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ҲИСОБОТИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ 

 

Ба саҳмдорони Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Телерадиоком” 

Ҳисобот оид ба натиҷаҳои аудити ҳисоботи молиявӣ 

Ақидаи шарҳдор 

Мо аудити ҳисоботи молиявии Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Телерадиоком”-

ро («Корхона») гузаронидем, ки аз ҳисобот дар бораи ҳолати молиявӣ ба санаи 

31 декабри соли 2019, ҳисобот дар бораи даромади маҷмӯӣ, ҳисобот дар бораи 

тағйирот дар сармояи худӣ ва ҳисобот дар бораи ҳаракати маблағҳои пулӣ дар 

давоми як сол, ки дар санаи ишорашуда ба охир расидааст ва инчунин эзоҳҳо 

ба ҳисоботи молиявӣ, аз ҷумла, шарҳи мухтасари муқаррароти назарраси 

сиёсати баҳисобгирӣ, иборат аст.  

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири масъалаи дар бахши «Асос барои изҳори 

ақидаи шарҳдор» баёншудаи ҳисоботи мо, ҳисоботи молиявии 

замимакардашуда тибқи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ 

(СБҲМ) дар ҳама ҷанбаҳои муҳим ҳолати молиявии корхонаро ба санаи 31-

уми декабри соли 2020 ва инчунин, натиҷаҳои молиявӣ ва ҳаракати маблағҳои 

пулии онро барои соле, ки ба санаи ишорашуда ба охир расидааст саҳеҳ (ё 

тасаввуроти дурусту саҳеҳ медиҳад) инъикос мекунад. 

 

Асос барои изҳори ақидаи шарҳдор   

1. Воситаҳои асосии Ҷамъият зиёда аз 76% дороиҳои онро ташкил 

медиҳанд ва он тибқи Қарори Ҳукумати ҶТ дар соли 2010 

азнавбаҳодиҳӣ шудааст. Аммо мо муайян карда натавонистем, ки тибқи 

талаботи СБҲМ 1 азнавбаҳодиҳии мазкурро оё ҳамчун арзиши одилона 

қабул кардан мумкин аст, ё бояд ҳангоми гузариш ба СБҲМ онҳо бояд 

азнавбаҳодиҳӣ шаванд.  

2. Бинобар он ки мо ҳамчун аудитор дар моҳи январи соли 2021 даъват 

шуда будем, мо натавонистем дар барӯйхатгирии молу маводи Ҷамъият 

то санаи 31 декабри соли 2020 иштирок намоем. Бо воситаи иҷрои 

тартиботҳои аудиторӣ мо натавонистем оид ба бақияи молу мавод ба 

санаи 31 декабри соли 2020, ки дар шарҳи 7 ба маблағи 11 680 650 

сомонӣ омадааст, тасдиқот дастрас намоем. 

3. Қарздории кредитории тиҷоратии Ҷамъият, ки дар шарҳи 13 омадааст 14 

533 825 сомониро ба санаи 31 декабри соли 2020 ташкил медиҳад, ки ба 

21%-и дороиҳои он баробар аст. Иҷрои тартиботҳои аудиторӣ ба 

монанди дархост ба молтаҳвилкунандагон оид ба бақияи маблағи қарз 

бе натиҷа монд. Мо натавонистем аз онҳо тасдиқот дастрас намоем. 
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4. ҶДММ «Исателл» Ҳисоботи молиявии аудитшудаи худро пешниҳод 

нанамуд ва он ба ҳисоботи молиявии муттаҳидаи гурӯҳ ҳамроҳ карда 

нашудааст. Мо натавонистем таъсири ҳисоботи молиявии ҶДММ 

«Исателл» ба Ҳисоботи молиявии Корхонаро муайян намоем. 

Мо аудитро тибқи Стандартҳои байналмилалии аудит (СБА) гузаронидем. 

Масъулияти мо тибқи стандартҳои ишорашуда минбаъд дар бахши 

“Масъулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ”-и ҳисоботи мо маълум 

карда мешавад. Мо нисбати Корхона тибқи Кодекси ахлоқи касбии муҳосибони 

Шӯрои стандартҳои байнамилалии ахлоқи муҳосибон (Кодекси ШСБАМ) ва 

талаботи ахлоқие, ки барои аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода мешаванд, мустақил мебошем ва аз ҷониби мо 

масъулиятҳои ахлоқии дигар тибқи ин талабот ва Кодекси ШСБАМ иҷро 

шудаанд. Мо боварӣ дорем, ки далелҳои аудиторие, ки мо ба даст овардем, 

кофӣ ва муносиб мебошанд, то ки ҳамчун асос барои ифодакунии ақидаи 

шарҳдори мо хизмат кунанд.  

Масъулиятҳои роҳбарият ва шахсони масъули идоракунӣ барои ҳисоботи 

молиявӣ 

Роҳбарият барои омодасозӣ ва пешниҳодкунии саҳеҳи ҳисоботи молиявӣ 

тибқи СБҲМ  ва барои чунин низоми назорати дохилӣ, ки роҳбарият барои 

омодасозии ҳисоботи молиявие, ки таҳрифҳои муҳимро дар оқибати амалҳои 

қаллобӣ ё хатогиҳо надоранд, зарур ҳисоб мекунад, масъул аст. 

Ҳангоми омодасозии ҳисоботи молиявӣ роҳбарият барои арзёбии қобилияти 

Корхона оид ба бефосила давом додани фаъолияти худ, барои эзоҳдиҳии 

иттилоот, масъалаҳои ба бефосилагии фаъолият дахлдор, агар қобили қабул 

бошад ва барои истифодабарии фарзия дар бораи бефосилагии фаъолият дар 

баҳисобгирии муҳосибӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки роҳбарият мақсади 

барҳамдиҳии Корхона, қатъкунии фаъолияти онро дорад ё вақте ки вай ягон 

ҷойгузинаи дигарро, ғайр аз барҳамдиҳӣ ё қатъкунии фаъолият, надорад, 

масъул аст. 

Шахсони масъули идоракунӣ барои назорат аз болои омодасозии ҳисоботи 

молиявии Корхона масъул мебошанд. 

Масъулиятҳои аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ 

Ҳадафи мо дар ҳосилкунии боварии оқилона дар он, ки ҳисоботи молиявӣ 

дорои таҳрифҳои ахамиятнок дар оқибати амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо 

намебошанд ва дар баровардани ҳисоботи аудиторие, ки ақидаи моро дорад, 

мебошад. Боварии оқилона бо худ дараҷаи баланди бовариро ифода мекунад, 

вале кафили он намебошад, ки аудите, ки тибқи СБА гузаронида шудааст, 

ҳама вақт  таҳрифҳои муҳимро  ҳангоми мавҷуд будани онҳо ошкор мекунад. 

Таҳрифҳо метавонанд натиҷаи амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо бошанд ва муҳим 

ба ҳисоб мераванд, агар асоснок ҳисоб кардан мумкин бошад, ки чӣ дар 
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алоҳидагӣ ва чӣ дар маҷмӯъ онҳо метавонанд ба қарорҳои иқтисодии мизоҷон, 

ки дар асоси ин ҳисоботи молиявӣ қабул карда мешаванд, таъсир расонанд. 

Дар доираи аудите, ки тибқи СБА гузаронида мешавад, мо мулоҳизаи касбиро 

истифода мебарем ва шаккокии касбиро дар давоми тамоми аудит нигоҳ 

медорем. Ғайр аз ин мо зеринро иҷро мекунем: 

• хавфҳои таҳрифҳои муҳимро дар оқибати амалҳои қаллобӣ ё хатогиҳо 

ошкор ва арзёбӣ менамоем; тартиботи аудиториро дар посух ба ин хавфҳо 

таҳия мекунем ва мегузаронем; далелҳои аудитории кофии муносибро, ки 

ҳамчун асос барои ифодакунии ақидаи мо хизмат кунанд, ҳосил мекунем. 

