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 Անկախ աուդիտորական հաշվետվություն 
 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» փակ բաժնետիրական 
ընկերության Խորհրդին 
 
Մեր կողմից իրականացվել է «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 
փակ բաժնետիրական ընկերության կից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների 
աուդիտը, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունը՝ 31 դեկտեմբերի 2014թ. դրությամբ, նույն ամսաթվին ավարտված  հաշվետու 
տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, սեփական 
կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, 
ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությունը և այլ ծանոթագրություններ:  
 
Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների 
համար 
 
Ղեկավարությունը պատասխանատու է Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 
Ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ 
ներկայացման համար: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ 
վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, 
որոնք զերծ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:   
 
Աուդիտորի պատասխանատվությունը 
 
Մեր պատասխանատվությունն է մեր կողմից անցկացված աուդիտի արդյունքում կարծիք 
արտահայտել ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: Մեր կողմից իրականացված 
աուդիտը համապատասխանում է Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտներին: Այդ ստանդարտներով 
պահանջվում է, որ մենք հետևենք էթիկայի կանոններին և աուդիտը պլանավորենք և 
իրականացնենք՝ ֆինանսական հաշվետվություններն էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու 
մասին ողջամիտ հավաստիացում ձեռք բերելու նպատակով: 
 
Աուդիտորական աշխատանքները ներառում  են ֆինանսական հաշվետվություններում և 
համապատասխան ծանոթագրություններում արտացոլված տվյալները հիմնավորող փաստերի 
ձեռքբերման նպատակով մշակված ընթացակարգեր, որոնց ընտրությունը կախված է 
խարդախությունների և սխալների հետևանքով ֆինանսական հաշվետվություններում էական 
խեղաթյուրումների ռիսկերի առկայության վերաբերյալ աուդիտորական գնահատումներից: 
Ռիսկերի գնահատումները կատարելիս աուդիտորը մշակում է համապատասխան ընթացակարգեր` 
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար կիրառվող 
ներքին վերահսկողության գնահատման, այլ ոչ թե ընկերության ողջ ներքին վերահսկողության 
արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք կազմելու համար: Աուդիտորական աշխատանքները  
ներառում  են նաև  կիրառված  հաշվապահական  հաշվառման  սկզբունքների  և  ղեկավարության  
կողմից կատարված գնահատումների, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր 
ներկայացման գնահատումը: 
 
Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական 
ապացույցներ` մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 













   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2014թ. 
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար  

  

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

 «Հայստանի ապահովագրական արտահանման գործակալություն» ապահովագրական փակ 

բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հիմնվել է  2013թ.  հոկտեմբերի 23-ին և 
Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) կառավարության որոշման համաձայն և արտահանմանն 

ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակներում: Ընկերությունը գրանցվել է  2013թ. 

նոյեմբերի 27-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից N0011 արտոնագրային համարով: 
Ընկերության հիմնական գործունեությունն իրենից ներկայացնում է ապահովագրություն 

մատակարարված ապրանքի և մատուցված ծառայության դիմաց օտարերկրյա գնորդի կողմից չվճարման 
հետևանքով կրած ֆինանսական վնասներից: 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը դեռևս 

չի սկսել իրականացնել իր հիմնական գործունեությունը:  
 

Ընկերության վերջնական վերահսկող է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը: 

 
Ընկերության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է ք. Երևանում՝ Վ. Սարգսյան 26/1, 403,405 գրասենյակներ 

հասցեով: 2014թ, աշխատակիցների ընդհանուր թիվը 11-ն էր (2013թ.-ին՝: 5): 
 

2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

Համապատասխանության մասին հայտարարություն 
 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական Հաշվետվությունների 
Միջազգային Ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն: 

 

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության վրա, որ Ընկերությունը 
գործում է անընդհատության սկզբունքով և կշարունակի գործել տեսանելի ապագայում:  

 
Այս ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժոույթը ՀՀ դրամն է (հազար դրամ), եթե այլ 

բան նշված չէ: 
 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են պատմական արժեքի հիման վրա, 

բացառությամբ որոշ ակտիվների և ֆինանսական գործիքների, որոնք չափվում են յուրաքանչյուր 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ վերագնահատված արժեքով կամ իրական արժեքով, ինչպես 

ներկայացված է հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում: 
 

Պատմական արժեքը սովորաբար հիմնված է ապրանքների և ծառայությունների դիմաց տրված 

հատուցման իրական արժեքի վրա: 
 

Իրական արժեքն այն գումարն է, որը շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքի արդյունքում 
չափման ամսաթվի դրությամբ կստացվեր ակտիվը վաճառելիս, կամ կվճարվեր պարտավորությունը 

փոխանցելիս` անկախ նրանից, թե արդյոք գինը ուղղակիորեն դիտարկելի է կամ գնահատվել է՝ 
օգտագործելով այլ գնահատման մեթոդներ: Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը 

գնահատելիս՝ Ընկերությունը հաշվի է առնում ակտիվի կամ պարտավորության բնութագրերը, եթե 

շուկայի մասնակիցները այդ բնութագրերը հաշվի կառնեին չափման ամսաթվի դրությամբ ակտիվի կամ 
պարտավորության գինը որոշելիս: Այս ֆինանսական հաշվետվություններում չափման և/կամ այլ 

բացահայտումների նպատակով իրական արժեքը որոշվում է նման սկզբունքներով, բացառությամբ 
վարձակալության գործարքներից, որոնք նկարագրված են ՀՀՄՍ 17-ում և չափումներից, որոնք թեև 

համանման են իրական արժեքին, սակայն իրական արժեքով չեն, մասնավորապես զուտ իրացվելի 

արժեք՝ ՀՀՄՍ 2-ի համաձայն կամ օգտագործման արժեք՝ ՀՀՄՍ 36-ի համաձայն:  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
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Բացի այդ, ֆինանսական հաշվետվությունների տեսանկյունից իրական արժեքով չափումները 
դասակարգվում են երեք մակարդակի՝ Մակարդակ 1, 2 և 3` հիմք ընդունելով իրական արժեքով 

չափումների ընթացքում օգտագործված մուտքային տվյալների դիտարկելիության աստիճանը և իրական 

արժեքի ամբողջությամբ չափման ժամանակ օգտագործված տվյալների նշանակալիությունը: Իրական 
արժեքի հիերարխիան ունի հետևյալ երեք մակարդակները՝  

 Մակարդակ 1 - նույն ակտիվների և պարտավորությունների գծով ակտիվ շուկաներում գնանշվող 

գները (չճշգրտված), 
 Մակարդակ 2 - Մակարդակ 1-ում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային տվյալներ, 

որոնք ակտիվի և պարտավորության համար դիտարկելի են ուղղակիորեն (այսինքն՝ որպես գներ) և 

թե անուղղակիորեն: 
 Մակարդակ 3 - ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված չեն 

դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա: 

 

Ընկերությունն իր հաշվապահական գրառումները վարում է ըստ հաշվապահական հաշվառման 
տեղական օրենսդրության պահանջների: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են 

տեղական օրենսդրության համաձայն վարվող հաշվապահական գրառումների հիման վրա և ճշգրտվել՝ 
ՖՀՄՍ պահանջներին համապատասխանություն ապահովելու համար: 

 

Գործառնական արժույթ 
 

Ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված միավորները չափվում են այն տնտեսական 
միջավայրում գործող արժույթով, որում Ընկերությունն իրականանցում է իր գործունեությունը 

(«Գործառնական արժույթ»): Ընկերության գործառնական արժույթը և սույն ֆինանսական 
հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ՀՀ դրամն է (այսուհետ՝ դրամ):   

  

Հաշվանցում. ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն ունի 

ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հաշվարկը զուտ 
հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը մարելու 

մտադրություն: Եկամուտները և ծախսերը չեն հաշվանցվում շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին  հաշվետվությունում, եթե դա չի պահանջվում կամ թույլատրվում 
որևէ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով կամ մեկնաբանությամբ և հստակ բացահայտված չէ 

Ընկերության հաշվապահական քաղաքականությամբ: 
 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են ստորև: 
 

Հասույթի ճանաչում 

 
Տոկոսային եկամուտների և ծախսերի ճանաչումը. Ֆինանսական ակտիվներից տոկոսային 

եկամուտները ճանաչվում են, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն Ընկերություն և 
եկամտի գումարը կարող է արժանահավատորեն չափվել: Տոկոսային եկամուտները և ծախսերը 

ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության 
(կամ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների խմբի) ամորտիզացված արժեքի հաշվարկման 

և համապատասխան ժամանակահատվածի կտրվածքով տոկոսային ծախսի և տոկոսային եկամտի 
բաշխման մեթոդն է: 
 

 

Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որը ճշգրտորեն զեղչում է ապագա գնահատված 

կանխիկի ստացումները (ներառյալ բոլոր տեսակի միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված 
գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ 

կապված ծախսերը և այլ պարգևավճարներ կամ զեղչեր) պարտքային գործիքի ակնկալվող 

գործողության ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, կամ, ըստ անհրաժեշտության, ավելի կարճ 
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2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 
 

 

11 

ժամանակահատվածում՝ հասցնելով սկզբնական ճանաչման պահին առկա զուտ հաշվեկշռային 
արժեքին: 
 

Այն դեպքերում, երբ տեղի է ունենում ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ակտիվների խմբի արժեքի 

նվազում արժեզրկումից կորստի հետևանքով, տոկոսային եկամուտն այդուհետև ճանաչվում է՝ 

կիրառելով այն տոկոսադրույքը, որը կիրառվել էր արժեզրկումից կորուստը չափելու նպատակով ապագա 
դրամական հոսքերը զեղչելիս: 
 

Իրական արժեքով չափվող ակտիվների գծով ստացված տոկոսները դասակարգվում են որպես 

տոկոսային եկամուտ:  
 

Եկամտի ճանաչում հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով.  Վերը նշված 
գործիքների իրացման գծով օգուտը/վնասը ճանաչվում է, որպես տոկոսային եկամուտ կամ ծախս 

շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ 

հիմք ընդունելով մինչև տվյալ ամսաթիվը՝ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի օգտագործմամբ 
կուտակված հետգնման գնի և ձեռքբերման գնի միջև եղած տարբերությունը այն դեպքում, երբ նման 

գործիքները վաճառվում են երրորդ անձանց: Այն դեպքում, երբ հակադարձ հետգնումը/հետգնումը տեղի 
է ունենում իր սկզբնական պայմաններով, սկզբնական պայմանագրում համաձայնեցված արդյունավետ 

օգուտը/տոկոսը իրացման և հետգնման գնի միջև, ճանաչվում է՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 
Ֆինանսական գործիքներ. Ընկերությունը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և 
պարտավորությունները, երբ այն դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ: 

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների սովորական եղանակով գնումները և վաճառքը 
հաշվառվում են վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների սովորական 

եղանակով գնումները կամ վաճառքն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն 

գնումները կամ վաճառքը, որոնք պահանջում են ակտիվների մատակարարումը շուկայում ընդունված 
պայմաններով սահմանված կարգով: 

  
Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է ունենում իրական 

արժեքով: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների խմբում 

չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում իրական արժեքին 
գումարվում են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական 

ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք 
ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 

ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են 

շահույթում կամ վնասում:   
 

Ֆինանսական ակտիվներ 
 

Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ կատեգորիաների՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, 

վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ, և տրամադրված վարկեր, դեբիտորական 

պարտքեր: Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման բնույթից և նպատակից և 
որոշվում է սկզբնական ճանաչման պահին: 

 
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ. 

Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով 

չափվող այն դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվը պահվում է վաճառքի համար կամ նախատեսված է 
որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ակտիվ: 

 
Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝  

 այն ձեռք է բերվել հիմնականում տեսանելի ապագայում վաճառքի նպատակով, կամ  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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 սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Ընկերության կողմից համատեղ կառավարվող 

որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի 
ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ  

 այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը նախատեսված չէ կամ չի օգտագործվում որպես 

հեջավորման գործիք:  

 
Ֆինանսական ակտիվը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվներից, կարող է 

ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե 
 

 նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ 

 ֆինանսական ակտիվը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, Ընկերության փաստաթղթավորված 
ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և խմբավորման 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ 
 այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից 

մեկը կամ մի քանիսը և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը թույլ է տալիս ողջ 

պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվները ներկայացվում են 
իրական արժեքով՝ ներառյալ ողջ օգուտը կամ վնասները, որոնք առաջանում են եկամուտներում կամ 

ծախսերում ճանաչվող վերաչափման արդյունքում: Շահույթում կամ վնասում ճանաչվող զուտ օգուտը 
կամ վնասները ներառում են ֆինանսական ակտվի գծով վաստակած բոլոր շահաբաժինները և տոկսները 

և ներառվում են «այլ օգուտներ և վնասներ» և «տոկոսային եկամուտ» տողում, շահույթի, վնասի և այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Իրական արժեքը որոշվում է 
նկարագրված եղանակով (տես՝ ծան 18): 

 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ 
 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ 
ֆինանսական ակտիվներ են, որոնց գծով Ընկերությունն ունի մինչ մարման ժամկետը պահելու 

հաստատուն մտադրություն և կարողություն: Սկզբնական ճանաչումից հետո մինչև մարման ժամկետը 
պահվող ներդրումները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը:  
 

Եթե Ընկերությունը որոշեր վաճառել կամ վերադասակարգել մինչև մարման ժամկետը պահվող 

ներդրումների զգալի մասը նախքան դրանց մարման ժամկետը (բացառությամբ հատուկ 
հանգամանքների առկայության), ողջ դասը կորակազրկվեր և պետք է դասակարգվեր որպես վաճառքի 

համար մատչելի: Ավելին, Ընկերությանը կարգելվեր ընթացիկ տարում և դրան հաջորդող երկու 
տարիների ընթացքում դասակարգել որևէ ֆինանսական ակտիվ որպես մինչև մարման ժամկետը 

պահվող ակտիվ: 

 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 
 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ են, որոնք 

դասակարգվում են որպես վաճառքի համար մատչելի, կամ չեն դասակարգվում որպես (ա) իրական 

արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, (բ) մինչև մարման ժամկետը 
պահվող ներդրումներ կամ (գ) վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: 

 
Ընկերության կողմից պահվող հետգնվող ցուցակված պարտատոմսերը, որոնք գնվում և վաճառվում են 

ակտիվ շուկայում, դասկարգվում են որպես վաճառքի համար մատչելի և յուրաքանչյուր հաշվետու 
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ժամանակաշրջանի վերջում ներկայացվում իրական արժեքով: Ընկերությունը նաև ներդրումներ ունի 
չցուցակված բաժնետոմսերում, որոնք չեն վաճառվում ակտիվ շուկայում, սակայն նույնպես 