Хавфи ошкорнашавии таҳрифи муҳим дар натиҷаи амалҳои қаллобӣ 

зиёдтар аст, назар ба хавфи ошкорнашавии таҳрифи муҳим дар натиҷаи 

хатогиҳо, чунки амалҳои қаллобӣ метавонанд созишҳои ғайриқонунӣ, 

сохтакорӣ, гузаркунии (қасркунии) барқасдона, пешниҳоди ғалати  

иттилоот ё амали гузар кардан аз низоми назорати дохилиро дар бар 

гиранд; 

• фаҳмиши низоми назорати дохилии барои аудит дахлдорро бо мақсади 

таҳияи тартиботи аудиторие, ки ба вазъиятҳо мувофиқат мекунанд, ҳосил 

мекунем, вале на бо мақсади ифодакунии ақида дар бораи самаранокии 

низоми назорати дохилии Корхона; 

• ба муносибии сиёсати татбиқшавандаи баҳисобгирӣ ва асоснокии 

баҳодиҳии муҳосибӣ ва эзоҳдиҳии дахлдори иттилоот, ки роҳбарият 

амалӣ намудааст, баҳо медиҳем; 

• • хулосаро дар бораи муносибии аз ҷониби роҳбарият истифода бурдани 

фарзияи бефосилагии фаъолият ва дар асоси далелҳои аудитории 

ҳосилшуда – хулосаро дар бораи он мебарорем, ки оё номуайянии муҳим 

дар алоқамандӣ бо ҳодисаҳо ё шароитҳое, ки дар натиҷаи онҳо шубҳаҳои 

назаррас оид ба қобилияти Корхона ба давомдиҳии фаъолияти бефосилаи 

худ ҳосил шуда метавонанд, мавҷуд аст. Агар мо ба хулоса дар бораи 

мавҷудияти номуайянии муҳим биёем, мо дар ҳисоботи аудитории худ 

диққатро бояд ба эзоҳдиҳии дахлдори иттилоот  дар ҳисоботи молиявӣ 

ҷалб кунем, ё ки, агар ин гуна эзоҳдиҳии иттилоот номувофиқ бошад, 

ақидаи худро дигаргун кунем. Хулосаҳои мо дар далелҳои аудиторие, ки 

пеш аз санаи ҳисоботи аудитории мо ҳосил шудаанд, асос меёбанд. Аммо 

ҳодисаҳо ё шароитҳои оянда метавонанд ба он оварда расонанд, ки 

Корхона қобилияти бефосила давом додани фаъолияти худро гум 

мекунад; 

Мо ҳамкории иттилоотиро бо шахсони масъули идоракунӣ амалӣ месозем, 

зимнан ба маълумоти онҳо ба ғайр аз ҳамаи дигар, иттилоотро дар бораи ҳаҷм 

ва муҳлатҳои аудит ва инчунин дар бораи қайдҳои назаррас аз рӯйи натиҷаҳои 

аудит мерасонем, аз он ҷумла дар бораи камбудиҳои назарраси низоми 

назорати дохилӣ, ки мо дар рафти аудит ошкор мекунем. 
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Роҳбари супориши аудит, ки дар ҳисоботи аудитори мустақили мазкур 

натиҷагирӣ кардааст 

 Директори ҶДММ “Сабр консалтинг”  _____________Шеров  

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,   29 апрели соли 2021 
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Нома-пешниҳод 

  [Коғази сарномадори корхона] 

Ба ширкати аудитории ҶДММ 

«Сабр консалтинг»                                                                    

25.04.2021 

 

Нома-пешниҳоди роҳбарият дар алоқамандӣ бо гузаронидани аудити 

ҳисоботи молиявии ҶСК «Телерадиоком» барои як сол, ки 31 декабри 

соли 2020  хотима ёфтааст, бо мақсади баровардани ақида оид ба он ки оё 

ҳисоботи молиявӣ саҳеҳ ва дар ҳамаи ҷанбаҳои муҳим (ё оё он пешниҳоди 

дуруст ва саҳеҳ медиҳад) дар асоси Стандарти байналмилалии ҳисоботи 

молиявӣ пешкаш гардидааст, пешниҳод карда мешавад. 

Мо, (дар асоси маълумотҳое, ки ба мо дастрас аст ва тибқи дониш ва боварии 

мо, ҳамаи дархостҳое, ки мо баҳри ба даст овардани иттилооти муносиб 

зарур мешуморем), поёнзикрро тасдиқ менамоем: 

Ҳисоботи молиявӣ 

 Мо ҳамаи масъулиятҳои худро, ки шартҳои супориши аудиторӣ пешбинӣ 

менамоянд, нисбати омодасозии ҳисоботи молиявӣ дар асоси Стандарти 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ иҷро намудем; махсусан, ҳисоботи 

молиявӣ саҳеҳ (ё пешниҳоди дуруст ва саҳеҳ медиҳад) дар асоси 

стандарти мазкур пешниҳод карда шудааст. 

 Фарзияҳои назаррасе, ки аз тарафи мо зимни ҳисобкунии баҳодиҳии 

муҳосибӣ, аз ҷумла, модда ба моддаи, баҳодиҳии арзиши одилона 

истифода мегардад, боасос ҳисобида мешаванд.    

 Ҳамкорӣ ва додугирифт бо тарафҳои алоқаманд ба таври дахлдор дар 

ҳисобкунӣ инъикос гардиданд ва дар асоси талаботи Стандарти 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ эзоҳдиҳӣ гардиданд. 

 Нисбати ҳамаи ҳодисаҳои баъди давраи ҳисоботӣ, ки дар асоси Стандарти 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ислоҳнамоӣ ва эзоҳдиҳии иттилоотро 

талаб менамояд, ислоҳнамоии зарурӣ ё эзоҳдиҳии иттилооти зарурӣ 

амалӣ карда шудаанд.  

 Оқибатҳои таҳрифҳои ислоҳнагардида ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар 

якҷоягӣ дар ҳисоботи молиявӣ куллан ғайримуҳим ҳисобида мешаванд. 

Рўйхати таҳрифҳои ислоҳнагардида ба нома-пешниҳоди роҳбарият 

замима мегарданд. 

Иттилооти пешниҳод гардида 

 Мо ба шумо пешниҳод намудем: 

дастрасӣ ба ҳамаи маълумотҳои ба мо аён буда, ки ба омодасозии 

ҳисоботи молиявӣ тааллуқ дорад, ба монанди маълумотҳои сабтҳои 
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муҳосибӣ, ҳуҷҷат ва дигар маводҳо; 

иттилооти иловагӣ, ки шумо аз мо барои гузаронидани аудит дархост 

намудед; 

ҳамкории эҳтимолии номаҳдуд бо шахсони дохили корхона, ки он, чӣ 

тавре ки муқаррар намудед, ба шумо барои гирифтани далелҳои аудиторӣ 

лозим мебошад; 

 Ҳамаи додугирифтҳо дар сабтҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дарҷ гардидаанд 

ва дар ҳисоботи молиявӣ инъикос гардидаанд. 

 Мо ба шумо натиҷаҳои баҳодиҳии худро оид ба хавфҳои таҳрифҳои 

муҳимми ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи амалҳои қаллобӣ эзоҳдиҳӣ 

намудем. 

 Мо ба шумо ҳамаи иттилооти ба мо аён бударо оид ба амалҳои қаллобӣ (аз 

он ҷумла дар назар дошта), ки барои корхона дорои оқибатҳои дахлдор 

мебошанд, ки дар он шахсони зерин ҷалб гардидаанд, эзоҳдиҳӣ намудем: 

o роҳбарият; 

o кормандоне, ки нақши назаррасро дар доираи низоми назорати 

дохилӣ амалӣ мекунанд; 

o дигар шахсон вақте ки амалҳои қаллобӣ тавонанд таъсири муҳим ба 

ҳисоботи молиявӣ расонанд. 

 Мо ба шумо ҳамаи иттилоотро оид ба ҳамаи изҳорот дар хусуси амалҳои 

қаллобӣ (аз ҷумла, оид ба амалҳои қаллобии дар назар дошта) эзоҳдиҳӣ 

намудем, ки ба ҳисоботи молиявӣ таъсир расониданд ва ба мо аз тарафи 

кормандони амалкунанда ё собиқ, таҳлилгар, мақомоти танзимкунанда ва 

дигар шахсон пешниҳод гардидаст. 

 Мо ба шумо иттилоот оид ба ҳамаи ҳолатҳои риоя накардани қонунҳо ё 

санадҳои меъёрие, ки ба мо аён буданд эзоҳдиҳӣ намудем, ки таъсири 

онҳо метавонад зимни омодасозии ҳисоботи молиявӣ баррасӣ карда 

шаванд. 

 Мо иттилоотро оид ба тарафҳои алоқаманди корхона ва ҳамчунин, оид ба 

ҳамаи ҳамкориҳо ва додугирифтҳо бо тарафҳои алоқаманд, ки ба мо аён 

аст, эзоҳдиҳӣ намудем. 