դասակարգվում են որպես վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ և յուրաքանչյուր 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ներկայացվում իրական արժեքով (քանի որ ղեկավարությունը 
կարծում է, որ իրական արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել): Վաճառքի համար մատչելի 

ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են 
արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններին,  արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի 

օգտագործմամբ հաշվարկված տոկոսային եկամուտը և վաճառքի համար մատչելի բաժնային 
գործիքներից ստացված շահաբաժինները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Վաճառքի համար 

մատչելի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի այլ փոփոխությունները ճանաչվում են այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում և ներկայացվում ներդրումների վերագնահատման 
պահուստ հոդվածում: Երբ ներդրումն օտարվում է կամ համարվում է արժեզրկված, ներդրումների 

վերագնահատման պահուստի հոդվածում նախկինում ճանաչված կուտակային օգուտը կամ վնասը 
վերադասակարգվում է շահույթում կամ վնասում: 

  

Արտարժույթով արտահայտված վաճառքի համար մատչելի դրամային ֆինանսական ակտիվների 
իրական արժեքը որոշվում է այդ արտարժույթով և փոխարկվում հաշվետու ամսաթվի վերջի դրությամբ 

գործող սփոթ փոխարժեքով: Շահույթում կամ վնասում ճանաչված՝ արտարժույթի փոխարժեքից 
օգուտները և վնասները որոշվում են դրամային ակտիվի ամորտիզացված արժեքի հիման վրա: 

Արտարժույթի փոխարժեքից այլ օգուտները և վնասները ճանաչվում են այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքներում: 

 

Վաճառքի համար մատչելի սեփական կապիտալում ներդրումները, որոնք չունեն ակտիվ շուկայում 
գնանշված շուկայական արժեք և որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել, 

չափվում են ինքնարժեքով՝ հանած արժեզրկումից կորուստները յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 
վերջում: 

 

Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր 
 
Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք ունեն ֆիքսված 
կամ որոշելի վճարումներ, որոնք գնանշված չեն ակտիվ շուկայում: Վարկերը և դեբիտորական 

պարտքերը չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի 
մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը: Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը, բացառությամբ կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքերի, որոնց դեպքում 

տոկոսի ճանաչումը էական ազդեցություն չէր ունենա: 
 
Արժեթղթերի հետգնման և հակադարձ հետգնման և արժեղթղերի փոխատվության 
գործարքներ  

 

Իր գործունեության բնականոն ընթացքում Ընկերությունն ունենում է ֆինանսական ակտիվների 
վաճառքի և հետգնման պայմանագրեր (հետգնման), ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների գնման և 

հետվաճառքի պայմանագրեր (հակադարձ հետգնման): Ընկերությունն օգտագործում է հետգնման և 
հակադարձ հետգնման պայմանագրերը որպես իր գանձապետական կառավարման տարր: 

 

Հետգնման պայմանագրի ներքո ֆինանսական ակտիվը փոխանցվում է մյուս կողմին դրամական կամ 
այլ հատուցման դիմաց և համապատասխան պարտականություն է ստանձնվում ֆինանսական 

ակտիվները եհտ գնել ապագա ամսաթվով՝ փոխանակված դրամական կամ այլ հատուցման դիմաց, 
գումարած տոկոսը: Այս համաձայնագրերը հաշվառվում են որպես ֆինանսավորման գործարքներ: 

Ֆինանսական ակտիվները, որոնք վաճառվում են հետգնման պայմանագրերով, շարունակում են 
ներկայացվել ֆինանսական հաշվետվությունում իսկ այս պայմանագրերի դիմաց ստացված հատուցումը 

հաշվառվում է որպես ապահովության միջոց հանդիսացող ավանդ՝ բանկերի հետ ավանդային 

գործիքներում: 
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Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 
 

Ֆինանսական ակտիվները, բացի շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 
ակտիվներից, յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի վերջին գնահատվում են արժեզրկման հայտանիշների 

հայտնաբերման նպատակով: Ֆինանսական ակտիվները համարվում են արժեզրկված, եթե առկա է 
օբյեկտիվ վկայություն այն մասին, որ ֆինանսական ակտիվի սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի 

ունեցած մեկ կամ մի քանի դեպքեր կարող են ազդեցություն ունենալ ներդրման գծով գնահատված 
ապագա դրամական հոսքերի վրա:  

 

Որպես վաճառքի համար մատչելի դասակարգված՝ կապիտալի ներդրումներում արժեթղթի իրական 
արժեքի զգալի կամ տևական անկումը իր ինքնարժեքից համարվում է արժեզրկման օբյեկտիվ 

վկայություն: Բոլոր այլ ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն կարող են 
համարվել հետևյալ հայտանիշները. 

 թողարկողի կամ պայմանագրային կողմի զգալի ֆինանսական դժվարությունները, կամ 

 պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման ուշացումը կամ 

չկատարումը, կամ 

 փոխառուի կողմից  սնանկության կամ ֆինանսական վերակազմակերպման գործընթացի 

նախաձեռնումը, կամ 
 ֆինանսական դժվարությունների արդյունքում տվյալ ֆինանսական ակտիվի գծով ակտիվ շուկայի 

անհետացումը: 

 
Ֆինանսական ակտիվների որոշ կատեգորիաների համար, ինչպիսիք են վարկերը և դեբիտորական 

պարտքերը, ակտիվները, որոնք ըստ գնահատականների առանձին արժեզրկված չեն, ի լրումն 
գնահահատվում են նաև խմբային արժեզրկման տեսանկյունից: Դեբիտորական պարտքի պորտֆելի 

արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն կարող է համարվել Ընկերության նախկին փորձը վճարումների 

հավաքագրման գծով, 60 օրից ավելի հետաձգված վճարումների թվի աճը պորտֆելում ինչպես նաև 
ազգային կամ տեղական մակարդակում դիտարկելի փոփոխություները, որոնք կարող են հանգեցնել 

դեբիտորական պարտքի անհավաքագրելիության:  
 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման գծով ծախսի 

գումարը իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական 
հոսքերի ներկա արժեքի տարբերությունը՝ զեղչված ֆինանսական ակտիվի համար սկզբնապես 

սահմանված տոկոսադրույքով:  
 

Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման գծով ծախսի գումարը 
իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական հոսքերի 

ներկա արժեքի տարբերությունը՝ զեղչված շուկայում համանման ֆինանսական ակտիվի 

եկամտաբերության դրույքաչափով: Նման արժեզրկումից կորուստը ենթակա չէ հակադարձման հաջորդ 
ժամանակաշրջաններում: 

 
Ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով 

անմիջականորեն բոլոր ակտիվների գծով, բացառությամբ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի, որոնց 

դեպքում հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է պահուստային հաշվի միջոցով: Երբ ակտիվը կամ 
դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի, այն դուրս է գրվում պահուստային հաշվի միջոցով: 

Հետագայում դուրս գրված գումարների վերականգնումը կատարվում է դրանք պահուստային հաշվին 
կրեդիտագրելու միջոցով: Պահուստային հաշվի հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները ճանաչվում 

են եկամուտներում կամ ծախսերում:  
 

Երբ վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվը համարվում է արժեզրկված, այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված օգուտները կամ վնասները վերադասակարգվում 
են որպես տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնաս:  
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Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների համար, այն դեպքում, եթե hաջորդող 

ժամանակարջանում արժեզրկումից կորստի գումարը նվազում է և նվազեցումը կարող է օբյեկտիվորեն 

վերագրվել արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցող դեպքերի, նախկինում ճանաչված 
արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով այնքանով, որքանով 

արժեզրկման ամսաթվի դրությամբ ներդրման հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում ամորտիզացված 
արժեքն այն դեպքում, եթե այդ արժեզրկումը ճանաչված չլիներ:  

 
Վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթերի գծով արժեզրկումից կորուստները, որոնք նախկինում 

ճանաչվել են շահույթում կամ վնասում, չեն հակադարձվում շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

Արժեզրկումից կորստին հաջորդող՝ իրական արժեքի ցանկացած աճ ճանաչվում է այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքում և ներկայացվում ներդրումների վերագնահատման պահուստ հոդվածում: 

Վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթերի գծով արժեզրկումից կորուստները հետագայում 
հակադարձվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով, եթե ներդրման իրական արժեքը կարող է 

օբյեկտիվորեն վերագրվել արժեզրկումից կորստի ամսաթվին հաջորդող դեպքի: 

 
Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը  
 
Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները, երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող 

դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ 
երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական ակտիվներից առաջացող դրամական միջոցների 

նկատմամբ իրավունքը: Եթե Ընկերությունը չի փոխանցում և չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի 

սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, սակայն պահպանում է 
փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա Ընկերությունը շարունակում է ճանաչել 

ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված պարտավորությունը այնքանով, որքանով 
շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվում: Եթե Ընկերությունը պահպանում է 

ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, 

ապա Ընկերությունը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական ակտիվը: 
 

Ֆինանսական ակտիվը ամբողջությամբ ապաճանաչելիս հաշվեկշռային արժեքի և ստացված հատուցման 
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում նախկինում ճանաչված կուտակված որևէ օգուտի կամ 

վնասի գումարի տարբերությունը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: 
 

Եթե Ընկերության շարունակվող ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի միայն մի մասով է 
(օրինակ՝ երբ Ընկերությունը պահպանում է փոխանցված ակտիվի մի մասը հետգնելու օպցիոնը), ապա 

Ընկերությունը ֆինանսական ակտիվի նախկին հաշվեկշռային արժեքը բաշխում է այն մասի, որն այն 
շարունակում է ճանաչել շարունակվող ներգրավվածության ներքո, և այն մասի միջև, որն այն այլևս չի 

ճանաչում՝ փոխանցման ամսաթվի դրությամբ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման 

վրա: Այլևս չճանաչվող մասի վրա բաշխված հաշվեկշռային արժեքի և այլևս չճանաչվող մասի դիմաց 
ստացված հատուցման և դրա վրա բաշխված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում 

ճանաչված կուտակված որևէ օգուտի կամ վնասի գումարների տարբերությունը պետք է ճանաչվի 
շահույթում կամ վնասում: Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված 

օգուտը կամ վնասը բաշխվում է այն մասի, որը շարունակվում է ճանաչվել, և այլևս չճանաչվող մասի 

միջև՝ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա: 
 

Ֆինանսական պարտավորություններ և բաժնային գործիքներ 
 

Որպես պարտք կամ սեփական կապիտալ դասակարգումը 
 
Ընկերության կողմից թողարկված պարտքային և բաժնային գործիքները դասակարգվում են որպես 

ֆինանսական պարտավորություն կամ սեփական կապիտալ՝ ելնելով պայմանագրային դրույթների 
էությունից և ֆինանսական պարտավորության և բաժնային գործիքի սահմանումից:  
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Բաժնային գործիքներ 
 

Բաժնային գործիքը ցանկացած պայմանագիրն է, որը վկայում է Ընկերության ակտիվներում 

մասնակցության մնացորդի վերաբերյալ՝ հանած բոլոր պարտավորությունները:  
 

Ընկերության կողմից իր իսկ բաժնային գործիքների հետգնումը ճանաչվում է և նվազեցվում 

անմիջականորեն սեփական կապիտալից: Ընկերության կողմից իր իսկ բաժնային գործիքների գնման, 
վաճառքի, թողարկման կամ չեղարկման դեպքում շահույթում կամ վնասում օգուտ կամ վնաս չի 

ճանաչվում: 
 
Ֆինանսական պարտավորություններ 
 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթում կամ վնասում իրական 

արժեքով չափվող կամ այլ ֆինանսական պարտավորություններ: 
 

Շահույթում կամ վնասում իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորություններ 

  
Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող այն դեպքում երբ ֆինանսական պարտավորությունը պահվում է վաճառքի համար 

կամ դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
 

ֆինանսական պարտավորությունը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝ 
 այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ  

 սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Ընկերության կողմից համատեղ ղեկավարվող որոշակի 

ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի ստացման 

իրատեսական հնարավորություն, կամ  

 այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ չի օգտագործվում որպես 

հեջավորման գործիք: 
 

Ֆինանսական պարտավորությունը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական 
պարտավորություններից, կարող է ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե՝  
 նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

 ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, ընկերության փաստաթղթավորված 
ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն և խմբավորման վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ  
 այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից 

մեկը կամ մի քանիսի և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը թույլ է տալիս ողջ 

պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող: Իրական արժեքը որոշվում է նկարագրված եղանակով (տես՝ ծան 
18): 

 
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 
 
Այլ ֆինանսական պարտավորությունները (ներառյալ փոխառությունները և առևտրային և այլ 

կրեդիտորական պարտքը) սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ հանած գործարքի գծով 
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ծախսերը: Դրանք այնուհետև չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 
Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդն իրենից ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում 
պարտքային գործիքի ամորտիզացված արժեքի հաշվարկի և տոկոսային եկամտի բաշխման մեթոդ: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որը ճշգրտորեն զեղչում է ապագա գնահատված 
կանխիկի ստացումները (ներառյալ բոլոր տեսակի միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված 

գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ 
կապված ծախսերը և այլ պարգևավճարներ կամ զեղչեր) պարտքային գործիքի ակնկալվող 

գործողության ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, կամ, ըստ անհրաժեշտության, ավելի կարճ 

ժամանակահատվածում՝ հասցնելով սկզբնական ճանաչման պահին առկա զուտ հաշվեկշռային 
արժեքին:  

 
Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր 

 

Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագիրն այն պայմանագիրն է, որով թողարկողից պահանջվում 
է կատարել սահմանված վճարումներ՝ փոխհատուցելու համար վնասը, որը կրում է այդ պայմանագրի 

տիրապետողը՝ որոշակի դեբիտորի կողմից պարտքային գործիքի սկզբնական կամ փոփոխված 
պայմանների համաձայն վճարումը ժամանակին չկատարելու հետևանքով: 

 
Ընկերության կողմից թողարկված ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերը՝ չափվում են իրենց 

իրական արժեքով և շահույթում կամ վնասում իրական արժեքով չափվող չհամարվելու դեպքում 

այնուհետև չափվում են հետևյալ մեծություններից առավելագույնով՝ 
 

 Պայմանագրով սահմանված պարտավորության գումարը՝ որոշված ՀՀՄՍ 37-ի համաձայն  

 Սկզբնապես ճանաչված գումարը՝ հանած հասույթի ճանաչման քաղաքականության համաձայն 

ճանաչված՝ կուտակված արժեզրկմումը, եթե դա կիրառելի է: 
 
 
Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչումը 
 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ 
Ընկերության պարտականությունները մարվում են, չեղյալ են համարվում կամ ուժը կորցնում են: Երբ 