 

Директори кулли ҶСК «Телерадиоком»                                 Хайридинзод Ф.Н. 
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Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ 

Бо сомонӣ Эъзоҳ  
Ба санаи 31 декабри 

соли 2020  
Ба санаи 31 

декабри соли 2019  
 

Дороиҳо        

Дороиҳои ғайригардон       

Воситаҳои асосӣ 5   54 091 473      49 592 262    

Дороиҳои ғайримоддӣ 6   202 473   266 329  

Дороиҳои биологӣ 7   45 222             55 784    

Дороиҳои мавқуфгузоштаи андозӣ 11  1 685 228    
       
    56 024 396     49 914 375    

Дороиҳои гардон       

Захираҳои молу масолеҳ 8   11 680 650      10 730 563    

Қарзҳои дебитории фурӯш ва дигар  9  
  

1 683 953      5 014 867    

Воситаҳои пулӣ дар бонк ва хазина 10  
  

1 432 917    3 076 524    

   14 797 520  18 821 954    

Ҳамагӣ дороиҳо   70 821 916    68 736 329    

       

Сармояи худӣ ва уҳдадориҳо       

Сармоя ва захираҳои эҳтиётӣ       

Сармояи оинномавӣ 11  25 593 400             25 593 400    
Тасҳеҳҳо вобаста ба азнавбаҳодиҳии 
воситаҳои асосӣ 11  

  
4 484 580   5 974 427  

Грантҳо 11  
 

 8 895 086     

Захираҳои эҳтиётӣ 11  
  

1 448 350   1 448 350  

Фоидаи тақсимнашуда 12  
  

15 866 675    18 822 709   

   
  

56 288 091    51 838 886   

Уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат       

Қарзҳои кредитории тиҷорат ва дигар 14  14 533 825   16 897 443   

   14 533 825   16 897 443   

Ҳамагӣ сармоя ва уҳдадорӣ       70 821 916       68 736 329    

 

 

 

Хайридинзод Ф.Н.  Давлатзода М. Д.  

Директори кулл Сармуҳосиб  
 

Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми ҷудонопазири ҳисоботи 
мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, якҷоя хонда шаванд.  
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Ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ 

Бо сомонӣ Эъзо
ҳ 

 Барои давраи ба 31 
декабри соли 2020 

поёнёфта  

Барои давраи ба 
31 декабри соли 

2019 поёнёфта  

 Даромад аз фурӯш 14               51 912 217             48 430 434  

Арзиши аслии фурӯш 15              (48 709 917)          (43 249 923) 

Фоидаи умумӣ                3 202 300                 5 180 511  

Хароҷотҳои маъмурӣ 16    (8 783 363)    (3 928 556) 

Хароҷотҳои тиҷоратӣ 17   (387 098)   323 903  

Фоидаи амалиётӣ     (5 968 160)  (1 575 858) 

      

Дигар даромадхо (харочотхо) 18  2 530 987  (319 538) 

Зарар аз фарқиятҳои қурбӣ, 
холис 19   (1 365 278)  

 

(138 466) 

Фоидаи то андозбандӣ    (4 802 451)  1 117 853 

Даромадҳо /(хароҷотҳо) аз рӯйи 
андози фоида    356 571  

 

(857 047) 

Фоидаи соф/(зарар)     (4 445 880)  260 807 

Фоида (зарар) аз тасҳеҳи 
баҳодиҳиии воситаҳои асосӣ  

 
1 489 847  

 
1 474 806 

Сармояи барзиед пардохтшуда   8 895 087   

Ҳамагӣ даромади 
маҷмӯӣ/(зарар)     5 939 053  

 
1 735 613 

 
 
 
 

Хайридинзод Ф.Н.  Давлатзода М. Д.  

Директори кулл Сармуҳосиб  
 

 
Ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми ҷудонопазири ҳисоботи 
мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, якҷоя хонда шаванд.  
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  Ҳисобот оид ба тағйирёбии сармоя 

     

  

     
Бо сомонӣ 

Сармояи 

оинномавӣ 
  

Тасҳеҳот 

оиди 

азнавбаҳоди

ҳии 

воситаҳои 

асосӣ 

  

Сармояи 

иловагӣ 

(Грантҳо) 

 

Захираҳои 

эҳтиётӣ 
  

Фоидаи 

тақсимнаш

уда 

  

Ҳамагӣ 

                      

Бақия ба 31 

декабри соли 

2018 25 593 400      7 449 233    

  

1 448 350      17 332 726   51 823 709 

Тасҳеҳи 

хатоиҳои солҳои 

пеш         

  

     (245 630)  

 

                     

(245 630)    

Бақия ба 1 

январи соли 

2019 25 593 400    7 449 233    

  

1 448 350   17 087 096   51 578 079 

Азнавбаҳодиҳии 

воситаҳои асосӣ   (1 474 806)  

  

  1 474 806   

Фоидаи холис 

барои давра         

  

    260 807   260 807 

Бақия ба 31 

декабри соли 

2019 25 593 400    5 974 427   

  

    1 448 350      18 822 709   51 838 886 

Тасҳеҳи 

хатоиҳои солҳои 

пеш   

 

           

 

  

  

 

   

Бақия ба 01 

январи соли 

2020 25 593 400    5 974 427   

  

    1 448 350      18 822 709   51 838 886 

Сармояи иловагӣ 

(грантҳо)     

 

8 895 087 

 

    8 895 087 

Азнавбаҳодиҳӣ 

воситаҳои асосӣ   (1 489 847)  

  

  1 489 847   

Фоида (Зарар)-и 

холис барои 

давраи ҳисоботӣ         

  

     (4 445 880)   (4 445 880) 

Бақия ба 31 

декабри соли 

2020 25 593 400    4 484 580   

 

 

8 895 087 

 

   1 448 350    15 866 675   56 288 092 

     

  

      
 

Хайридинзод Ф.Н.  Давлатзода М. Д.  

Директори кулл Сармуҳосиб  
 

Ҳисобот оид ба тағйирёбии сармоя бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми ҷудонопазири 
ҳисоботи мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, якҷоя хонда шаванд.  
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Ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ 

     
 

Бо сомонӣ 

    

Барои давраи ба 
31 декабри соли 

2020 поёнёфта   

Барои давраи ба 
31 декабри соли 

2019 поёнёфта 

Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти 
амалиётӣ: 

          
          

            

Даромад аз фурӯш         58 962 350      56 751 160  

Дигар даромад аз фаъолияти амалиётӣ            2 350 007         58 980  

Ҳамагӣ даромади воситаҳои пулӣ аз 
фаъолияти амалиётӣ                61 312 356            56 810 140  

            

Арзиши аслии фурӯш               (28 966 047)            (36 876 831) 

Пардохти маош ва андози иҷтимоӣ               (20 502 704)            (4 294 736) 

Хароҷотҳои амалиётии пардохтшуда           (2 943 532)        (1 773 552) 

Пардохти андоз аз фоида             (786 579)         (1 120 187) 

Пардохти дигар андозҳо            (9 891 688)        (10 670 829) 

Дигар пардохтҳои амалиётӣ      (31 136)   (123 084) 

Ҳамагӣ хориҷшавии воситаҳои пулӣ аз 
фаъолияти амалиётӣ            (63 121 686)         (54 859 219) 

            
Воридот/)хориҷшавӣ)-и тозаи 
воситаҳои пулӣ аз фаъолияти 
амалиётӣ:                (1 809 330)                1 950 921 

            
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти 
сармоягузорӣ:      

Сармоягузорӣ ба корхонаҳои фаръӣ      
Ҳамагӣ хориҷшавии воситаҳои пулӣ аз 
фаъолияти сармоягузорӣ      

      

Зиёдшавӣ (камшавӣ)-и холиси 
воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо             (1 809 330)           1 950 921 

            
Таъсири тағйирёбии қурби асъори хориҷӣ 
ба воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо                   165 723                5 292 

            
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо, ба 

аввали сол                 3 076 524             1 120 311  

            
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо, ба 

охири сол              1 432 917          3 076 524  

 
 

Хайридинзод Ф.Н.  Давлатзода М. Д.  

Директори кулл Сармуҳосиб  

Ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ бояд бо ҳамроҳии шарҳҳо, ки қисми 
ҷудонопазири ҳисоботи мазкур мебошад ва дар саҳифаи 15 - 26 омадаанд, якҷоя хонда 
шаванд.  
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Таҳқиқи андоз аз фоида 

Нишондиҳандаҳо 
Рамзи 
сатр 

Давраи ҳисоботии 
ҷорӣ 

Фоида (зарар) то то лаҳзаи андозбандӣ  10        3 519 607,00  

Тасҳеҳоти фоида (зарар) барои фарқиятҳои доимӣ     

Ҷаримаҳои андозӣ ва пушаймонаҳо (пенияҳо)  20           382 931,60  

Хароҷотҳои намояндагӣ  30             36 685,23  

Хароҷотҳои барзиёдатии меъёрӣ - эҳсонкорӣ 40             90 984,00  

Хароҷотҳои ба расмиятдароварданашуда (бе 
ҳуҷҷат)  

50 
          416 431,86  

Дивидентҳои аз корхонаҳои резидентӣ ба 
дастомада  

60 
  

Дигар фарқиятҳои доимие, ки барои тарҳ намудан 
иҷозат дода нашудаанд 

70 
            49 865,33  

Дигар фарқиятҳои доимие, ки ба даромади умумӣ 
дохил намешаванд 

80 
  

Фоидаи (зарари) тасҳеҳшуда барои фарқиятҳои 
доимӣ (010+020+030+040+050+060 +070 - 080) 

100 
       4 496 505,02  

Меъёри андоз аз фоида  110 23% 

Хароҷотҳо (даромадҳо) аз рӯи андоз аз фоида  120      1 034 196,15    

Тасҳеҳоти фоида (зарар) барои фарқиятҳои 
муваққатӣ     

Фарсудашавӣ ва хӯрдашавӣ бо мақсади 
баҳисобгирӣ  

130 
       3 007 321,11  

Фарсудашавӣ ва хӯрдашавӣ бо мақсади андоз  140     (3 579 080,22) 

Хароҷотҳо аз рӯи қарзҳои беэътимод  150   

Арзиши аслии захираҳо  160   

Дигар фарқиятҳои муваққатӣ  170   

Фоидаи (зарари) тасҳеҳшуда барои фарқиятҳои 
муваққатӣ (100+130-140±150 ±160±170) 

200 
       3 924 745,91  

Меъёри андоз аз фоида  210 23% 

Андоз аз фоида барои пардохт  220         902 691,56    

ӯҳдадориҳои (талабномаи) андозии 
мавқуфгузошташуда 
(120±220) 

230 
        131 504,60    
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Шарҳ ба ҳисоботи молиявӣ 
 

1. Маълумоти умумӣ доир ба Ҷамъият 

 
РМА 020000817 

Нишона: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кучаи Нисор Муҳаммад 85 

 

ҶСК «Телерадиоком» дар соли 1991 ташкил шудааст. Муассисони Ҷамъият Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идоракунии амволи давлатӣ бо 95% саҳмияҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо 5% саҳмия мабошанд. Сармояи оинномавӣ Ҷамъият 25 593 400 (Бисту панҷ 

миллиону панҷсаду наваду се ҳазору чорсад) сомониро ташкил медиҳад. Ҷамъият бо мақсади 

гирифтани фоида ташкил дода шудааст ва тибқи Оинномаи Ҷамъият фаъолиятҳои зеринро амалӣ 

мекунад: 

 Расонидани хизматҳои алоқа 

 Дигар фаъолиятҳои бо қонунгузорӣ манъ нашуда 

 

Барои солҳои ба санаи 31 декабри 2020 ва 2019 поёнёфта шумораи миёнаи кормандони 

Ҷамъият мувофиқан 1148 ва 1188 нафарро ташкил медод. 

 

 

2. Муҳити амалиётӣ 
 

Ҳисоботи молиявии мазкур ягон тасҳеҳро, ки барои ҳалли номуайянӣ дар оянда лозим аст, 

дарбар намегирад. Тасҳеҳҳои эҳтимолӣ ба ҳисобот метавонанд дар ҳамон даврае ворид карда 

шаванд, ки зарурияти инъикоскунии онҳо возеҳ мегардад ва баҳодиҳии бузургии он 

имконпазир мегардад.  

 

3. Қоидаҳои пешниҳодкунии Ҳисоботи молиявӣ  
 

Ҳисобот оид ба мувофиқат 

 

Ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ 

(минбаъд – «СБҲМ») омода карда шудааст.  

 

Заминаи пешниҳод 

 

Ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи СБҲМ аз рӯйи усули арзиши ибтидоӣ омода карда 

шудааст. Дар зер муқаррароти асосии Сиёсати ҳисобдор, ки ҳангоми омодасозии ҳисоботи 

молиявии мазкур истифода шудаанд, оварда шудаанд. Муқаррароти мазкури Сиёсати 

ҳисобдорӣ пайдарпай дар давраҳои дар ҳисобот омада татбиқ шудаанд, ба истиснои ҳолатҳое, 

ки дигар хел қайд шуда бошанд. 

 

Ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи қоидаи баҳодиҳӣ аз рӯйи арзиши ибтидоӣ омода карда 

шудааст.  

 

 

Бефосилагии фаъолият 

Ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси фарзияи он ки Ҷамъият дар ояндаи наздик 

фаъолияташро бефосила давом хоҳад дод, омода карда шудааст. Роҳбарият ва муассисон 

нияти дар оянда тақвим додани фаъолияти Ҷамъият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.  
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Асъори корбурд ва асъори пешниҳод  

 

Барои Ҷамъият асъори корбурд ин асъори муҳити иқтисодие, ки дар он Ҷамъият фаъолияти 

худро амалӣ мекунад, мебошад. Асъори корбурд ва асъори пешниҳоди ҳисобот барои Ҷамъият, 

асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сомонӣ мебошад. 

 

4. Қоидаҳои асосии Сиёсати ҳисобдорӣ 
 

Бозҳисобкунии асъори хориҷӣ 

 

Асъори корбурд ва асъори пешниҳоди барои ҳисоботи мазкур асъори миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сомонӣ мебошад.  

 
 

 

31 декабри 

соли 2020  

 31 декабри соли 

2019 

    

Қурби 1 доллари ИМА 11.3000  9.6872 

 

Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ дар ибтидо бо асъори корбурд аз рӯйи қурби асъор ба санаи 

амалиёт пазируфта мешаванд. 

 

Дороиҳо ва уҳдадориҳои пулӣ, ки бо асъори хориҷӣ ифода ёфтаанд аз рӯйи қурби фаврии 

асъори корбурд ба санаи ҳисоботӣ бозҳисобӣ мешаванд.   

 

Ҳамаи фарқиятҳои қурбӣ дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ инъикос меёбанд. 

 

Моддаҳои ғайрипулӣ, ки дар асоси арзиши аввала (таърихӣ) бо асъори хориҷӣ баҳодиҳӣ 

мешаванд, аз рӯйи қурби амалишавии санаи амалиётҳои аввала ҳисоб карда мешаванд. 

Моддаҳои ғайрипулӣ, ки дар асоси арзиши одилона бо асъори хориҷӣ баҳодиҳӣ мешаванд, аз 

рӯйи қурби ба санаи муайянкунии арзиши одилона амалкунанда бозҳисобӣ карда мешаванд. 

Даромадҳо ё хароҷотҳо, ки дар натиҷаи бозҳисобии моддаҳои ғайримонетарӣ пайдо мешаванд, 

монанди даромад ё хароҷоти моддае, ки сабабгори пайдоиши фарқиятҳои қурбӣ гардидааст, 

эътироф карда мешаванд (фарқиятҳои қурби моддаҳо, ки даромадҳо ё хароҷотҳои онҳо дар 

таркиби даромади маҷмӯии дигар эътироф мешаванд, ҳамчунин дар таркиби  даромади 

маҷмӯии дигар, ва оид ба моддаҳои даромадҳо ва хароҷотҳои дар таркиби фоида ё зарар 

эътироф шаванда дар таркиби фоида ё зарар пазируфта мешаванд). 

 

 

Эътирофи даромад аз фурӯш 

 

Даромад аз фурӯш дар он ҳолат эътироф мешавад, ки агар гирифтани манфиатҳои иқтисодӣ аз 

ҷониби Ҷамъият ҳамчун эҳтимолнок баҳодиҳӣ мешаванд ва агар даромад аз фурӯш мумкин аст 

новобаста аз вақти амалишавии пардохт эътимоднок баҳо дода шавад. Даромад аз фурӯш бо 

арзиши одилонаи подоши гирифта ё гирифташаванда бо дарназардошти шартҳои пардохти дар 

шартнома муқаррар шуда баҳо дода мешавад.   

 

Андозҳо 

 

Андози ҷорӣ аз фоида 

 

Дороиҳо и уҳдадориҳои андозӣ аз рӯйи андоз аз фоидаи ҷорӣ барои давраи ҳисоботӣ аз рӯйи 

маблағҳое, ки барои гирифтан ё пардохт ба мақомоти андоз пешбинӣ баҳо дода мешаванд. 

Меъёрҳои андоз ва қонунгузории андоз, ки барои ҳисобкунии маблағи мазкур истифода 
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мешаванд, - ин меъёрҳо ва қонунгузорие, ки ба санаи ҳисоботӣ дар кишварҳои амалкунанда ва 

даромадгирандаи Ҷамъият қабул шудаанд ё воқеан қабул шудаанд.  