միևնույն փոխատուի հանդեպ ունեցած ֆինանսական պարտավորությունը փոխարինվում է այլ 
ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն էականորեն տարբերվում են նախորդից, կամ եթե 

տեղի է ունեցել առկա պարտավորության պայմանների էական փոփոխություն, ապա նմանատիպ 

փոխանակումը կամ փոփոխությունը ճանաչվում է որպես սկզբնական պարտավորության 
ապաճանաչում և նոր պարտավորության ճանաչում: Ապաճանաչված ֆինանսական պարտավորության 

հաշվեկշռային արժեքի և վճարված և վճարվելիք հատուցման տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում 
կամ վնասում: 

 

Վարձակալություն 
 

Վարձակալությունը դասակարգվում է որպես ֆինանսական վարձակալություն այն դեպքում եթե 
վարձակալության պայմաններով սեփականության հետ կապված հիմնականում բոլոր ռիսկերն ու 

օգուտները փոխանցվում են վարձակալին: Մնացած այլ վարձակալության տեսակները համարվում են 

գործառնական վարձակալություններ: 
 

Ընկերությունը որպես վարձատու. Ֆինանսական վարձակալության շրջանակներում վարձակալներից 
ստացվելիք գումարները ճանաչվում են որպես դեբիտորական պարտք՝ Ընկերության կողմից 

վարձակալությունում կատարած զուտ ներդրման գումարի չափով: Ֆինանսական վարձակալությունից 
եկաումտը բաշխվում է հաշվետու ժամանակահատվածներին այնպես, որ այն արտացոլի Ընկերության՝ 
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վարձակալությունում կատարված և դեռևս չմարված զուտ ներդրման գծով մշտական 
պարբերականությամբ տեղի ունեցող եկամտաբերությունը: 

 

Ընկերությունը որպես վարձակալ. Ֆինանսական վարձակալությամբ պահվող ակտիվները սկզբնապես 
ճանաչվում են որպես Ընկերության ակտիվներ իրենց իրական արժեքով՝ վարձակալության սկզբի 

ամսաթվի դրությամբ, կամ նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքով, եթե այն ավելի ցածր է: 
Վարձատուի հանդեպ համապատասխան պարտավորությունը ներառվում է ֆինանսական արդյունքների 

մասին հաշվետվությունում որպես ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություն: 
 

Վարձավճարները համամասնորեն բաշխվում են ֆինանսական ծախսերի և վարձակալության գծով 

պարտավորության նվազեցման միջև այնպես, որ մշտական տոկոսադրույք ապահովվի 
պարտավորության մնացորդի նկատմամբ: Ֆինանսական ծախսերը անմիջապես ճանաչվում են 

շահույթում կամ վնասում, բացի այն դեպքերից եթե դրանք ուղղակիորեն վերագրելի են որակավորող 
ակտիվներին, ինչի դեպքում նրանք կապիտալացվում են համաձայն Ընկերության կողմից փոխառության 

ծախսումների գծով սահմանված ընդհանուր քաղաքականության: Պայմանական վարձավճարները 

ճանաչվում են որպես ծախս այն ժամանակաշրջաններում, որում դրանք առաջացել են: 
 

Գործառնական վարձակալության վճարները ծախսագրվում են գծային մեթոդով վարձակալության 
ժամկետի ընթացքում, եթե որևէ այլ սիստեմատիկ հիմունք ավելի ճշգրիտ չի ներկայացնում 

վարձակալված ակտիվներից տնտեսական օգուտների ստացման ժամանակային բաշխումը: 
Գործառնական վարձակալության պայմանագրով նախատեսված պայմանական վարձավճարները 

ծախսագրվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում են: 

 
Եթե գործառնական վարձակալության պայմանագրի կնքման համար ստացվել են խրախուսական 

հատույցներ, նման հատույցները ճանաչվում են որպես պարտավորություն: Խրախուսական 
հատույցների  ընդհանրացված օգուտը ճանաչվում է որպես վարձավճարի նվազեցում ուղիղ գծային 

մեթոդով, եթե որևէ այլ սիստեմատիկ հիմունք ավելի ճշգրիտ չի ներկայացնում վարձակալված 

ակտիվներից տնտեսական օգուտների ստացման ժամանակային բաշխումը: 
 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ. Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները 
ներառում են կանխիկ դրամը, թղթակցված և ժամկետային ավանդների չսահմանափակված 

մնացորդները՝ սկզբնապես սահմանված 90 օր կամ պակաս ժամկետայնությամբ, և սկզբնապես 
սահմանված 90 օր կամ պակաս ժամկետայնությամբ և պայմանագրային պարտավորվածություններից 

զերծ՝ վարկային հաստատություններից ստացվելիք գումարները:  

 
Հիմնական միջոցներ. Հիմնական միջոցները ներկայացված են սկզբնական արժեքով, հանած 

կուտակված մաշվածությունը և կուտակված արժեզրկումից կորուստները: Սկզբնական արժեքը ներառում 
է մասնագիտական միջնորդավճարները և, որակավորված ակտիվների մասով՝ փոխառության 

ծախսումները, որոնք կապիտալացվել են համաձայն Ընկերության հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականության: Նման գույքը դասակարգվում է ըստ հիմնական միջոցների համապատասխան 
կատեգորիաների, երբ այն ավարտված է և պատրաստ է նպատակային օգտագործման: Այս ակտիվների, 

ինչպես և այլ գույքային ակտիվների մաշվածությունը սկսվում է հաշվարկվել այն ժամանակ, երբ 
ակտիվները պատրաստ են իրենց նպատակային նշանակությամբ օգտագործվելու համար:  

 

Հիմնական միջոցների տարրը ապաճանաչվում է այն օտարելիս կամ՝ երբ այդ ակտիվի շարունակական 
օգտագործումից այլևս տնտեսական օգուտներ չեն ենթադրվում: Հիմնական միջոցների վաճառքից կամ 

շրջանառությունից դուրսբերումից առաջացած օգուտը կամ վնասը որոշվում է՝ համեմատելով 
օտարումից ստացված մուտքերը հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքի հետ և ցանկացած օգուտ կամ 

վնաս հաշվարկվում է որպես ակտիվի ապաճանաչումից ստացված միջոցների և հաշվեկշռային արժեքի 
տարբերություն և ճանաչվում շահույթում կամ վնասում:  
 

Մաշվածությունը ճանաչվում է այնպես, որ դուրս գրվի ակտիվների սկզբնական արժեքը, հանած 

օգտակար ծառայության ընթացքում դրանց մնացորդային արժեքները՝ օգտագործելով գծային մեթոդը:   



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները, մնացորդային արժեքները և մաշվածության 
մեթոդները վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ բոլոր տեսակի 

գնահատումներում փոփոխությունների ազդեցությունը հաշվառելով առաջընթաց սկզբունքով: 

Սեփականության իրավունքով պատկանող հողի նկատմամբ մաշվածություն չի հաշվարկվում: 
 

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետները հետևյալն  են՝ 
 

 

 

Օգտակար 
ծառայություն 

(տարիներ) 

   Համակարգիչներ 

 

5 տարի 

Գրասենյակային գույք 
 

5 տարի 
Այլ   5 տարի 

 

Ոչ նյութական ակտիվներ. Առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվներ: Որոշակի օգտակար 
ծառայության ժամկետ ունեցող՝ առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են 

սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված ամորտիզացիան և կուտակված արժեզրկումից կորուստները: 
Ամորտիզացիան օգտակար ծառայության ժամանակահատվածում հաշվարկվում է ուղիղ գծային 

մեթոդով: Օգտակար ծառայության ժամանակահատվածը և ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդը 
վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում՝ գնահատումներում ցանկացած 

փոփոխություն հաշվառելով առաջընթաց կերպով: Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ 

նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել առանձին, հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած 
կուտակված արժեզրկումից կորուստները:  

Ոչ նյութական ակտիվների ապաճանաչում. Ոչ նյութական ակտիվներն ապաճանաչվում են դրանք 
օտարելիս կամ երբ այլևս դրանց օգտագործումից կամ օտարումից չեն ակնկալվում հետագա 

տնտեսական օգուտներ: Ապաճանաչումից օգուտները կամ վնասները չափվում են որպես ակտիվի 

օտարումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում են շահույթում կամ 
վնասում այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվն ապաճանաչվում է: 

 
Նյութական և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում, բացի գուդվիլից. Յուրաքանչյուր 

հաշվետու ամսաթվի վերջում Ընկերությունը վերանայում է իր նյութական և ոչ նյութական ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքները՝ որոշելու համար, թե արդյոք կա որևէ հայտանիշ, որ այս ակտիվներում եղել 

են արժեզրկումից կորուստներ: Եթե առկա է որևէ նմանատիպ հայտանիշ, ապա ակտիվների 

փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է՝ արժեզրկումից կորուստները (եթե այդպիսիք կան) որոշելու 
նպատակով: Եթե առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը հնարավոր չէ որոշել, Ընկերությունը 

գնահատում է այն դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարը, որին այդ ակտիվը պատկանում է: 
Եթե հնարավոր է որոշել բաշխման ողջամիտ և հետևողական հիմունք, ապա կորպորատիվ ակտիվները 

ևս բաշխվում են առանձին դրամաստեղծ միավորներին, այլապես դրանք բաշխվում են դրամաստեղծ 

ակտիվների փոքրագույն խմբին, որոնց համար կարելի է որոշել ողջամիտ և հետևողական հիմունք: 
 

Անորոշ օգտակար ծառայությամբ և օգտագործման համար դեռևս ոչ մատչելի ոչ նյութական ակտիվները 
ստուգվում են արժեզրկման առկայության համար առնվազն տարեկան մեկ անգամ, ինչպես նաև՝ երբ 

առկա է հայտանիշ, որ ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել: 

 
Փոխհատուցվող գումարն իրական արժեքից (հանած վաճառքի հետ կապված ծախսերը) և օգտագործման 

արժեքից առավելագույնն է: Օգտագործման արժեքը գնահատելիս ակնկալվող ապագա դրամական 
հոսքերը բերվում են ներկա արժեքի՝ կիրառելով մինչ հարկումը տոկոսադրույք, որն արտացոլում է փողի 

ժամանակային արժեքի ընթացիկ շուկայական գնահատումը և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը, որոնցով 
ապագա գնահատված հոսքերը չեն ճշգրտվել: 

 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 
 

 

20 

Եթե ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է հաշվեկշռային 
արժեքից ցածր, ապա հաշվեկշռային արժեքն իջեցվում է մինչ փոխհատուցվող գումարը: Արժեզրկումից 

կորուստն անհապաղ ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, եթե տվյալ ակտիվը չի հաշվառվում 

վերագնահատված արժեքով: Վերջինիս դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտարկվում է որպես 
վերագնահատումից արժեքի նվազում: 

 
Եթե հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի (կամ դրամաստեղծ 

միավորի) հաշվեկշռային արժեքն ավելացվում է մինչ վերանայված փոխհատուցվող գումարը, բայց 
այնպես, որ ավելացումից հետո հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը 

կորոշվեր, եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) գծով 

արժեզրկումից կորուստ ճանաչված չլիներ: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը անմիջապես 
ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, եթե տվյալ ակտիվը չի հաշվառվում վերագնահատված արժեքով, 

ինչի դեպքում արժեզրկումից կորստի հակադարձումը դիտարկվում է որպես վերագնահատումից արժեքի 
աճ: 
 

Հարկում. Շահութահարկի գծով ծախսը ներառում է ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը և 

հետաձգված հարկը: 
 

Ընթացիկ հարկ. ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը հիմնված է ժամանակահատվածի հարկվող 

շահույթի վրա: Հարկվող շահույթը տարբերվում է «շահույթ մինչև հարկումը» հասկացությունից՝ եկամտի 
և ծախսի այնպիսի տարրերի պատճառով, որոնք հարկման կամ նվազեցման ենթակա են այլ հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև այն տարրերի, որոնք երբևէ չեն հարկվելու կամ նվազեցվելու: 
Ընկերության ընթացիկ հարկային պարտավորությունները հաշվարկվում են՝ կիրառելով հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ուժի մեջ մտած կամ, ըստ էության, ուժի մեջ մտած հարկի 
դրույքաչափերը:  
 

Հետաձգված հարկ. հետաձգված հարկերը ճանաչվում են ժամանակավոր տարբերությունների գծով, 
որոնք առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և 

պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկման բազաների միջև: Հետաձգված հարկային 
պարտավորությունները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր 

տարբերությունների գծով: Հետաձգված հարկային ակտիվները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր 
նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով միայն այն չափով որքանով հավանական է, որ 

ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել նվազեցվող 

ժամանակավոր տարբերությունները: Նմանատիպ հետաձգված հարկային ակտիվները և 
պարտավորությունները չեն ճանաչվում այն ժամանակավոր տարբերությունների համար, որոնք 

առաջանում են ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման պահին այնպիսի 
գործարքների արդյունքում, որոնք ազդեցություն չունեն ինչպես հաշվապահական, այնպես էլ հարկվող 

շահույթի վրա:   

  
Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվում այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ կստացվի 
բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ 

կամ մասամբ իրացնել:  

  
Հետաձգված հարկային պարտավորությունները և ակտիվները չափվում են հարկերի այն դրույքների 

օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ակտիվի իրացման կամ պարտավորության 
մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային օրենքները), որոնք ուժի մեջ 

են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:  

 
Հետաձգված հարկային պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումն 

արտացոլում է հարկային հետևանքները, որոնք կառաջանան՝ կախված այն եղանակից, որով 
Ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր 

ակտիվների կամ պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները:  
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ժամանակահատվածի ընթացիկ և հետաձգված հարկեր. Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը ճանաչվում են 

շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք վերաբերում են տարրերի, որոնք 

ճանաչվել են այլ համապարփակ եկամուտներում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում: 
 

Պահուստներ. Պահուստները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունն ունի ներկա պարտականություն 
(իրավական կամ կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ 

Ընկերությունից կպահանջվի կատարել պարտականությունը և այդ պարտականության գումարը 
արժանահավատորեն կարող է չափվել: 

 

Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու համար՝ 

հաշվի առնելով հարակից ռիսկերը և անորոշությունները: Եթե պահուստը չափվում է՝ օգտագործելով 
ներկա պարտականության մարման համար գնահատված դրամական հոսքերը, ապա դրա հաշվեկշռային 

արժեքն իրենից ներկայացնում է այդ դրամական հոսքերի ներկա արժեքը (այն դեպքերում, եթե 

ժամանակի մեջ դրամի ազդեցությունն էական է): 
 

Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը 
մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես առանձին 

ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման գումարը կարող է 
արժանահավատորեն չափվել:  

 

Արտարժութային գործարքներ. Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, 
Ընկերության գործառնական արժույթից տարբեր այլ արժույթներով (արտարժույթով) կատարված 