 

 

Воситаҳои асосӣ 

 

Воситаҳои асосӣ (таҷҳизот, иншоот, воситаҳои нақлиёт ва ғайра) дар Ҷамъият аз рӯйи арзиши 

ибтидоӣ бо тарҳи истеҳлоки ҷамъшуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Чунин арзиш, ҳамчунин, 

арзиши ивазкунии қисмҳои таҷҳизот ва хароҷотҳои вобаста ба қарзро дар ҳолатҳои лоиҳоҳои 

сохтмони дарозмуддат, агар шартҳои эътироф иҷро шуда бошанд, дарбар мегирад.  Зимни 

зарурияти ивази ҷузъҳои таркибии назарраси воситаҳои асосӣ дар муддати муайяни вақт 

Ҷамъият эътирофи қисмҳои ивазшавандаро қатӣ мекунад ва қисмҳои навро мувофиқи муҳлати 

истифодабарии фоиданок ва истеҳлок эътироф мекунад.  Зимни гузаронидани 

азназаргузаронии техникии асосӣ, хароҷотҳои вобаста ба он дар арзиши тавозунии воситаҳои 

асосӣ пазируфта мешаванд, агар қоидаҳои эътирофкунӣ риоя карда шаванд. Ҳамаи дигар 

хароҷотҳо барои таъмир ва нигоҳубини техникӣ дар таркиби ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ 

дар лаҳзаи пайдоиш пазируфта мешаванд.  

 

Истеҳлоки воситаҳои асосӣ аз рӯйи усули хаттии мунтазам ҳисоб карда мешавад. Муҳлати 

фоиданоки истифодабарии воситаҳои асосӣ тибқи талаботҳои СБҲМ муайян карда мешавад. 

 

Қатъкунии эътирофи воситаҳои асосии қаблан эътирофшуда ё қисми назарраси онҳо зимни 

хориҷшавии онҳо дар ҳолате, ки аз онҳо дар оянда гирифтани манфиатҳои иқтисодӣ аз 

истифодабарӣ ё хориҷшавӣ дар назар дошта нашудааст, рӯй медиҳад.  Даромад ё хароҷот, ки 

дар натиҷаи соқиткунии дороӣ пайдо мешаванд (ҳамчун фарқияти воридоти тоза аз хориҷшавӣ 

ва арзиши тавозунии дороӣ муайяншаванда), ба таркиби ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ 

барои он даврае, ки дар он эътирофи дороӣ қатъ гардида буд, дохил карда мешавад. 

 

Хароҷотҳои қарзӣ 

 

Хароҷотҳои қарзии бевоситаи вобаста ба харид, сохтмон ё истеҳсоли дороие, ки ба таври 

ҳатмӣ муддати вақти назаррасро барои омодасозии он барои истифода ё фурӯш мувофиқи 

ниятҳои Ҷамъият талаб мекунад, ҳамчун қисми арзиши ибтидоии ин дороӣ дороикунонӣ 

мешавад. Ҳамаи дигар хароҷотҳои қарзӣ ба хароҷотҳои ҷорӣ дар ҳамон даврае, ки дар он сарф 

шудаанд, бурда мешаванд.  Хароҷотҳои қарзӣ ба худ пардохти фоизҳо ва дигар хароҷотҳои 

бурдаи Ҷамъиятро вобаста ба ин қарзҳо дар бар мегирад. 

 

Дороиҳои ғайримоддӣ 

 

Дороиҳои ғайримоддии алоҳида дастрас шуда, зимни пазириши аввала бо арзиши ибтидоӣ 

баҳодода мешаванд. Арзиши ибтидоии дороиҳои ғайримоддии ҳангоми якҷояшавии бозоргонӣ 

дастрас шуда, арзиши одилонаи онҳо ба санаи харид мебошанд. Баъди пазириши аввала 

дороиҳои ғайримоддӣ аз рӯйи арзиши ибтидоӣ бо тарҳи истеҳлоки ҷамъшуда ва зарарҳои 

ҷамъшуда аз беқадршавӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дороиҳои ғайримоддии дар дохили 

Ҷамъият истеҳсол шуда, ба истиснои хароҷотҳои дороикунонидашуда барои коркарди 

маҳсулотҳо дороӣ кунонида намешаванд ва хароҷоти мазкур дар ҳисобот оид ба даромади 

маҷмӯии соли ҳисоботие, ки дар он пайдо шудааст, бурда мешавад.   

 

Муҳлати истифодабарии фоиданоки дороиҳои ғайримоддӣ метавонанд маҳдуд ва ё номаҳдуд 

бошанд. 

Дороиҳои ғайримоддии муҳлати истифодабарии фоиданокашон номаҳдуд истеҳлок карда 

намешаванд, масалан некбинӣ(гудвил). Тибқи СБММ 36 Ҷамъият бояд чунин дороиҳоро ба 

беқадршавӣ бо роҳи муқоисаи арзиши барқароршавандаи он бо арзиши тавозунии он дар 

ҳолатҳои зерин озмоиш намояд: 

а) ҳарсол; ва ҳамчунин, 

б) ҳар бор, ки аломатҳои беқадршавии чунин дороии ғайримоддӣ падидор мешавад. 



ҶСК «Телерадиоком», Ҳисоботи молиявӣ ва шарҳҳо ба он барои давраи ба санаи  31.12.2020 
поёнёфта 

18 

 

 

Дороиҳои ғайримоддии муҳлати истифодабарии фоиданокашон маҳдуд дар муддати ин муҳлат 

истеҳлок карда мешаванд ва ҳамчунин ба беқадршавӣ баҳодиҳӣ мешаванд, агар аломатҳои 

беқадршавӣ мавҷуд бошад.  Давра ва усули ҳисобкунии истеҳлоки ингуна дороиҳои 

ғайримоддӣ ақаллан як маротиба дар охири ҳарсоли ҳисоботи азнавдида мешавад. Тағйирёбии 

муҳлати истифодабарии фоиданок ё хосияти истеъмоли манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ дар 

дороӣ мавҷуда дар ҳисоботи молиявӣ ҳамчун тағйироти давра ё усули ҳисобкунии истеҳлок, 

вобаста ба ҳолат ҳисобида шуда, ҳамчун тағйирёбии қиматҳои баҳоӣ ба ҳисоб гирифта 

мешавад. Хароҷотҳои истеҳлокии дороиҳои ғайримоддии муҳлати истифодабарии 

фоиданокашон маҳдуд дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ дар ҳамон намуди хароҷотҳо 

бурда мешаванд, ки онҳо ба вазифаи дороии ғайримоддӣ мувофиқат мекунанд.  

 

Воситаҳои молиявӣ - эътирофи ибтидоӣ ва баҳодиҳии минбаъда 

 

(а) Дороиҳои молиявӣ  
 

Эътирофи ибтидоӣ и баҳодиҳӣ 

 

Дороиҳои молиявии таҳти амали СБҲМ 9 қарор дошта, Ҷамъият бояд онҳоро минбаъд 

мувофиқан ҳамчун дороиҳои молиявии зерин вобаста ба модели бозаргонии Ҷамъият ва 

хислатҳои дороии молиявӣ вобаста ба ҷараёнҳои пулии дар шартнома муқарраршуда тасниф 

намояд:   

 дороиҳои молиявии аз рӯйи арзиши истеҳлокшаванда баҳошаванда;  

 дороиҳои молиявии аз рӯйи арзиши одилона бавоситаи даромади маҷмӯии дигар 

баҳошаванда; 

 дороиҳои молиявии аз рӯйи арзиши одилона бавоситаи фоида ва зарар баҳошаванда;    

Ҷамъият дороиҳои молиявии худро танҳо зимни пазириши ибтидоӣ метавонад тасниф намояд.   

 

Қарзҳои дебитории тиҷоратӣ ҳангоми пазириши ибтидоӣ бояд аз рӯйи нархи додугирифт 

эътироф карда шаванд. 

Дигар дороиҳои молиявӣ дар оғоз аз рӯйи арзиши одилона эътироф намуда мешаванд ва 

инчунин, маблағи арзиши одилонаи онҳо ба маблағи хароҷотҳои вобаста ба додугирифт, ба 

истиснои дороиҳои молиявии аз рӯйи  арзиши одилона бавоситаи фоида ва зарар баҳошаванда, 

кам ё зиёд карда мешавад, ки чунин кам ё зиёдкунӣ бевосита ба харид ё нашри дороии молиявӣ 

бурда мешавад.  

 

Ҳамаи додугирифтҳои хариду фурӯши дороиҳои молиявӣ, ки дастраскунии дороиҳоро дар 

муҳлати муайян муқарраркардаи қонунгузорӣ ё тартибҳои қабулшудаи бозори муайян(савдо 

дар «шароитҳои меъёрӣ») талаб менамояд, онҳо ба санаи ҳисоббаробаркунӣ эътироф карда 

мешаванд.  Дороиҳои молиявии Ҷамъият воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат, қарзҳои 

дебитории тиҷоратӣ ва дигар, қарзҳо ва дигар маблағҳо барои гирифт ва  воситаҳои молиявии 

дар савдои мураттаб гардишнашавандаро дарбар мегирад. 