գործարքները ճանաչվում են գործարքի ամսաթվի դրությամբ գործող փոխարժեքներով: Հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվները և պարտավորությունները 

վերափոխարկվում են գործառնական արժույթի այդ օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով: 

Սկզբնական արժեքով չափվող արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային միավորները 
վերափոխարկվում են գործարքի օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով:  Ոչ դրամային 

միավորները, որոնք սկզբնական արժեքով չափվում են արտարժույթով, չեն վերափոխարկվում: 
 

Փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ժամանակահատվածում, որում դրանք 

առաջանում են: Համապատասխան փոխարժեքները ներկայացված են ստորև՝ 
 

 Միջին փոխարժեք  Սփոթ փոխարժեք 

 2014թ.  2013թ.  31 դեկտեմբերի, 2014թ  31 դեկտեմբերի, 2013թ 
ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար 415.75  409.55  474.97  405.64 

 
Փոխառության ծախսեր. Փոխառության ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են որակավորվող 

ակտիվի ձեռքբերմանը, կառուցմանը կամ արտադրությանը, այսինքն՝ այն ակտիվի, որի գծով էական 
ժամանակ է պահանջվում այն իր նպատակային նշանակությամբ օգտագործման կամ իրացման համար, 

ավելացվում են ակտիվների արժեքին, քանի դեռ ակտիվները հիմնականում պատրաստ չեն լինի իրենց 
նպատակային նշանակության կամ վաճառքի համար: 

 

Փոխառությունների ժամանակավոր ներդրման արդյունքում վաստակած ներդրումային եկամուտը 
նախքան որակավորվող ակտիվի վրա դրանց ծախսումը, հանվում է կապիտալիզացվող փոխառության 

ծախսումներից:    
 

Բոլոր այլ փոխառության ծախսերը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում դրանց առաջացման 

ժամանակաշրջանում: 
 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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3.  Կարևոր հաշվապահական դատողություններ և գնահատումների հետ կապված 
անորոշության հիմնական աղբյուրները 

Ընկերության հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառելիս՝ ինչպես նկարագրված է 

Ծանոթագրություն 2-ում, Ընկերության ղեկավարությանն անհրաժեշտ է կատարել դատողություններ, 
գնահատումներ և ենթադրություններ այն ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային 

արժեքների վերաբերյալ, որոնք այլ աղբյուրներից ակնհայտ չեն երևում: Գնահատումները և դրա հետ 
կապված ենթադրությունները հիմնված են նախկին փորձի և այլ համապատասխան գործոնների վրա: 

Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ գնահատումներից:  
 

Գնահատումները և ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում են: Հաշվապահական 

գնահատումներում փոփոխությունները ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ փոփոխությունը 
տեղի է ունենում, եթե փոփոխությունը վերաբերում է միայն այդ ժամանակաշրջանին կամ 

փոփոխությունը ճանաչվում է այդ և ապագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունն ազդում է 
ընթացիկ և ապագա ժամանակաշրջանների վրա:  

 

Հաշվապահական քաղաքականության կիրառմանը վերաբերող կարևոր դատողություններ.   
Ստորև ներկայացված են Ընկերության ղեկավարության կողմից հաշվապահական քաղաքականությունը 

կիրառելիս կատարված կարևոր դատողությունները, որոնք առավել էական նշանակություն ունեն 
ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված գումարների վրա:   

 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվներ. ընկերության ղեկավարությունը 

վերանայել է իր մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվները կապիտալի ապահովման և 

իրացվելիության չափման տեսանկյունից և հաստատում է, որ Ընկերությունը ունի այդ ակտիվները 
մինչև մարման ժամկետը պահելու հաստատուն մտադրություն և կարողություն: Հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը կազմել 
է 663,619 հազար դրամ: Այս ակտիվների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են ծան. 8-ում:   

 
Անորոշության գնահատման չափանիշների հիմնական աղբյուրները. Ստորև ներկայացվում են 
ապագային վերաբերող առանցքային ենթադրությունները և ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

գնահատումներից բխող անորոշության այլ առանցքային աղբյուրները, որոնք կրում են ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների՝ հաջորդող ֆինանսական տարում էական 

ճշգրտումների առաջացման զգալի ռիսկ: 
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Ֆինանսական գործիքների գնահատում. Ընկերությունն օգտագործում է  գնահատման մեթոդներ, 
որոնք հիմնված չեն որոշակի ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի գնահատման ժամանակ 

օգտագործվող՝ շուկայում դիտարկելի տվյալների վրա: Ծանոթագրություն  18-ում ներկայացված է 

մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսական գործիքների իրական արժեքների որոշման ընթացքում 
օգտագործված հիմնական ենթադրությունների վերաբերյալ: Ընկերության ղեկավարությունը կարծում է, 

որ ընտրված գնահատման մեթոդները և ենթադրություները նպատակահարմար են հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ առկա ֆինանսական գործիքների իրական արժեքները որոշելու համար: 

 
Հետաձգված հարկային ակտիվների իրացվելիություն: Ընկերության ղեկավարությունը վստահ է, 

որ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ հետաձգված հարկային ակտիվների արժեքի գնահատման պահուստի 

ստեղծման անհրաժեշտություն գոյություն չունի, քանի որ հավանական է, որ հետաձգված հարկային 
ակտիվն ամբողջությամբ կիրացվի: Հետաձգված հարկային ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը 2014 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 10,325 հազար դրամ (2013թ. դրությամբ՝ զրո): 
 

 

4. Նոր և վերանայված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների 
(ՖՀՄՍ-ների) կիրառումը 

Փոփոխություններ ՖՀՄՍ-ներում, որոնք ազդում են ֆինանսական հաշվետվություններում 
ներկայացված գումարների վրա. Ընթացիկ տարում ընդունվել են հետևյալ նոր և վերայնաված 

Ստանդարտները և դրանց մեկնաբանությունները: 
 Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10, ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27 ստանդարտներում. Ներդրումային ընկերություններ  
 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 32 ստանդարտում. Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների հաշվանցում  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 36 ստանդարտում. Վերականգնվող գումարների բացահայտումը ոչ 
ֆինանսական ակտիվների գծով  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 39 ստանդարտում. Ածանցյալ գործիքների վերաձևակերպում և հեջային 
հաշվառման շարունակում  

 ՖՀՄՄԿ 21. Տուրքեր: 
 

Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10, ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27 ստանդարտներում: Ներդրումային 
ընկերություններ. ՖՀՄՍ 10-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները սահմանում են բացառույթուններ 

ներդրումային ընկերության դուստր ընկերությունների համախմբման պահանջներից: Փոխարենը, 

ներդրումային ընկերությունից պահանջվում է դուստր ընկերություներում ունեցած մասնակցությունը 
չափել իր համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի 

միջոցով: Այս բացառությունը չի առնչվում ներդրումային ընկերության դուստր ընկերություններին, 
որոնք տրամադրում են ծառայություններ, որոնք առնչվում են ներդրումային ընկերության ներդրումային 

գործունեությանը:   
 

Որպես ներդրումային ընկերություն որակվելու համար հաշվետու ընկերությունից պահանջվում է՝   

 ձեռք բերել միջոցներ մեկ կամ ավելի ներդրողների կողմից՝ մասնագիտական ներդրումային 

կառավարման ծառայություններ տրամադրելու նպատակով 
 Պարտավորություն ստանձնել ներդրող(ներ)ի հանդեպ առ այն, որ իր գործունեության նպատակը 

միջոցների ներդրումն է կապիտալի արժևորման կամ ներդրումային եկամուտ ստանալու կամ այդ 

երկուսի համատեղման միջոցով եկամտաբերության ապահովումն է, և 
 Գնահատել հիմնականում իր բոլոր ներդրումների կատրողականը իրական արժեքի սկզբունքով: 

 
Համապատասխան փոփոխություններ են տեղի ունեցել ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27-ում՝ ներդրումային 

կազմակերպությունների կողմից նոր բացահայտումների պահանջները արտացոլելու համար: 
 

Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չունեն Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 
վրա, քանի որ Ընկերությունը ներդրումային ընկերություն չէ: 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 32 ստանդարտում: Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների հաշվանցում: ՀՀՄՍ 32-ը պարզաբանում է ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների հաշվանցմանը վերաբերող պահանջները: Մասնավորապես, այս 
փոփոխությունները պարզաբանում են այնպիսի հասկացությունների նշանակությունը, ինչպիսիք են՝ 

«ներկայումս ունի հաշվանցման իրավաբանորեն գործադրելի իրավունք» և «միաժամանակյա իրացում և 
մարում»: 

 
Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չունեն Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 

վրա, քանի որ Ընկերությունը չունի ֆինանսական ակտիվներ կամ ֆինանսական պարտավորություններ, 

որոնք ենթակա են հաշվանցման: 
 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 36 ստանդարտում. Վերականգնվող գումարների բացահայտումը 
ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով: ՀՀՄՍ 36 ստանդարտը ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի 

վերականգնվող արժեքի հաշվանցման պահանջը սահմանափակում է այն ժամանակահատվածներով, 

որոնցում արժեզրկումից կորուստը ճանաչվել է կամ հակադարձվել: Ավելին, դրանք ընդլայնում և 
պարզաբանում են բացահայտման պահանջները այն դեպքերում, երբ ակտիվի կամ դրամաստեղծ 

միավորի վերականգնվող արժեքը որոշվել է իրական արժեքից հանած իրացման գին հիմունքներով: Նոր 
բացահայտումները ներառում են իրական արժեքի հիերարխիան, հիմնական ենթադրությունները և 

գնահատման տեխնիկաները, որոնք համապատասխանում են ՖՀՄՍ 13 Իրական արժեքով չափումներ 
ստանդարտով պահանջվող բացահայտումներին: 

 

Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չունեն ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, քանի որ 
Ընկերությունը չունի  արժեզրկումից կորուստներ կամ իրական արժեքով չափվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվներ: 
 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 39 ստանդարտում. Ածանցյալ գործիքների վերաձևակերպում և 

հեջային հաշվառման շարունակում: Այս փոփոխությունները թույլ են տալիս շարունակել հեջային 
հաշվառումը այն դեպքում, երբ ածանցյալ գործիքը վերաձևակերպվում է քլիրինգային գործարքի կողմի 

վրա և բավարարված են որոշակի պայմաններ: Այս փոոփոխությունով նաև պարզաբանվում է, որ 
վերաձևակերպման արդյունքում հեջավորման գործիք հանդիսացող ածանցյալ գործիքի իրական արժեքի  

ցանկացած փոփոխություն պետք է ներառվի հեջի արդյունավետության գնահատման և չափման 

գնահատման գործընթացում: 
Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չեն ունենում Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա, քանի որ Ընկերությունը չի կիրառում հեջային հաշվառում: 
 

ՖՀՄՄԿ 21 Տուրքեր. Այս մեկնաբանությունը կիրառելի է պետական մարմինների կողմից կիրառվող 
բոլոր տեսակի վճարումների գծով, բացառությամբ շահութահարկի, որոնք լուսաբանվում են ՀՀՄՍ 12 

ստանդարտով, և բացառությամբ օրենքի խախտման դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքների: 

Մեկնաբանությունը պարզաբանում է, որ տուրքերի վճարման պարտավրությունը պետք է ճանաչվի 
միայն այն դեքում, երբ պարտադրող իրադարձություը տեղի է ունեցել, և ուղղություն է տալիս այն 

մասին, թե արդյոք պարտավորությունը պետք է ճանաչվի առաջընթաց սկզբունքով որոշակի 
ժամանակահատվածի համար, թե ամբողջությամբ պետք է ճանաչվի կոնկրետ ամսաթվի դրությամբ: 

 
Մեկնաբանությունը ազդեցություն չի ունեցել ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, բացառությամբ 
Ընկերության քաղաաքականության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունների: 

 
Ընկերությունը չի իրականացրել որևէ հրապարակված սակայն դեռևս չգործող ստանդարտի, 

փոփոխության կամ մեկնաբանության վաղ կիրառություն: 

 

  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ընդունված, սակայն դեռևս չգործող նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ներ  
 

Ընկերությունը դեռևս չի կիրառել հետևյալ նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ները, որոնք հրապարակվել են, 

սակայն դեռևս չեն գործում: 
 

  Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 19 ստանդարտում. Սահմանված 
հատուցումների պլաններ. Աշխատակիցների 
հատկացումներ 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2010-2012 ցիկլ 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2011-2013 ցիկլ 

Գործում է 2014թ. հուլիսի 1-ին 

սկսվող կամ դրանից հետո ընկած 

տարեկան 
ժամանակահատվածների համար, 

և թույլատրվում է դրանց ավելի 
վաղ կիրառումը: 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2012-2014 ցիկլ 

 ՖՀՄՍ 14. Հետաձգված սակագնային ճշգրտումների 
հաշիվներ 

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38 ստանդարտներում. 

Մաշվածության և ամորտիզացիայի ընդունելի մեթոդների 
պարզաբանում  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 27 ստանդարտներում.  

Բաժնեմասնակցության մեթոդը առանձին ֆինանսական 
հաշվետվություններում  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 41 ստանդարտներում. 

Գյուղատնտեսություն: Բերքատու բույսեր  

 Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 11 ստանդարտում. Համատեղ 
գործունեությունում մասնակցության հաշվառում 

 Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10 և ՀՀՄՍ 28 ստանդարտներում. 

Ներդրողի և նրա հետ ասոցիասցված կազմակերպության 
կամ համատեղ ձեռնարկման միջև ակտիվների վաճառք 
կամ հատկացում 

Գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին 

սկսվող կամ դրանից հետո ընկած 
տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, 
և թույլատրվում է դրանց ավելի 

վաղ կիրառումը: 

 ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով 

հասույթ  

Գործում է 2017թ. հունվարի 1-ին 

սկսվող կամ դրանից հետո ընկած 
տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, 
և թույլատրվում է դրանց ավելի 

վաղ կիրառումը: 

 ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ Գործում է 2018թ. հունվարի 1-ին 
սկսվող կամ դրանից հետո ընկած 

տարեկան 
ժամանակահատվածների համար, 

և թույլատրվում է դրանց ավելի 

վաղ կիրառումը: 
 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 19 ստանդարտում. Սահմանված հատուցումների պլաններ. 
Աշխատակիցների հատկացումներ. ՀՀՄՍ 19՝ Աշխատակիցների հատուցումներ ստանդարտում տեղի 

ունեցած փոփոխությունները հստակեցնում են, թե ինչպես աշխատակիցների կամ երրորդ կողմերի 

հատկացումները, որոնք փոխկապակցված են ծառայության հետ, պետք է վերագրվեն  ծառայության 
ժամանակահատվածներին:  Ավելին, փոփոխությունները գործնական կիրառություն են սահմանում այն 

դեպքում, եթե հատկացումների գումարները կախված չեն աշխատած տարիների քանակից. նման 
դեպքում հնարավորություն է ընձեռվում, սակայն ոչ՝ պահանջվում, նման հատկացումները ճանաչել 

որպես ծառայության արժեքի նվաեցում՝ այն ժամանակահատվածում, երբ մատուցվել է 

համապատասխան ծառայությունը:  

 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունները ազդեցություն կունենան 
ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, քանի որ Ընկերությունը չունի սահմանված 

հատուցումների պլան: 

 

  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ՖՀՄՍ 14: Հետաձգված սակագնային ճշգրտումների հաշիվներ. ՖՀՄՍ 14-ը թույլ է տալիս 
կազմակերպությանը, որն առաջին անգամ է ներդնում ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 

Ստանդարտները, շարունակել հաշվառել հետաձգված սակագնային ճշգրտումների հաշիվներում տեղի 

ունեցած փոփոխությունները, սակավաթիվ փոփոխություներով, ըստ նախորդ հաշվապահական  
հաշվառման ստանդարտի՝ ինչպես ՖՀՄՍ առաջին անգամ ըւնդունման դեոպքում, այնպես էլ 

հետգայաում ֆինանսական հաշվետվոթյուններում:   
ՖՀՄՍ 14-ի կիրառումը որևէ ազդեցություն չի ունենա Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 

վրա, քանի որ Ընկերությունը առաջին անգամ ՖՀՄՍ ներդրում չի իրականացնում: 
 

ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ. 2014թ. մայիսին հրապարակվել է 

ՖՀՄՍ 15-ը, որը միասնական համընդհանուր մոդել է սահմանում կազմակերպությունների կողմից 
հաճախորդների հետ պայմանագրերից գոյացած հասույթի հաշվառման համար: ՖՀՄՍ 15-ը ուժի մեջ 

մտնելուց հետո կփոխարինի ներկայումս գործող հասույթի ճանաչման ուղեցույցը, այդ թվում՝ ՀՀՄՍ 18 
Հասույթ, ՀՀՄՍ 11 Կառուցման պայմանագրեր և դրանց հարակից մեկնաբանությունները: 

 

ՖՀՄՍ 15-ի հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, որ Ընկերությունը պետք է ճանաչի հասույթը՝ 
ներկայացնելով խոստացված ապրանքների կամ ծառայությունների՝ հաճախորդին փոխանցման 

փաստը՝ այն գումարով, որը Ընկերությունը ակնկալում է ստանալ այդ ապրանքների և 
ծառայությունների դիմաց: Մասնավորապես, ստանդարտը ներկայացնում է որոշակի հիմունքներով 

մշակված հինգ քայլից բաղկացած մոդել, որը կիրառելի է հաճախորդների հետ ունեցած բոլոր 
պայմանագրերի գծով: 

Մոդելում ներկայացված են հետևյալ հինգ քայլերը՝ 

 Հաճախորդի հետ ունեցած պայմանագրի սահմանում, 

 Պայմանագրի կատարման պարտավորությունների սահմանում,  

 Գործարքի գնի որոշում, 

 Գործարքի գնի բաշխում պայմանագրի կատարման պարտավորությունների նկատմամբ,  

 Հասույթի ճանաչում այն ժամանակ (կամ այն բանից հետո), երբ Ընկերությունը բավարարում է 

պայմանագրի կատարման պարտավորությունը: 
 

Ըստ ՖՀՄՍ 15-ի, Ընկերությունը ճանաչում է հասույթը այն ժամանակ, կամ այն բանից հետո, երբ 

պայմանագրի կատարման պարտավորությունը բավարարված է, այսինքն՝ երբ տվյալ կատարման 
պարտավորությանն առնչվող ապրանքների կամ ծառայությունների վերահսկողությունը փոխանցվում է 

հաճախորդին: Ավելի նկարագրական ուղեցույց է ավելացվել նաև այնպիսի թեմաների մասով, ինչպիսիք 

են հասույթի ճանաչման պահը, փոփոխական հատուցման հաշվառումը, պայմանագրի կատարման և 
ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը և մի շարք այլ հարակից հարցեր: Նաև ներկայացված են նոր 

բացահայտումներ հասույթի գծով: 

Ընկերության ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 15-ի կիրառումը ապագայում կարող է 

ազդեցություն ունենալ հասույթի ճանաչման գումարի և ժամկետների վրա: Սակայն նպատակահարմար 

չէ ՖՀՄՍ 15-ի ազդեցության վերաբերյալ ողջամիտ գնահատում տրամադրելը առանց մանրամասն 
ուսումնասիրություն իրականացնելու դրա ազդեցության վերաբերյալ:  

 

ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ. 2009թ. նոյեմբերին հրապարակված ՖՀՄՍ 9 նոր պահանջներ է 

սահմանել  ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման համար: ՖՀՄՍ 9 փոփոխվել է 2010թ. 
հոկտեմբերին՝ ներառելով ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգման և չափման, ինչպես 

նաև ապաճանաչման պահանջներ, ինչպես նաև՝ 2013թ. նոյեմբերին՝ սահմանելով հեջավորման 

ընդհանուր հաշվառման նոր պահանջներ: 2014թ. հուլիսին ՀՀՄՍԽ-ն թողարկեց ՖՀՄՍ 9-ի լրամշակված 
տարբերակը, որում հիմնականում ներկայացված են ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով 

պահանջները, ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման գծով սահմանափակ 
թվով փոփոխություններ: ՖՀՄՍ 9 նպատակ ունի փոխարինելու ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ. 

ճանաչումը և չափումը ստանդարտը: 

 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ՖՀՄՍ 9-ի հիմնական պահանջները հետևյալն են՝ 

 

 Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և չափումը. Ֆինանսական ակտիվները 

դասակարգվում են ըստ բիզնես մոդելի, որով դրանք պահվում են, ինչպես նաև ըստ պայմանագրով 

նախատեսված դրամական հոսքերի բնութագրերի: Մասնավորապես, պարտքային գործիքները, 
որոնք պահվում են բիզնես մոդելում՝ նպատակ ունենալով հավաքագրել պայմանագրով 

նախատեսված դրամական հոսքերը, և պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերն իրենից 
ներկայացնում են միայն մայր գումար և դրա չվճարված մասի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսների 

հավաքագրում, սկզբնական ճանաչումից հետո սովորաբար չափվում են ամորտիզացված արժեքով: 

ՖՀՄՍ 9-ի 2014թ. տարբերակում ներկայացվում է «իրական արժեք այլ համապարփակ եկամտի 
միջոցով» հասկացությունը այն պարտքային գործիքների գծով, որոնք պահվում են բիզնես մոդելում՝ 

նպատակ ունենալով թե հավաքագրել պայմանագրային դրամական հոսքերը և թե վաճառել 
ֆինանսական ակտիվները, և որոնք ըստ պայմանագրի պայմանների բաղկացած են ֆինանսական 

ակտիվներից, որոնք առաջացնում են որոշակի ամսաթվերի դրությամբ դրամական հոսքեր, որոնք 
իրենցից ներկայացնում են միմիայն մայր գումար և դրա չվճարված մասի նկատմամբ հաշվարկված 

տոկոսների հավաքագրում՝ սկզբնական ճանաչումից հետո չափվելով իրական արժեքով այլ 

համապարփակ եկամտի միջոցով: Բոլոր այլ պարտքային և կապիտալ ներդրումները չափվում են 
իրենց իրական արժեքով: Ավելին, ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն, կազմակերպությունները կարող են 

փոփոխման ոչ ենթակա որոշում կայացնել հետագա փոփոխությունները ներկայացնելու սեփական 
կապիտալում (որը չի պահվում առևտրային նպատակներով) ներդրման իրական արժեքով՝ այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում, ընդ որում շահույթում կամ վնասում ճանաչելով 

միայն շահութաբաժինների տեսքով եկամուտը: 
 Ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգումը և չափումը. Ֆինանսական 

պարտավորությունները դասակարգվում են նույն կերպ՝ ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն, սակայն առկա են 

տարբերություններ կապված Ընկերության սեփական պարտքային ռիսկի չափմանը վերաբերող 
պահանջների հետ: ՖՀՄՍ 9-ով պահանջվում է, որպեսզի ֆինանսական պարտավորության իրական 

արժեքի փոփոխությունը, որը վերագրելի է տվյալ պարտավորությանը բնորոշ պարտքային ռիսկին, 

ներկայացվի այլ համապարփակ եկամտում, եթե պարտավորության պարտքային ռիսկի 
փոփոխությունների ազդեցության ճանաչումը այլ համապարփակ եկամուտում չի ստեղծում կամ 

մեծացնում շահույթում կամ վնասում հաշվառման անհամապատասխանությունը: Ֆինանսական 
պարտավորության պարտքային ռիսկին վերագրվող՝ իրական արժեքի փոփոխությունները 

հետագայում չեն դասակարգվում շահույթում կամ վնասում: 
 Արժեզրկում. ՖՀՄՍ 9-ի 2014թ. տարբերակում ներկայացվում է «Ակնկալվող վարկային վնասի» 

մոդելը ֆինանսկան ակտիվների արժեզրկման չափման նպատակով՝ ի հակադրություն ՀՀՄՍ 39-ով 

նախատեսված հաշվեգրված վարկային վնասի մոդելի: Ակնկալվող վարկային վնասի մոդելով 

պահանջվում է, որպեսզի Ընկերությունը հաշվառի ակնկալվող վարկային վնասները և այդ 
ակնկալվող վարկային վնասներում տեղի ունեցած փոփոխությունները յուրաքանչյուր հաշվետու 

ամսաթվի դրութամբ՝ արտացոլելու համար պարտքային ռիսկում սկզբնական ճանաչման պահից ի 
վեր տեղի ունեցած փոփոխությունները: Այլ կերպ ասած՝ վարկային պատահարի տեղի ունենալը 

այլևս անհրաժեշտ պայման չէ վարկային վնաս ճանաչելու տեսանկյունից: 

 Հեջավորման հաշվառում. Ներկայացնում է հեջավորման հաշվառման նոր մոդել, որը նպատակ 

ունի սերտ համապատասխանություն ապահովել կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական և ոչ 
ֆինանսական ռիսկերի հեջավորման ընթացքում գործադրվող ռիսկերի կառավարման 

գործընթացներին: Ըստ ՖՀՄՍ 9-ի ավելի ճկուն մոտեցում է սկսել կիրառվել հեջային հաշվառման 
ենթակա գործարքների տեսակների մասով, մասնավորապես, ընդլայնվել են այն գործիքների 

տեսակները, որոնք կարող են դիտարկվել որպես հեջավորման գործիքներ, և ոչ ֆինանսական 
միավորների ռիսկի տարրերի տեսակները, որոնք ենթակա են հեջային հաշվառման: Ավելին, 

արդյունավետության ստուգումը փոխարինվել է «տնտեսական հարաբերությունների» սկզբունքով: 

Բացի այդ, այլևս չի պահանջվում հեջի արդյունավետության հետընթաց գնահատում: Ներդրվել են 
նաև Ընկերության ռիսկերի կառավարման գործունեության գծով բացահայտման լրացուցիչ 

պահանջներ: 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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 Ապաճանաչում. Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների ապաճանաչման 

պահանջները շարունակելու են գործել ըստ ՀՀՄՍ 39: 
 

Այս ստանդարտն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ից և թույլ է տրվում դրա վաղ կիրառումը: 
Կախված ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման ընտրված մոտեցումից, անցումային շրջանում  տարբեր պահանջների 

գծով առաջին անգամ կիրառում կարող է տեղի ունենալ մեկ կամ մեկից ավելի ամսաթվերով: 
 

Ընկերության ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումը ապագայում կարող է նշանակալի 
ազդեցություն ունենալ Ընկերության ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների 

գծով ներկայացված գումարների վրա: Սակայն, նպատակահարմար չէ     ՖՀՄՍ 9-ի ազդեցության 
վերաբերյալ ողջամիտ գնահատում տրամադրելը առանց մանրամասն ուսումնասիրություն 

իրականացնելու դրա ազդեցության վերաբերյալ: 

 
Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 11 ստանդարտում. Համատեղ գործունեությունում 

մասնակցության հաշվառում: ՖՀՄՍ 11-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները ուղեցույց են 
տրամադրում այն մասին, թե ինչպես հաշվառել համատեղ գործունեության ձեռքբերումը, որը 

հանդիսանում է ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում ըստ ՖՀՄՍ 3-ի: Մասնավորապես, այս 

փոփոխությամբ սահմանվում է, որ կիրառելի են ՖՀՄՍ 3-ով և այլ ստանդարտներով  սահմանված՝ 
ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումների հաշվառման համապատասխան սկզբունքները: 

Միևնույն պահանջը պետք է կիրառվի համատեղ գործունեության ձևավորման դեպքում, այն և միայն այն 
դեպքում, եթե գործող ձեռնարկատիրական միավորը հատկացվում է համատեղ գործունեության՝ 

վերջինիս մասնակցող կողմերից մեկի կողմից:  Համատեղ գործունեություն իրականացնողը նաև պետք է 
բացահայտի համապատասխան տեղեկատվությունը ըստ ՖՀՄՍ  3-ի և ձեռնարկատիրական 

գործունեության միավորումների համար կիրառելի այլ ստանդարտների:  
 

Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ 

ազդեցություն կունենա Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա: 
 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38 ստանդարտներում. Մաշվածության և 
ամորտիզացիայի ընդունելի մեթոդների պարզաբանում. ՀՀՄՍ 16-ում կատարված 

փոփոխությունները արգելում են կազմակերպություններին հիմնական միջոցի միավորների նկատմամբ 
կիրառել հասույթի հիման վրա մաշվածության մեթոդը: ՀՀՄՍ 38 ստանդարտի փոփոխությունները 

ներկայացնում են վիճարկելի ենթադրություն առ այն, որ հասույթը չի հանդիսանում ակտիվի 

ամորտիզացիայի համար պատշաճ հիմք: Այս ենթադրությունը կարող է վիճարկվել միայն այն դեպքում, 
երբ ոչ նյութական ակտիվն արտահայտված է որպես հասույթի չափման միավոր, կամ երբ հնարավոր է 

ցույց տալ, որ ոչ նյութական ակտիվի գծով հասույթը և դրա գծով տնտեսական օգուտների սպառումը 
սերտորեն փոխկապակցված են: 
 

Այս փոփոխությունները կիրառվում են առաջընթաց կերպով 2016թ. սկսվող կամ դրանց հաջորդող 

տարեկան ժամանակահատվածների համար: Ներկայումս Ընկերությունը կիրառում է ուղիղ գծային 

մեթոդը իր հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության և ամորտիզացիայի 
համար:   

Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի 
ազդեցություն կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 
Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 41 ստանդարտներում. Գյուղատնտեսություն. 