 

Баҳодиҳии минбаъда 
 

Баҳодиҳии минбаъда дороиҳои молиявӣ вобаста ба таснифоти онҳо мебошад: 

 

 

 Уҳдадории молиявӣ  
 

Эътирофи ибтидоӣ ва баҳодиҳӣ 
 

Ҳамаи уҳдадории молиявии Ҷамъият ба истиснои шартномаи кафолати молиявӣ, уҳдадорӣ оид 

ба пешниҳоди қарзҳо бо фоизи камтар аз фоизи бозорӣ, ҷубронҳои шартӣ ҳангоми якҷояшавии 
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бозоргонӣ ва дигар шартҳои истисноӣ тибқи талаботи СБҲМ 9 ҳамчун уҳдадориҳои молиявии 

минбаъд аз рӯйи арзиши истеҳлокӣ баҳошаванда тасниф карда мешаванд.   

 

Ҳамаи уҳдадориҳои молиявӣ дар оғоз аз рӯйи арзиши одилона эътироф намуда мешаванд ва 

инчунин, маблағи арзиши одилонаи онҳо ба маблағи хароҷотҳои вобаста ба додугирифт, ба 

истиснои уҳдадориҳои молиявии аз рӯйи  арзиши одилона бавоситаи фоида ва зарар 

баҳошаванда, кам ё зиёд карда мешавад, ки чунин кам ё зиёдкунӣ бевосита ба харид ё нашри 

уҳдадории молиявӣ бурда мешавад.  

 

Уҳдадории молиявии Ҷамъият қарзҳои кредитории тиҷорат ва дигар, кредитҳо ва қарзҳоро дар 

бар мегирад.  

 

Баҳодиҳии минбаъда 
 

Баҳодиҳии минбаъдаи уҳдадориҳои молиявӣ вобаста ба таснифоти онҳо мебошад. 

 

Қатъи эътироф 
 

Эътирофи уҳдадории молиявӣ дар ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ ҳамон вақт қатӣ мегардад, 

ки агар уҳдадорӣ пардохт шудааст, бекор шудааст ва ё муҳлати амали он гузаштааст.  

 

 

Захираҳои молу масолеҳ 

 

Захираҳои молу масолеҳ аз рӯйи бузургии хурдтарин аз арзиши аслӣ ё арзиши холиси фурӯш  

ба ҳисоб гирифта мешаванд. Арзиши аслии фурӯш захираҳои молу масолеҳ бо усули арзиши 

миёнабаркашшуда муайян карда мешаванд.  

 

Беқадршавии дороиҳои ғайримолиявӣ 

 

Ҷамъият ба ҳар санаи ҳисоботӣ муайян менамояд, ки оё аломатҳои эҳтимолияти беқадршавии 

дороӣ ҷой дорад ё не. Агар ин аломатҳо мавҷуд бошанд ё агар гузаронидани тафтиши ҳарсолаи 

дороӣ ба беқадршавӣ талаб карда шавад, Ҷамъият баҳодиҳии арзиши подошшавандаи дороиро 

баҳодиҳӣ менамояд. Арзиши подошшавандаи дороӣ ё  воҳиди ҳосилкунандаи воситаҳои пулӣ 

(минбаъд ВҲВП) – ин калонтарин аз бузургиҳои зерин: арзиши одилонаи дороӣ (ВҲВП) бо 

тарҳи хароҷотҳо барои хориҷшавӣ ё арзиши истифодабарии дороӣ (ВҲВП). Арзиши 

подошшаванда барои дороии алоҳида муайян карда мешаванд, ба истиснои ҳолатҳое, ки дороӣ 

воридоти воситаҳои пулиеро ҳосил намекунад, ки асосан аз ҷараёни воридоти ҳосилкунандаи 

дигар дороӣ ё гурӯҳи дороиҳо вобаста намебошад. Агар арзиши тавозунии дороӣ ё ВҲВП аз 

арзиши подошшавандаи он зиёд шаванд, дороӣ беқадршуда ҳисобида мешавад ва то бузургии 

арзиши подошшаванда кам карда мешаванд.  Ҳангоми баҳодиҳии арзиши истифодабарӣ 

ҷараёнҳои пулии оянда аз рӯйи меъёри тахфифи то андозбандӣ, ки баҳодиҳии бозории ҷории 

арзиши вақтии пул ва хавфҳои ба дороӣ хосро инъикос менамояд, тахфифкунӣ мешавад. 

Ҳангоми муайянкунии арзиши одилона бо тарҳи хароҷотҳои фурӯшӣ додугирифтҳои бозории 

ба наздикӣ амалӣ шуда ба ҳисоб гирифта мешавад(агар мавҷуд бошанд). Агар онҳо мавҷуд 

набошанд модели мувофиқи баҳодиҳӣ истифода мешавад. Ин ҳисобҳо бо зарибҳои баҳоӣ, 

нархҳои биржавии саҳмияҳои корхонаҳои фаръӣ ва дигар нишондиҳандаҳои дастраси арзиши 

одилона тасдиқ карда мешаванд.  

 

Агар арзиши подошшавандаи дороӣ (ё ВҲВП) аз арзиши тавозунии он камтар шавад,  он гоҳ 

арзиши тавозунии ин дороӣ (ё ВҲВП) то  бузургии арзиши подошшаванда кам карда мешаванд 

Ҳангоми баҳодиҳии арзиши баҳрабардорӣ ҷараёнҳои ояндаи воситаҳои пулӣ бо истифодаи 

зариби тахфифкунии то андозбандӣ, ки  ки баҳодиҳии бозории ҷории арзиши вақтии пул ва 

хавфҳои ба дороӣ хосро инъикос менамояд, то арзиши ҷорӣ тахфифкунӣ мешаванд. Ҳангоми 

баҳодиҳии арзиши одилона бо тарҳи хароҷотҳои фурӯшӣ додугирифтҳои бозории ба наздикӣ 

амалӣ шуда ба ҳисоб гирифта мешавад(агар мавҷуд бошанд). Агар онҳо мавҷуд набошанд 
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модели мувофиқи баҳодиҳӣ истифода мешавад. Ин ҳисобҳо бо зарибҳои баҳоӣ, нархҳои 

биржавии саҳмияҳои корхонаҳои фаръӣ ва дигар нишондиҳандаҳои дастраси арзиши одилона 

тасдиқ карда мешаванд.  

 

Зарарҳо аз беқадршавии фаъолияти идомаёбанда (бо назардошти беқадршавии захираҳо) дар 

ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ дар таркиби он намуди хароҷотҳо, ки ба вазифаи дороии 

беқадршуда, ба истиснои дороиҳои пештар азнавбаҳодиҳӣ шуда, дар ҳолате, ки ин 

азнавбаҳодиҳӣ дар таркиби даромади маҷмӯии дигар пазируфта шуда бошад, эътироф карда 

мешаванд. Дар он ҳолат зарар аз беқадршавии онҳо низ дар таркиби даромади маҷмӯии дигар 

дар доираи маблағи азнавбаҳодиҳии пештар гузаронидашуда эътироф карда мешавад.   

 

Ба ҳар як санаи ҳисоботӣ Ҷамъият муайян менамояд, ки аломатҳои он ки зарарҳо аз 

беқадршавии пештар эътироф шуда дигар нестанд ё кам шудаанд, оё мавҷуданд. Агар ин 

аломатҳо ҷой дошта бошанд, Ҷамъият арзиши подошшавандаи дороӣ ё ВҲВП-ро ҳисоб 

мекунад.  Зарарҳо аз беқадршавии пештар эътироф шуда танҳо он вақт барқарор карда 

мешаванд, ки агар дар баҳодиҳии барои муайянкунии арзиши подошшавандаи дороӣ аз вақти 

эътирофи охирини зарарҳо аз беқадршавӣ тағйирот ба амал омадааст. Ҳамин тавр, 

барқароркунӣ бо ин маҳдуд карда шудааст, ки арзиши тавозунии дороӣ аз арзиши 

подошшавандаи он зиёд нашавад ва ҳамчунин, аз он арзиши тавозунии бо тарҳи истеҳлоке, ки 

дар ҳолати дар давраҳои пештар эътироф нашудани зарар аз беқадршавӣ  метавонист ба ҳисоб 

гирифта шавад, зиёд шавад.  Чунин барқароркунии арзиш дар ҳисобот оид ба даромади маҷмӯӣ 

эътироф карда мешавад. 