Բերքատու բույսեր: ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 41 ստանդարտներում տեղի ունեցած փոփոխությունները 

սահմանում են բերքատու բույս հասկացությունը և պանաջում, որպեսի բերքատու բույսի հատկանիշներ 
ունեցող կենսաբանական ակտիվները հաշվառվեն որպես հիմնական միջոց՝ համաձայն ՀՀՄՍ 16 

ստանդարտի՝ ՀՀՄՍ 41 ստանդարտի փոխարեն: Բերքատու բույսի վրա աճող բերքը շարունակում է 
հաշվառվել որպես գյուղատնտեսական արտադրանք ըստ ՀՀՄՍ 41-ի:  Ընկերության ղեկավարությունը չի 

ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն կունենա Ընկերության 

ֆինանսական հաշվետվությունների վրա: 
 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 27 ստանդարտում:  Բաժնեմասնակցության մեթոդը առանձին 
ֆինանսական հաշվետվություններում: ՀՀՄՍ 27-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները թույլ են 

տալիս կազմակերպությանը՝ կիրառել բաժնեմասնակցության մեթոդը՝ որպես տարբերակ դուստր 

ընկերություններում, համատեղ ձեռնարկումներում և ասոցիացված կազմակերպություններում 
ներդրումները առանձին ֆինանսական հաշվետվություններում հաշվառման համար: Փոփոխությունը 

գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան ժամանակահատվածների 
համար, և թույատրվում է դրանց ավելի վաղ կիրառումը: Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, 

որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների 
վրա, քանի որ Ընկերությունը չի պատրաստում առանձին հաշվետվություններ: 

  
Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10 և ՀՀՄՍ 28 ստանդարտում. Ներդրողի և նրա հետ ասոցիասցված 
կազմակերպության կամ համատեղ ձեռնարկման միջև ակտիվների վաճառք կամ 

հատկացում: Փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ասոցիացված կազմակերպությանը կամ 
համատեղ ձեռնարկմանը ակտիվների իրացման կամ հատկացման դեպքում, կամ վերահսկողության 

կորստի դեպքում, եթե համատեղ վերահսկողությունը կամ նշանակալի ազդեցությունը պահպանվում է 

գործարքում, որում ներգրավված են ասոցիացված կամ համատեղ ձեռնարկումներ, օգուտի և վնասի 
ճանաչման չափը կախված է նրանից, թե արդյոք ակտիվները կամ դուստր ընկերությունը իրենցից 

ներկայացնում են ձեռնարկատիրական գործունեության միավոր՝ ինչպես սահմանված է ՖՀՄՍ 3-ում: Եթե 
ակտիվը կամ դուստր ընկերությունը իրենցից ներկայացնում են ձեռնարկատիրական գործունեության 

միավոր, ցանկացած օգուտ կամ վնաս ճանաչվում է ամբողջությամբ: Եթե ակտիվը կամ դուստր 
ընկերությունը իրենցից չեն ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեության միավոր, ապա 

կազմակերպության օգուտի կամ վնասի մասը չի ներառվում ճանաչման մեջ: 

Փոփոխությունը գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 
ժամանակահատվածների համար, և թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ կիրառումը: Ընկերության 

ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն կունենա 
ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2010-2012 ցիկլ 
ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումների 2010-2012թթ. ցիկլը ներառում է մի շարք ՖՀՄՍ-ների 

փոփոխություններ, որոնք ներկայացված են ստորև: 

 
ՖՀՄՍ 2-ի փոփոխությամբ տեղի է ունենում փոփոխություն «իրավունքի առաջացման պայմաններ» և 

«շուկայական պայմաններ» հասկացությունների սահմանման մեջ, ավելացնելով «կատարողական 
պայմաններ» և «ծառայության պայմաններ» հասկացությունների սահմանումները, որոնք նախկինում 

ներառված էին «իրավունքի առաջացման պայմանների» սահմանման մեջ: 

 
ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ պայմանական վճարումը, որը դասակարգվում է 

որպես ակտիվ կամ պարտավորություն, պետք է չափվի իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ, անկախ նրանից, թե արդյոք պայմանական վճարը ֆինանական գործիք է 

համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի կամ ՖՀՄՍ 9-ի, կամ ոչ ֆինանսական ակտիվ կամ պարտավորություն է: 

 
ՖՀՄՍ 8-ում տեղի ունեցած փոփոխություններով պահանջվում է, որպեսզի ընկերությունը բացահայտի 
ղեկավարության դատողությունները՝ կիրառելով ամբողջականացման չափանիշը գործառնական 

սեգմենտների նկատմամբ և պարզաբանվում է, որ հաշվետու սեգմենտի ընդհանուր ակտիվների 

համեմատագրումը ընկերության ակտիվների հետ պետք է տեղի ունենա միայն այն դեպքում, երբ 
սեգմենտի ակտիվները կանոնավորապես տրամադրվում են գլխավոր գործառնական որոշում կայացնող 

մարմնին: 

 
ՖՀՄՍ 13-ի եզրակացության հիմքերի վերաբերյալ փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՖՀՄՍ 13-ի 

թողարկումը և դրան հետևած փոփոխությունները ՀՀՄՍ 39-ում և ՖՀՄՍ 9-ում չեն հանգեցնում   
կարճաժամկետ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի՝ առանց տոկոսադրույքի նշման, հաշիվ-



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 
 

 

31 

ապրանքագրային արժեքով և առանց զեղչման չափման հնարավորության կասեցման, եթե զեղչման 
ազդեցությունը նշանակալի չէ: Այս փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում անմիջապես:  

 
ՀՀՄՍ 16-ի և ՀՀՄՍ 38-ի փոփոխությունները վերացնում են առկա անհամապատասխանությունները 
կուտակված մաշվածության/ամորտիզացիայի հաշվառման գծով այն դեպքում, երբ հիմնական միջոցի 

միավորը կամ ոչ նյութական ակտիվը վերագնահատվում են: Ըստ վերանայված ստանդարտների 
պարզաբանվում է, որ համախառն հաշվեկշռային արժեքը ճշգրտվում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի 

վերագնահատմանը համապատասխան եղանակով և որ կուտակված մաշվածությունը/ամոտիզացիան 
իրենից ներկայացնում է համախառն հաշվեկշռային արժեքի և կուտակված մաշվածության գծով 

վնասների հաշվարկով դիտարկված հաշվեկշռային արժեքի միջև տարբերությունը: 

 
ՀՀՄՍ 24-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները պարզաբանում են, որ առանցքային ղեկավար 

անձնակազմի ծառայություններ տրամադրող կառավարչական կազմակերպությունը հանդիսանում է 
հաշվետու ընկերության հետ փոխկապակցված կողմ: Համապատասխանաբար, հաշվետու ընկերությունը 

պետք է բացահայտի կառավարչական կազմակերպությանը առանցքային ղեկավար անձնակազմի 

ծառայությունների տրամադրման դիմաց վճարված կամ վճարման ենթակա բոլոր հաշվեգրված 
գումարները որպես կապակցված կողմերի հետ գործարքներ: Այնուամենայնիվ, նման փոխհատուցման 

բացահայտում չի պահանջվում:  
Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի 

ազդեցություն կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 
ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2011-2013 ցիկլ. 

2011-2013 ցիկլի ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումները ներառում են տարբեր ՖՀՄՍ-ների հետևյալ 
փոփոխությունները: 

ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունը պարզաբանում է, որ ստանդարտը չի կիրառվում բոլոր տեսակի համատեղ 
ձեռնարկումների ձևավորման հաշվառման նկատմամբ տվյալ համատեղ ձեռնարկման ֆինանսական 

հաշվետվություններում: 

 
ՖՀՄՍ 13-ի փոփոխությունը պարզաբանում է, որ ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների խմբի զուտ հիմունքով իրական արժեքի որոշման համար պորտֆելի բացառման 
շրջանակը ներառում է բոլոր պայմանագրերը, որոնք կարգավորվում են և հաշվառվում են համաձայն 

ՀՀՄՍ 39-ի կամ ՖՀՄՍ 9-ի, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք տվյալ պայմանագրերը 

համապատասխանում են ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների 
սահմանմանը համաձայն ՀՀՄՍ 32-ի:  

 
ՀՀՄՍ 40-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՀՀՄՍ 40-ը և ՖՀՄՍ 3-ը փոխադարձաբար բացառելի 

չեն, և կարող է պահանջվել այդ երկու ստանդարտների միաժամանակ կիրառումը: 

Համապատասխանաբար, ներդրումային գույք ձեռք բերող ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք 
տվյալ գույքը համապատասխանում է ներդրումային գույքի սահմանմանը՝ համաձայն ՀՀՄՍ 40-ի, և 

արդյոք գործարքը համապատասխանում է ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման 
սահմանմանը՝ համաձայն ՖՀՄՍ 3-ի: 

Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի 
ազդեցություն կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 
ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2012-2014 ցիկլ 
2012-2014 ցիկլի ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումները ներառում են տարբեր ՖՀՄՍ-ների հետևյալ 

փոփոխությունները: 

 
ՖՀՄՍ 5-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ակտիվի վերադասակարգումը կամ օտարումը՝ 

վաճառքի համար պահվող ակտիվից սեփականատերերին բաշխման համար պահվող ակտիվի  կամ 
հակառակը, չպետք է համարվի վաճառքի պլանի կամ սեփականատերերին բաշխման պլանի 

փոփոխություն և պետք է կիրառվեն օտարման նոր մեթոդի հանդեպ կիրառելի դասակարգման, 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ներկայացման և չափման պահանջները: Ավելին, այս փոփոխություններով պարզաբանվում է, որ 
ակտիվները, որոնք այլևս չեն համապատասխանում  սեփականատերերին բաշխման համար պահվող 

ակտիվի  չափանիշներին, պետք է դիտարկվեն նույն կերպ, ինչ ակտիվները, որոնք դադարում են 

դասակարգվել որպես վաճառքի համար պահվող: Այս փոփոխությունը պետք է կիրառվի առաջընթաց 
կերպով:  

 
ՖՀՄՍ 7-ի փոփոխությունները տրամադրում են լրացուցիչ պարզաբանում այն մասին, թե արդյոք 

սպասարկման պայմանագիրն իրենից ներկայացնում է փոխանցված ակտիվում շարունակական 
մասնակցություն՝ փոխանցված ակտիվների գծով պահանջվող բացահայտումների տեսանկյունից: Ի լրումն, 

ՖՀՄՍ 7-ի փոփոխությունները նպատակ ունեն պարզաբանելու, որ ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների հաշվանցման բացահայտման պահանջները, թեև հստակորեն 
պարտադիր չէ ներկայացնել բոլոր միջանկյալ ժամանակահատվածների կրճատ միջանկյալ ֆինանսական 

հաշվետվություններում, սակայն կարող է պահանջվել այս բացահայտումների ներառումը կրճատ 
միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններում ՀՀՄՍ 34-ի հետ համապատասխանություն ապահովելու 

տեսանկյունից: Այս փոփոխությունը պետք է կիրառվի հետընթաց կերպով: 

 
ՀՀՄՍ 19-ի փոփոխությունները տրամադրում են պարզաբանում այն մասին, որ բարձր որակի կորպորատիվ 

պարտատոմսերը, որոնք օգտագործվում են կենսաթոշակային հատուցումների զեղչատոկոսի գնահատման 
համար, պետք է թողարկվեն հատուցումների վճարման արժույթով: Փոփոխությունները կիրառվում են 

տվյալ փոփոխությունների առաջին անգամ կիրառմամբ ներկայացված ֆինանսական 
հաշվետվություններում՝ սկսած ամենավաղ համեմատական ժամանակաշրջանից: 

 

ՀՀՄՍ 34-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՀՀՄՍ 34-ով պահանջվող տեղեկատվությունը, որը 
ներկայացված միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների որևէ այլ մասում, սակայն միջանկյալ 

ֆինանսական հաշվետվություններից դուրս, պետք է խաչաձև հղման միջոցով ներկայացվի միջանկյալ 
հաշվետվության և միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների այլ մասերի միջև, որը հասանելի լինի 

օգտագործողներին միևնույն պայմաններով և միևնույն ժամանակ, ինչ միջանկյալ ֆինանսական 

հաշվետվությունները: 

Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի 

ազդեցություն կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  
 

5. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքներն իրենցից ներկայացնում են ընթացիկ հաշիվներ հինգ 
առևտրային բանկերում: Պարտքային ռիսկի և կենտրոնացվածության վերլուծության վերաբերյալ տես 

ծանոթագրություն 20: 
 

6. Ժամկետային ավանդներ բանկերում 
 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

    

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ 578,019  1,241,632  

Հաշվեգրված տոկոս   2,021  5,763  

Ընդամենը ժամկետային ավանդներ բանկերում   580,040  1,247,395 

 
2014թ. և 2013թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ժամկետային ավանդները տեղաբաշխված են 4 առևտրային 

բանկերում: 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ բանկային ավանդները՝ 448,806 հազար դրամի չափով 
կենտրոնացած են երկու բանկում (2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չի նկատվել որևէ բանկում 

ժամկետային ավանդների էական կենտրոնացում):  
 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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7. Վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ 

 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

    

Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ    

Ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտատոմսեր     

- Ընկերության կողմից պահվող 594, 380  332,719 

- Հետգնման պայմանգրերով գրավադրված -  332,719 

 594, 380  665,438 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ    

Ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտատոմսեր 663,619  374,196 

 663,619  374,196 

2014թ. ընթացքում Ընկերությունը ձեռք է բերել 277,355 հազար ՀՀ դրամ արժողությամբ պետական 
երկարաժամկետ պարտատոմսեր՝ դրանք դասակարգելով որպես վաճառքի համար մատչելի: 2014թ. 