 

Воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат  

 

Воситаҳои пулӣ ва амонатҳои кӯтоҳмуддат дар ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ воситаҳои пулӣ 

дар бонк ва дар хазинаро дарбар мегирад.  

 

Нафақа ва дигар подошпулиҳои кормандон пас аз тамомшавии фаъолияти меҳнатӣ  

 

Ҷамъият тибқи нақшаи нафақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Хазинаи иҷтимоии давлатӣ 

назорат карда мешавад ҳисобкуниии пардохтҳоро амалӣ мекунад. Ҷамъият пардохтҳои 

муайяншударо ба Хазинаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад ва 

дар оянда барои пардохтҳои ба кормандон подошпулиҳо (нафақа) барои хизматҳои дар 

давраҳои ҳозира ва пешина расондаашон, агар маблағҳои Хазина камӣ кунанд, ягон уҳдадорӣ  

надорад.    

 

Пардохтҳои муайяншуда ба Хазинаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 %-и 

музди меҳнати кормандонро ташкил медиҳад ва дар лаҳзаи пайдоиш ба хароҷот бурда 

мешаванд. Ҷамъият дигар ягон намуди барнома ё уҳдадорӣ нисбати пардохти нафақа ба 

кормандонро надорад.  
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5. Воситаҳои асосӣ 
 

 

Ба ҳолати 31 декабри солҳои  2020 ва 2019 воситаҳои асосии Ҷамъият ба таври зерин пешниҳод 

шудаанд: 

 

 

Воситаҳои асосӣ ва сохтмони нотамом суғурта карда нашудаанд.   

 

 

6. Сармоягузорӣ 
 

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли 2020 дар Ҷамъият чунин сармоягузориҳо мавҷуд буд:  

1) ҶДММ «Исател» - 120 000,00 сомони (100%) 

Бинобар он ки дороиҳои холиси ҶДММ «Исател» дар се соли охир манфӣ мебошанд,  

Захира оид ба сармоягузорӣ – (120 000) сомони. 

 

 

Бо сомонӣ 
Бино ва 
иншоот 

 

Таҷҳизот ва 
мебел 

 

Воситаҳо
и нақлиёт  

Дороиҳо
и 

ғайримо
ддӣ 

 

Дорои
ҳои 

биолог
ӣ 

 

Сохтмон
и 

нотамом 
      Ҳамагӣ 

Арзиши ибтидоӣ  

           
ба 31 декабри 2018 25 387 425  

 
 118 154 498  

 
4 488 056  

 
1 062 413  

 
36 249  

 
647 963  149 776 605  

Воридот  
  

     1 838 167 
     

19 535 

  
    1 857 702  

Хориҷшавӣ (12 783) 
 

  
 

  
     

    (6 406)        (19 189) 

ба 31 декабри 2019 25 374 642  
 

119 992 665 
 

4 488 056  
 

1 062 413  
 

55 784  
 

641 557   151 615 118  

Воридот         89 300 
 

       676 238 
 

182 700 
   

1 969 
 

 10 005 511      10 955 718   

Чойивазкуни       52 154  7 010 174  180 022      (7 242 349)  

Хориҷшавӣ     (44 305) 
 

(64 398)  
 

  
   

(12531) 
 

(25 721) (146 955) 

ба 31 декабри 2020 25 471 790 
 

127 614 679 
 

4 850 778 
 

1 062 413 
 

45 222 
 

3 378 998 162 423 881 

             
Истеҳлоки ҷамъшуда 

           
ба 31 декабри 2018 17 213 691  

 
73 563 796  

 
4 046 693  

 
774 021  

 
           -    

 
             -      95 598 201  

Хориҷшавӣ (12 783) 
 

  
 

  
      

 (12 783) 

Ҳисоб барои сол 285 969  
 

5 635 290  
 

172 002  
 

22 063  
    

    6 115 325  

ба 31 декабри 2019 17 486 877  
 

79 199 087  
 

4 218 695  
 

796 085  
 

           -    
 

             -     101 700 743  

Хориҷшавӣ (31 116) 
 

(64 398)  
 

  
      

(95 515) 

Ҳисоб барои сол 507 395   
 

5 766 040 
 

142 193 
 

63 856 
    

6 479 484 

ба 31 декабри 2020 17 963 155 
 

84 900 729 
 

4 360 888 
 

859 940 
 

           -    
 

             -    108 084 713 

             
Арзиши бақиявӣ   

 
  

         
ба 31 декабри 2018 8 173 734  

 
44 590 702  

 
441 364  

 
288 392  

 
36 249  

 
647 963  54 178 404  

ба 31 декабри 2019 7 887 765  
 

40 793 578  
 

269 361  
 

266 328  
 

55 784  
 

641 557  49 914 375  

ба 31 декабри 2020 7 508 635 
 

42 713 950 
 

489 890 
 

202 473 
 

45 222 
 

3 378 998 54 339 168 



ҶСК «Телерадиоком», Ҳисоботи молиявӣ ва шарҳҳо ба он барои давраи ба санаи  31.12.2020 
поёнёфта 

22 

 

7. Захираҳои молу масолеҳ 
 

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои  2020 ва 2019 захираҳои молу масолеҳи Ҷамъият чунин 

мебошанд:   

 

Бо сомонӣ 
 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли  

2020    

 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли  

2019    

 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли 

2018  

Масолеҳ ва маводҳо 2 394 455 

 

 2 645 446  

 

 2 133 199  

Сӯзишворӣ 160 016 

 

            107 566 

 

        99 755 

Қисмҳои эҳтиётӣ 7 421 409 

 

5 150 959  

 

2 975 017  

Ашё 705 982 

 

       495 390  

 

          175  

Маводи тезхурдашаванда 2 356 334 

 

2 178 270  

 

2 957 811  

Дигар маводҳо 125 481 

 

 152 932  

 

 118 083  

Резерв ЧСР (1 483 027)     

 

11 680 650 

 

       10 730 563  

 

 8 284 040  

 

 

8. Қарзҳои дебитории фурӯш ва дигар 
 

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли  2020 ва 2019 қарзҳои дебитории фурӯш ва дигари Ҷамъият 

чунин мебошанд:   

 

Бо сомонӣ 
 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли  

2020   

 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли  

2019    

 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли 

2018  

Қарзи дебитории тиҷоратӣ  5 631 526    5 422 352    5 079 305  

Қарзҳои зерҳисоби кормандон  240 720    31 227    309 524  

Пешпардохт ба молтаҳвилкунандагон  84 309    3 413 823    2 317 693  

Қарзҳои дебитории дигар  103 849    5 197 838    5 296 119  

 

 6 060 404    14 065 240    13 002 641  

Захира барои қарзҳои шубҳанок  (4 376 451)   (9 050 373)   (9 840 059) 

 

 1 683 953    5 014 867    3 162 582  

 

9. Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо 
 

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои  2020 ва 2019 воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо дар 

Ҷамъият чунин мебошанд:   

 
 

 

31 декабри 

соли 2020 

 31 декабри 

соли 2019 

31 декабри 

соли 2018 

   

 

 Хазина  9 765  

 

5 079 818 

Ҳисобҳо дар бонкҳо  1 423 152  

 

3 071 445 1 119 493 

 

 1 432 917  

 

 

 

 

 9 765  

 

3 076 524 1 120 311 

 

10. Сармояи оинномавӣ ва дигар сармояҳо  

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои  2020, 2019 ва 2018  сармояи эълоншуда, нашршуда ва 

пардохтшудаи Ҷамъият  25 593 400 сомониро ташкил додааст.  
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Тасҳеҳҳо оид ба азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ба  31.12.2020 –  5 211 391 сомони, 

31.12.2019 – 5 974 427 сомони ва 31.12.2018 – 7 458 966 сомониро ташкил додааст. 

Захираҳои эҳтиётӣ ба  31.12.2020 – 1 448 350 сомони, 31.12.2019 – 1 448 350 сомони ва 

31.12.2018 – 1 448 350 сомониро ташкил додааст. 

Сармояи иловагӣ (грантҳо)  ба  31.12.2020 – 8 895 087 сомони, 31.12.2019 – 0 сомониро ташкил 

додааст. 

11. Дороии андоз аз фоидаи мавқ уфгузошташуда 
 

  

 

 в сомони 2020 2019 

Бақия ба аввали сол 

                                

-    

  Эътироф дар фоида (зарар) 1 685 228  

  

Бақия ба охири сол 1 685 228  

 

                                

-    

 

 

1 январи 2020 
 

Эътироф дар 
фоида (зарар) 

 
31 декабри 2020 

      Воситаҳои асосӣ                                 -    
 

416 671  
 

416 671  

Захира барои рухсатии меҳнатӣ                                 -    
 

172 883  
 

172 883  

Қарзҳои дебитории харидорон ва 

дигар 
  

818 361  
 

818 361  

Захира то арзиши софи фурӯш                                 -    
 

277 314  
 

277 314  

 
                                -    

 
1 685 229  

 
1 685 229  

 

 

 

 

   12. Фоидаи тақсимнашуда 
 

Ба ҳолати санаи 31 декабри соли  2020 ва 2019 фоидаи тақсимнашудаи Ҷамъият чунин 

мебошанд:   

 

 

31 декабри 

соли 2020  

 31 декабри 

соли 2019  

31 декабри 

соли  2018 

   

 

 Фоидаи тақсимнашудаи солҳои пеш  19 585 744 

 

18 561 902 19 901 140 

Зарари давраи ҳисоботӣ   (4 445 880)  260 807 (2 578 147) 

   

 

 

 

15 139 864 

 

18 822 709 17 322 993 
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13. Қарзҳои кредитории тиҷоратӣ ва дигар 
 

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои  2020 ва 2019 қарзҳои кредитории тиҷоратӣ ва дигари 

Ҷамъият чунин мебошанд:   

 

Бо сомонӣ  Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли  

2020    

 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли  

2019    

 Ба ҳолати санаи 

31 декабри соли 

2018  

Ҳисобҳо барои пардохт  10 880 570  

 

 13 808 139  

 

 12 108 464  

Пешпардохт аз харидорон  46 344  

 

41 284  

 

 700  

Музди меҳнат ба пардохт  1 101 471  

 

 1 104 478  

 

 1 075 698  

Хазинаи нафақа 1% ба 

пардохт 

 6 025  

 

 9 910  

 

 10 807  

Андози даромад ба пардохт  166 343  

 

 167 272  

 

 192 983  

Хазинаи ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ  25% ба пардохт 

 237 661  

 

 333 459  

 

 370 840  

Қарзҳои кредитории 

кормандон аз зерҳисоб  

 172 068  

 

 202 660  

 

       185 641  

Андози фоида ба пардохт  108 576  

 

 (259 865)  

 

 3 287  

Андозҳои дигар ба пардохт  515 998  

 

 967 237  

 

 424 352 

Захира барои пардохти 

рухсатиҳои меҳнатӣ 

 924 547  

 

 214 651  

 

 173 911  

Дигар харочотхои 

хисобшуда 

 255 170  

 

161 944  

 

 180 182  

Дигар ҳисобҳо барои 

пардохт 

 119 051  

 

 146 274  

 

 194 764  

 

 14 533 825  

 

 16 897 443  

 

 14 921 628  

 
 
 
 

14. Даромад аз фурӯш  
 

Даромад аз фурӯши Ҷамъият барои давраҳои поёнёфта ба санаи 31 декабри соли  2020 ва 2019-

и Ҷамъият чунин мебошанд:   

 

 

Барои давраи ба 31 
декабри соли 2020 
поёнёфта 

  Барои давраи ба 31 
декабри соли 2019 
поёнёфта 

Даромад аз фурӯш   51 912 217  

 

48 430 434 

 

  

 

 

 

 51 912 217  

 

48 430 434 
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15. Арзиши аслии фурӯш  
 

Арзиши аслии фурӯш барои давраҳои поёнёфта ба санаи 31 декабри солҳои  2020 ва 2019 дар 

Ҷамъият чунин мебошанд: 

 

Бо сомонӣ 
Барои давраи ба 31 

декабри соли 2020 

поёнёфта   

Барои давраи ба 31 

декабри соли 2019 

поёнёфта 

Хароҷотҳои моддӣ                10 461 625                   10 461 625  

Музди меҳнат                    10 675 811                       10 675 811  

Барои андози ҳифзи иҷтимоӣ                       2 673 913                          2 673 913  

Истеҳлоки ВА                    5 843 959                       5 843 959  

Қувваи барқ 3 279 196  3 279 196 

Дигарҳо 15 787 454  10 315 419 

 

                 48 721 958  

 

                 43 249 923  

 

 

 

16. Хароҷотҳои маъмурӣ 
 

Хароҷотҳои маъмурӣ Ҷамъият барои давраҳои поёнёфта ба санаи 31 декабри солҳои  2020 ва 

2019 дар Ҷамъият чунин мебошанд: 

 

Бо сомонӣ Барои давраи ба 31 

декабри соли 2020 

поёнёфта   

Барои давраи ба 31 

декабри соли 2019 

поёнёфта 

Подошҳои кормандон  2 029 750  

 

                   2 710 795  

Хароҷотҳои моддӣ  735 508  

 

                   265 487  

Андозҳо  397 598  

 

                      3 292  

Арзиши хизматрасониҳо  1 460 862  

 

                      367 086  

Истеҳлок  238 812  

 

                      258 582  

Дигар хароҷотҳо  3 920 834  

 

329 898  

 

 8 783 363  

 

 3 928 556  

 

 

 

 

17. Хароҷотҳои тиҷоратӣ 
 

Хароҷотҳои тиҷоратӣ барои давраҳои поёнёфта ба санаи 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 дар 

Ҷамъият чунин мебошанд: 

 

Барои давраи ба 31 
декабри соли 2020 
поёнёфта 

  Барои давраи ба 31 
декабри соли 2019 
поёнёфта 

Хароҷотҳо оид ба қарзҳои шубҳанок  330 173  

 

(323 903) 

Хароҷотҳои моддӣ 

 

 56 925  

 

- 

    

 

 387 098  

 

(323 903) 
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18. Зарар аз фарқиятҳои қурбӣ, холис 

 

Барои давраи ба 31 
декабри соли 2020 
поёнёфта 

  Барои давраи ба 31 
декабри соли 2019 
поёнёфта 

Қарзҳои кредиторӣ  1 365 278  

 

138 466 

 

 

 

 

 

 1 365 278  

 

138 466 

19. Дигар даромадхо (харочотхо) 

 

Барои давраи ба 31 
декабри соли 2020 
поёнёфта 

  Барои давраи ба 31 
декабри соли 2019 
поёнёфта 

Дигар даромадхо  (2 530 987) 

 

319 538 

 

 

 

 

 

 (2 530 987) 

 

319 538 

20. Хароҷотҳо аз рӯйи андози фоида 

Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои  2020 ва 2019 Ҷамъият мувофиқан андоз аз фоидаро ба 

маблағҳои  356 571  сомонӣ ва 857 047 сомонӣ эътироф кардааст. 

21. Арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ  
 

СБҲМ 13 арзиши одилонаро ҳамчун маблағе, ки мумкин дар доираи додугирифти одӣ 

дар бозори асосӣ (ё аз ҳама манфиатноктар)  дар санаи баҳодиҳӣ бо шароитҳои ҷории бозорӣ 

ҳангоми фурӯши дороӣ гирифта шавад ё ҳангоми гузаронидани уҳдадорӣ пардохта шавад, 

муайян менамояд. Бинобар он ки барои қисми зиёди воситаҳои молиявӣ бозор вуҷуд надорад, 

Ҷамъият бояд мулоҳизаро барои муайянкунии арзиши одилона дар шароитҳои мавҷудаи 

вазъияти иқтисодӣ ва хавфхои хоси муайянкунандаи хислатҳои восита истифода барад.  

Ба 31 декабри солҳои 2020 ва 2019 Ҷамъият фарзияву усулҳои зеринро барои баҳодиҳии 

арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ, ки барои онҳо муайянкунии ин арзиш амалӣ мебошанд, 

истифода мебарад:  

Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо  - арзиши ҷории воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо 

ба арзиши одилона мувофиқат мекунад.  

Ҳисобҳо барои гирифт ва қарзҳои дебитории дигар – арзиши ҷорӣ тахминан ба арзиши 

одилонаи ин воситаҳои молиявӣ мувофиқат мекунад, чунки захира барои қарзҳои шубҳанок 

баҳодиҳии ҷоизи тахфифи зарурӣ барои инъикоси хавфи қарзӣ мебошад.  

Ҳисобҳо барои пардохт ва дигар уҳдадорӣ – арзиши ҷорӣ бинобар кӯтоҳмуддатии 

хислати онҳо тахминан ба арзиши одилонаи ин воситаҳои молиявӣ мувофиқат мекунад.   

 

22.  Ҳодисаҳои баъд аз санаи ҳисоботӣ 

Баъд аз санаи ҳисоботӣ ягон ҳодисае, ки метавонист ба ҳисоботи молиявии барои давраи ба 31 

декабри соли 2020 поёнёфта. муҳимм таъсир кунад, рӯй надодааст.  