դեկտեմբերին Ընկերությունը դրանք վերադասակարգել է որպես մինչև մարման ժամկետը պահվող, 
քանի որ Ընկերությունը կարծում է, որ ունի այդ պարտատոմսերը մինչև մարման ժամկետը պահելու 

մտադրություն և կարողություն: Այդ պարտատոմսերին վերագրելի զուտ չիրացված օգուտը՝ 972 հազար 

ՀՀ դրամ գումարով, ճանաչված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում, անմիջապես 
վերադասակարգվել է շահույթում և վնասում, քանի որ մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների 

ամորտիզացիայի ազդեցությունը էական չի եղել: 
 

8. Ֆինանսական ակտիվների փոխանցումներ 

Փոխանցված ֆինանսական ակտիվներ, որոնք ամբողջությամբ չեն ապաճանաչվել  
 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  
2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

    

Հետգնման պայմանագրերով փոխանցված կամ 
գրավադրված՝ վաճառքի համար մատչելի  ֆինանսական 
ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը  -                 332,719 

Ընդամենը փոխանցված և գրավադրված 
ֆինանսական ակտիվներ, որոնք չեն ապաճանաչվել -  332,719 

Համապատասխան պարտավորության 
հաշվեկշռային արժեքը -                 332,022 

 

Ընկերությունը ունի գործարքներ հետգնման (ռեպո) համաձայնագրերով: Ռեպո համաձայնագրերով 
փոխատվություն տրված կամ վաճառված արժեթղթերը փոխանցվում են երրորդ կողմին Ընկերության 

կողմից ստացած կանխիկ դրամի փոխարեն: Այս ֆինանսական գործիքները կարող են վերագրավադրվել 

կամ վերավաճառվել կոնտրագենտի կողմից Ընկերության կողմից դեֆոլտի բացակայության դեպքում, 
սակայն կոնտրագենտը պարտավորվում է վերադարձնել արժեթղթերը պայմանագրի ավարտին: 

Ընկերության սահմանմամբ այդ արժեթղթերի հիմնական ռիսկերն ու օգուտները պահպանվել են, այդ 
իսկ պատճառով դրանք չեն ապաճանաչվել: Այս գործարքներն իրականացվում են այն պայմաններով, 

որոնք ընդունված են ստանդարտ վարկավորման և արժեթղթերի փոխառության և վարկային 

գործունեության ժամանակ:  
 

2013թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետգնման համաձայնագիրը կնքված է Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ի հետ, 
տարեկան 8.25% տոկոսադրույքով 31 օր ժամկետայնությամբ: Հետգնման համաձայնագրով 

գրավադրված ակտիվները՝ 332,719 հազար դրամ արժեքով, իրենցից ներկայացնում են վաճառքի համար 
մատչելի պետական պարտատոմսեր: 2013թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 332,022 հազար դրամ 

գումարով համապատասխան պարտավորությունը ներառում է 375 հազար դրամ հաշվեգրված տոկոսներ  

և չզեղչված դրամական հոսքերը մինչ մարումը կազմում են 333,971 հազար դրամ:   



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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2014թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը կնքել է 205,348 հազար դրամ գումարով հակադարձ 

հետգնման պայմանագիր ներդրումային ընկերության հետ: Հակադարձ հետգնման պայմանագրի 

շրջանակներում որպես ապահովության միջոց ստացված արժեթղթերն իրենցից ներկայացնում են 
ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտատոմսեր, որոնց հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ կազմում էր 218,248 հազար դրամ: 
 

  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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9. Հիմնական միջոցներ 

(հազար դրամ) Համակարգ
իչներ 

 Գրասենյակ
ային գույք 

 Այլ  Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք        
Մնացորդը  2013 հոկտեմբերի 23-ի  
(հիմնադրման ամսաթվի) դրությամբ -  -  -  - 

Ավելացում 860  -  -  - 

Մնացորդը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 860  -  -  860 

        

Ավելացում 4,286  2,610  226  7,122 

Մնացորդը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 5,146  2,610  226  7,982 

        

Կուտակված մաշվածություն        
Մնացորդը  2013 հոկտեմբերի 23-ի,  
(հիմնադրման ամսաթվի) դրությամբ -  -  -  - 

Մաշվածության ծախս 2  -  -  2 

Մնացորդը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 2  -  -  2 

Մաշվածության ծախս 990  825  29  1,844 

Մնացորդը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 992  825  29  1,846 

        

Զուտ հաշվեկշռային արժեք        

        

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,154  1,785  197  6,136 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 858  -  -  858 

2013 հոկտեմբերի 23-ի (հիմնադրման 
ամսաթվի) դրությամբ -  -  -  - 

 
10. Այլ ակտիվներ 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 
2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

    

Այլ ոչ ֆինանսական ակտիվներ    

Կանխավճարներ       1,978   24 

Վճարման ենթակա հարկեր, բացի շահութահարկը           780   - 

Ընդամենը այլ ակտիվներ 2,758  24 

 
11.  Այլ պարտավորություններ 

 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 
2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ    

Մարումներ այլ գործառնությունների գծով 703           - 

Կրեդիտորական պարտք աշխատակիցներին 4,540         772 

Ընդամենը այլ պարտավորություններ 5,243  772 

 

  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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12. Շահութահարկի գծով ծախս 
 

(հազար դրամ) 

2014թ.  

2013 հոկտեմբերի 23-ից, 
(հիմնադրման ամսաթվից)  

մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-
ն ընկած ժամանակահատված 

    

Ընթացիկ հարկ 32,585  -  

Հետաձգված հարկի գծով (օգուտ)/ծախս (400)  2,523 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 32,185  2,523  

 
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է շահութահարկի  20% դրույքաչափը: Հետաձգված 

հարկը հաշվարկված է հիմք ընդունելով  է 20% շահութահարկի դրույքաչափը: Շահութահարկի գծով 
ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև համեմատագրումը ներկայացված է ստորև: 

 

 
(հազար դրամ) 

2014թ.   

 2013 հոկտեմբերի 23-
ից (հիմնադրման 

ամսաթվից)  մինչև 
2013թ. դեկտեմբերի 

31-ն ընկած 
ժամանակահատված   

   %    % 

Շահույթ մինչև հարկումը  161,105    8,166  - 

Սահմանված դրույքաչափով հարկ 
(20%)  32,221  20.0%  1,633  20.0% 

Չնվազեցվող ծախսերի ազդեցությունը 854  0.5%  -  - 
Նախկինում չճանաչված և 
չօգտագործված հետաձգված հարկային 
ակտիվների ազդեցությունը (890)  (0.6%)  -  - 
 Չօգտագործված հարկային վնասի 
ազդեցությունը որոնց գծով 
հետաձգված հարկային ակտիվ չի 
ճանաչվել  -  -  890  11.0% 

Ընդամենը շահութահարկի 
 գծով ծախս  32,185  20.0%  2,523  31.0% 

 

Ստորև ներկայացված է հետաձգված հարկային ակտիվների/(պարտավորությունների) վերլուծությունը 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

 
(հազար դրամ) 

2014թ հունվարի 
1-ի դրությամբ  

Շահույթում 
կամ վնասում 

ճանաչված   

Սեփական 
կապիտալում 

ճանաչված  

2014թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ (25)  4  -  (21) 
Ժամկետային ավանդներ 
բանկերում (2,495)  924  -  (1,571) 
Վաճառքի համար մատչելի 
ակտիվներ  (1,958)  (194)  14,212  12,060 

Հիմնական միջոցներ (3)  (663)  -  (666) 

Այլ ակտիվներ -  (4)  -  (4) 

Այլ պարտավորություններ -  333  -  333 

Ընդամենը հետաձգված 
հարկային ակտիվներ/ 
(պարտավորություններ) (4,481)  400  14,212  10,131 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ստորև ներկայացված է հետաձգված հարկային ակտիվների/(պարտավորությունների) վերլուծությունը 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

 
(հազար դրամ) 2013թ. 

հոկտեմբերի 23 
(հիմնադրման 

ամսաթիվ)    

Շահույթում 
կամ վնասում 

ճանաչված   

Սեփական 
կապիտալում 

ճանաչված  

2013թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ -      25   -  25 
Ժամկետային ավանդներ 
բանկերում -     2,495   -  2,495 
Վաճառքի համար մատչելի 
ակտիվներ  -  -  1,958  1,958 

Հիմնական միջոցներ -  3  -  3 

Ընդամենը հետաձգված 
հարկային  
պարտավորություններ -  2,523  1,958  4,481 

 

 

13. Սեփական կապիտալ 

2014 և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված 

կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 1,500,000 հազ. դրամ: Ընկերության միակ բաժնետեր է 
հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը: 

 
Ընկերության բաշխման ենթակա պահուստները սահմանափակվում են կուտակված շահույթով՝ 

հաշվարկված համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Բաշխման ոչ ենթակա միջոցները ներկայացված են 

գլխավոր պահուստով, որը ստեղծված է համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների՝ Ընկերության 
կորուստները ծածկելու համար, եթե Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն 

բավարարում: Պահուստը ստեղծվել է Ընկերության կանոնադրության համաձայն, որը նախատեսում է 
պահուստի ստեղծում այդ նպատակների համար ոչ պակաս քան հաշվապահական հաշվառման 

հաշիվներում արտացոլված կանոնադրական կապիտալի 15%-ի չափով: 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ գլխավոր պահուստը կազմում է 450,000 հազ. դրամ՝ այսինքն կանոնադրական կապիտալի 
30%-ը:   

 
14. Զուտ տոկոսային եկամուտ 

 
(հազար դրամ) 

2014թ.  

2013 հոկտեմբերի 23-ից 
(հիմնադրման ամսաթվից)  
մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ն ընկած 
ժամանակահատված 

Տոկոսային եկամուտ    

Ժամկետային ավանդներ բանկերում   161,696    5,766  

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 94,487   3,522  
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ            42,294   2,078  

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 1,842  - 

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ 
եկամուտ 300,319      11,366  

       

Տոկոսային ծախսեր    

Հետգնման պայմանագրեր   (38,921)  (375)  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր   (38,921)  (375)  

Զուտ տոկոսային եկամուտ 261,398  10,991 

15. Այլ ծախսեր 

(հազար դրամ) 

2014թ.  

2013 հոկտեմբերի 23-ից 
(հիմնադրման ամսաթվից)  
մինչև 2013թ. դեկտեմբերի  

31-ն ընկած 
ժամանակահատված 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր        16,765   - 

Գործուղման ծախսեր            5,841   - 

Անդամավճար            2,768   - 

Մասնագիտական ծառայությունների գծով ծախսեր           1,307   - 

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր              1,262   - 

Գրասենյակային ծախսեր           1,161   293 

Գովազդի ծախսեր                558   - 

Բիզնեսի զարգացման գծով ծախսեր               330   - 

Հարկեր՝ բացառությամբ շահութահարկի               182   - 
Հիմնական միջոցների վերանորոգման և 
սպասարկման ծախսեր              170   - 

Այլ ծախսեր 790  - 

Ընդամենը այլ գործառնական ծախսեր 31,134  293 

 
16.  Պայմանական պարտավորություններ 

 
Իրավական և հարկային պարտավորություններ 
 

Գործարար միջավայրը:  Հայաստանը դեռևս գտնվում է տնտեսական և քաղաքական 
փոփոխությունների գործընթացում:  Որպես զարգացող շուկա, Հայաստանը չունի այն աստիճան 

զարգացած գործարար և կանոնակարգային ենթակառուցվածք, որը բնորոշ է ավելի հասուն ազատ 

շուկայական տնտեսություններին: Ի լրումն, տնտեսական պայմանները շարունակում են 
սահմանափակել ֆինանսական շուկաների գործունեության ծավալները, ինչը թերևս չի արտացոլում 

ֆինանսական գործիքների արժեքները: Հետագա տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտ են 
հանդիսանում տնտեսական և ինստիտուցիոնալ զարգացման ցածր մակարդակը և տնտեսավարման 

կենտրոնացվածությունը, տարածաշրջանային անկայունությունները և միջազգային տնտեսական 
ճգնաժամը: 

 

ՀՀ դրամի արժեզրկումը սկսվել է 2014թ. նոյեմբերին և շարունակվել է 2014թ. դեկտեմբերի ընթացքում: ՀՀ 
դրամի արժեզրկումը կախված է մի շարք գործոններից ինչպիսիք են՝ գլոբալ տնտեսական 

զարգացումները, առաջին հերթին՝ ԱՄՆ-ում դիտվող աճի պայմաններում ԱՄՆ դոլարի արժեվորումն այլ 
զարգացող և զարգացած երկրների արժույթների համեմատ: ԱՊՀ երկրներում իրավիճակը էլ ավելի են 

բարդացնում աշխարհաքաղաքական խնդիրները և նավթի գների անկումը: Այս գործոնները հանգեցրել 

են տնտեսական աճի կտրուկ անկման Ռուսաստանում և ազգային արժույթի արժեզրկման: Սա իր հերթին 
մեծացրել է ճնշումը ԱՊՀ տարածաշրջանում, ինչի արդյունքում կրճատվել են արտահանման և 

փոխանցումների արդյունքում դոլարային ներհոսքերը:  
 

Անբարենպաստ փոփոխությունները, որոնք առաջանում են համաշխարհային ֆինանսական համակարգի 
ռիսկերից, այդ թվում՝ վարկային միջավայրի ցանկացած լճացումը կարող է դանդաղեցնել կամ 

խոչընդոտել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, բացասական ազդեցություն ունենալ 

Ընկերության համար կապիտալի հասանելիության և գնի վրա, իսկ ընդհանուր առմամբ, Ընկերության 
գործառնությունների, գործունեության արդյունքների, ֆինանսական պայմանների և հեռանկարների 

վրա:  Ավելին, դեռևս առկա են անորոշություններ՝ կապված երկրների տնտեսական իրավիճակի հետ, որը 
կարող է հանգեցնել արտասահմանից ներհոսող դրամական միջոցների պակասորդի, ինչպես նաև 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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հանքարդյունաբերական արտադրանքի գների անկման, որը մեծապես որոշիչ դեր է խաղում ՀՀ 
տնտեսության համար: Առավել խիստ զգալի շուկայական սպառնալիքների և դժվարությունների 

արդյունքում ՀՀ տնտեսությունը, ինչպես նաև Ընկերության գործունեությունը կարող են վատթարանալ: 

Այնուամենայնիվ, քանի որ նման ենթադրությունների հիմքում ընկած են բազմաթիվ փոփոխական 
պայմաններ և անորոշություններ, ղեկավարությունը հնարավորություն չունի արժանահավատ 

գնահատական տալ, թե նման հանգամանքները ինչ ազդեցություն կունենան Ընկերության ակտիվների 
և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների վրա:  

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում ճշգրտումների ազդեցությունը, եթե 
այդպիսիք կան, որոնք կարող էին անհրաժեշտ համարվել, եթե վերը նշված գործոնների ազդեցությունը 

դիտարկելի և արժանահավատորեն չափելի դառնար Հայաստանի համար: 

 
Դատական վեճեր: 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, Ընկերությունը չի մասնակցում որևէ  

նշանակալի դատական վեճերի:  
 

Հարկեր: Հայաստանի հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է և բնորոշվում է օրենսդրության, 

պաշտոնական պարզաբանումների և դատավճիռների հաճախակի փոփոխություններով, որոնք հաճախ 

հստակ չեն, հակասական են և պահանջում են մեկնաբանություններ տարբեր հարկային մարմինների 
կողմից:  Հաճախ տարբեր իրավազորության շրջանակներում հարկային մարմինները տարբեր 

մեկնաբանություններ կարող են ունենալ միևնույն խնդրո առարկայի շուրջ: Հարկերը ենթակա են 
ստուգման և ուսումնասիրության մի շարք մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել խիստ 

տույժեր և տուգանքներ:  
 

Այս փաստերը Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են այլ երկրների համեմատությամբ էական 

հարկային ռիսկ առաջացնել: Ղեկավարությունը գտնում է, որ համապատասխանորեն է գնահատել 
հարկային պարտավորությունները՝ Հայաստանի հարկային օրենսդրության, պաշտոնական 

հայտարարությունների և դատավճիռների իր մեկնաբանությունների հիման վրա: Այնուամենայնիվ, 
համապատասխան իրավասու մարմինները կարող են ունենալ այլ մեկնաբանություններ, և 

հետևանքները կարող են էական լինել: 

 
Գործառնական վարձակալության գծով պարտավորություններ: Ընկերության գործառնական 

վարձակալության պայմանագրերը ենթակա են դադարեցման՝ սահմանված ժամկետներում 
համապատասխան ծանուցում ներկայացնելու պարագայում: 

 
17. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 

 

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» կողմերը համարվում են կապակցված, եթե 
նրանցից մեկը կարող է վերահսկել մյուսին կամ նշանակալի ազդեցություն ունենալ մյուսի վրա՝ 

ֆինանսական և գործառնական որոշումներ կայացնելիս: Ներկայացվող հաշվետվությունների առումով 
Ընկերության կապակցված կողմերն են՝ նրա բաժնետերերը, ղեկավար անձնակազմի անդամները, 

ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձինք և նրանց կողմից վերահսկվող կազմակերպությունները: 

Ընկերության վերջնական վերահսկող է համարվում Հայաստանի Հանրապետությունը:  
Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ներգրավված է լինում կապակցված կողմերի հետ մի շարք 

գործարքներում: Այդ գործարքները ներառում են պետական պարտատոմսերի ձեռքբերում և վերադաս 
ղեկավարության հատուցումներ: Նշված գործարքները իրականացվել են՝ շուկայում գործող 

պայմաններից և տոկոսադրույքներից ելնելով:  
 

Գործարքների ծավալները, մնացորդները տարվա վերջի դրությամբ և տարվա եկամուտները և ծախսերը 

հետևյալն են. 
 

Գործարքներ տնօրենների և վերադաս ղեկավարության հետ 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 
անձնակազմի գծով ծախսերում ներառված վերադաս ղեկավարության վարձատրությունը կազմել է 

42,895 հազար դրամ (2013 հոկտեմբերի 23-ից մինչև 2013թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած 

ժամանակահատվածում՝ 1,800 հազար դրամ): 

  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ 
 

Կապակցված կողմերի հետ այլ գործարքները ներառում են ՀՀ Կառավարության հետ գործարքները.  
 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

    
Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն 

  
 

Ակտիվներ    

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ    

- Ընկերության կողմից պահվող 594,380        332,719  
- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված 
ներդրումներ - 

 
               332,719 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ 663,619  374,196 

 1,257,999  1,039,634 

 

 
(հազար դրամ) 

2014թ.  

2013 հոկտեմբերի 23-
ից (հիմնադրման 

ամսաթվից) մինչև 
2013թ. դեկտեմբերի  

31-ն ընկած 
ժամանակահատված 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական  արդյունքների մասին 
հաշվետվություն 

  

 
Տոկոսային եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի  
ֆինանսական ակտիվներից 94,487  

 
3,522  

Տոկոսային եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը 
պահվող ֆինանսական ակտիվներից            42,294  

 
2,078  

Վաճառքի համար մատչելի  
ֆինանսական ակտիվներից զուտ օգուտ 972 

 
- 

 137,753  5,600 
 

18. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը 

 
Իրական արժեք և հաշվեկշռային արժեք 
 
Հաշվի առնելով մի շարք ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների 
կարճաժամկետ բնույթը, ղեկավարությունը կարծում է, որ դրանց հաշվեկշռային արժեքները մոտ են 

դրանց իրական արժեքին: Որոշակի այլ ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 
պարտավորությունների գծով ղեկավարությունն օգտագործում է զեղչված դրամական հոսքերը՝ իրական 

արժեքը գնահատելու համար: Այս գնահատված դրամական հոսքերի զեղչման համար օգտագործված 
տոկոսադրույքները հիմնված են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ պետական պարտատոմսերի 

եկամտաբերության կորի վրա, գումարած արժույթը, գործիքի ժամկետայնության, պայմանագրային 

կողմի պարտքային ռիսկի վրա, հետևյալ կերպ՝ 
 

 
2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  
2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 %  % 

Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ 13.30-14.36%  10.67% 

  

Իրական արժեքի հիերարխիա  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ֆինանսական դրության մասին հաշվետվության մեջ իրական արժեքով չափված ֆինանսական 
ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են համաձայն ներկայացված իրական արժեքի 

հիերարխիայի: Այս հիերարխիան բաժանում է ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները 

երեք մակարդակների՝ հիմք ընդունելով դրանց իրական արժեքի չափման ժամանակ օգտագործված 
գործիքների նշանակալիությունը: Բացի այդ, ֆինանսական հաշվետվությունների տեսանկյունից 

իրական արժեքով չափումները դասակարգվում են երեք մակարդակի՝ Մակարդակ 1, 2 և 3` հիմք 
ընդունելով իրական արժեքով չափումների ընթացքում օգտագործված մուտքային տվյալների 

դիտարկելիության աստիճանը և իրական արժեքի ամբողջությամբ չափման ժամանակ օգտագործված 
տվյալների նշանակալիությունը: Իրական արժեքի հիերարխիան ունի հետևյալ երեք մակարդակները՝  

 

 Մակարդակ 1 - նույն ակտիվների և պարտավորությունների գծով ակտիվ շուկաներում գնանշվող 

գները (չճշգրտված), 
 Մակարդակ 2 - Մակարդակ 1-ում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային տվյալներ, 

որոնք ակտիվի և պարտավորության համար դիտարկելի են ուղղակիորեն (այսինքն՝ որպես գներ) և 

թե անուղղակիորեն: 
 Մակարդակ 3 - ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված չեն 

դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա: 

 
(հազար դրամ) Մակարդակ 1 

 

Մակարդակ 2 

 

Մակարդակ 3 

 

2014թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
Վաճառքի համար մատչելի 
ակտիվներ   

 
 

 
 

 

 Ընկերության կողմից պահվող -  594,380  -  594,380 

 Հետգնման պայմանագրերով 
գրավադրված  

-  -  -  - 

Ընդամենը   594,380  -  594,380 

 

(հազար դրամ) Մակարդակ 1 

 

Մակարդակ 2 

 

Մակարդակ 3 

 

2013թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
Վաճառքի համար մատչելի 
ակտիվներ        

 Ընկերության կողմից պահվող -     332,719   -     332,719  
 Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված  -      332,719  -      332,719 

Ընդամենը -  665,438  -  665,438 

  

19. Կապիտալի կառավարում 

Ընկերության կապիտալին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանվում են են ՀՀ 

կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից:  

Ընկերությունը որպես կապիտալ սահմանում է տեղական օրենսդրությամբ որպես ապահովագրական 

ընկերությունների կապիտալի սահմանված հոդվածները: ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված կապիտալի 
ներկայիս պահանջների համաձայն ապահովագրական ընկերությունների նորմատիվային կապիտալի 

նվազագույն չափը պետք է կազմի 1,500,000 հազար դրամ: 2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

նորմատիվային կապիտալը կազմել է համապատասխանաբար 2,029,980 հազար  և 1,957,082 հազար ՀՀ 
դրամ: 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար Ընկերությունը չի ունեցել նվազագույն 

նորմատիվային կապիտալին ներկայացվող  պահանջների խախտում: 
 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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20. Ռիսկերի կառավարում 

Ռիսկերի կառավարումը հանդիսանում է Ընկերության գործունեության հիմնարար գործոն և կարևոր 

տարր: Ընկերության գործունեությանը բնորոշ են հետևյալ հիմնական ռիսկերը՝ 
 

 պարտքային ռիսկ 

 իրացվելիության ռիսկ 

 շուկայական ռիսկ 

 
Ռիսկերի կառավարման քաղաքականություն և ընթացակարգեր 

 
Ընկերության ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է բացահայտել, վերլուծել և 

կառավարել այն ռիսկերը, որոնց ենթարկվում է Ընկերությունը, սահմանել ռիսկերի համապատասխան 

սահմանաչափեր և վերահսկման մեխանիզմներ, ինչպես նաև շարունակաբար վերահսկել ռիսկերի 
մակարդակները և դրանց համապատասխանությունը  որոշված սահմանաչափերին: Ռիսկերի 

կառավարման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը կանոնավոր կերպով վերանայվում են՝ 
շուկայական պայմանների, առաջարկվող արտադրանքի ու ծառայությունների և ընդունված լավագույն 

մոտեցման փոփոխություններն արտացոլելու նպատակով:   
 

Ընկերության Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարումը վերահսկող համակարգի պատշաճ 

աշխատանքի համար: Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է հիմնական ռիսկերի 
կառավարման և ռիսկերի կառավարման ու վերահսկման ընթացակարգերի մշակման և ներդրման, 

ինչպես նաև խոշոր գործարքների հաստատման համար:  
 

Ռիսկի թե արտաքին, թե ներքին գործոնները բացահայտվում և կառավարվում են Ընկերության 

կազմակերպչական կառուցվածքի շրջանակներում:   
 

Պարտքային ռիսկ  
 

Ընկերության ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթերի պորտֆելը, բանկերում տեղաբաշխված 
ժամկետային ավանդները, ընթացիկ հաշիվները  ենթարկվում են պարտքային ռիսկի: Պարտքային ռիսկը 

փոխառուի կողմից պարտքը մարելու անկարողության պատճառով հնարավոր վնաս կրելու ռիսկն է: 

Ընկերության նպատակն է վաստակել բավարար եկամուտ արժեթղթերի դիվերսիֆիկացված պորտֆելում 
ներդրումներ կատարելու միջոցով: Ընկերությունն այս ռիսկը կառավարում է միայն պետական 

արժեթղթեր գնելու միջոցով:  
 

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցների հետ կապված պարտքային ռիսկը նվազեցնելու համար 

Ընկերությունը կատարում է տարաբնույթ տեղաբաշխումներ և հիմնականում ներդրումներ Հայաստանի 
այն բանկերում, որոնց վճարունակությունը գնահատվում է որպես բարձր ղեկավարության կողմից: 

Ընկերությունը կանոնավոր կերպով վերահսկում է իր ենթարկվածությունը պարտքային ռիսկին: 

Պարտքային ռիսկին ենթարկվածության առավելագույն չափը որպես կանոն արտացոլվում է 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային 

արժեքներում: Ակտիվների և պարտավորությունների հնարավոր հաշվանցումն էական ազդեցություն 
չունի հնարավոր պարտքային ռիսկի նվազեցման վրա: 

 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 10,642  12,482 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 205,348   - 

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 580,040  1,247,395 

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ    

 Ընկերության կողմից պահվող 594,380            332,719  



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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 Հետգնման պայամագրերով գրավադրված  -                 332,719  
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ 663,619  374,196 

 2,054,029  2,299,511 

 
Իրացվելիության ռիսկ 
 

Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Ըներությունը կունենա պարտավորությունները կատարելու 

համար միջոցների հավաքագրման դժվարություններ: Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է ակտիվների 
և պարտավորությունների ժամկետայնության անհամապատասխանության դեպքում: Ակտիվների և 

պարտավորությունների ժամկետայնության և տոկոսադրույքների համապատասխանությունը և/կամ 
վերահսկվող անհամապատասխանությունը հանդիսանում է ֆինանսական կազմակերպությունների՝ 

ներառյալ Ընկերության իրացվելիության կառավարման էական գործոն: Ակտիվների և 

պարտավորությունների ժամկետայնության լիարժեք համապատասխանությունը բնորոշ չէ 
ֆինանսական կազմակերպություններին՝ պայմանավորված նրանով, որ իրականացվող գործարքները 

տարաբնույթ են և ունեն անորոշ ժամկետներ: Անհամապատասխանությունը հնարավորություն է տալիս 
բարձրացնել շահութաբերությունը, սակայն կարող է նաև մեծացնել վնաս կրելու ռիսկը:    

 
Ընկերության կողմից իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակն է ցանկացած պահի ապահովել 

բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` դրամական միջոցների հոսքերի հետ կապված պարտավորությունները 

մարելու համար: Ընկերության իրացվելիության ռիսկի կառավարման քաղաքականությունն 
ուսումնասիրվում և հաստատվում է Ընկերության Խորհրդի կողմից: 
 

Ստորև ներկայացված է 2014 և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության ֆինանսական 

պարտավորությունների ժամկետային վերլուծությունը հիմնված պայմագրային ժամկետների և  
դրամական արտահոսքերի չզեղչված արժեքների վրա:  
 

2014թ. 

(հազար դրամ) Ցպահանջ 
կամ մինչև 

1 ամիս 

 1-ից 3 
ամիս 

 3-ից 12 
ամիս 

 1-ից 5 
տարի 

 5 տարուց 
ավելի 

 2014թ.  
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 

Այլ 
պարտավորություններ 5,243  -  -  -  -  5,243 

Ընդամենը 5,243  -  -  -  -  5,243 

 
2013թ. 

(հազար դրամ) Ցպահանջ 
կամ մինչև 

1 ամիս 

 1-ից 3 
ամիս 

 3-ից 12 
ամիս 

 1-ից 5 
տարի 

 5 տարուց 
ավելի 

 2013թ.  
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 

Հետգնման 
համաձայնագրերով 
վճարվելիք գումարներ 333,971  -  -  -  -  333,971 
Այլ 
պարտավորություններ 176  -  -  -  -  176 

Ընդամենը 334,147  -  -  -  -  334,147 

 
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է Ընկերության ֆինանսական ակտիվները և 

պարտավորություններն ըստ սպասվելիք մարման ժամկետների: Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվները ներկայացված են ցպահանջ կամ մինչև 1 ամիս սյունակում, որովհետև 

Ընկերության ղեկավարությունը կարծում է, որ նրանք բարձր իրացվելի են և կարող են վաճառվել ըստ 

պահանջի ֆինանսական պարտավորություննրի դրամական արտահոսքերը բավարարելու նպատակով: 

 2014թ. 



   Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»   
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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(հազար դրամ) Ցպահանջ 
կամ 

մինչև 1 
ամիս  

1-ից 3 
ամիս  

3-ից 12 
ամիս  

1-ից 5 
տարի  

5 
տարու

ց 
ավելի  

2014թ.  
դեկտեմբեր

ի 31-ի 
դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 10,642  -  -  -  -  10,642 
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 205,348  -  -  -  -  205,348 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 132,021  -  245,000  203,019  -  580,040 
Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ            
 Ընկերության կողմից պահվող 594,380  -  -  -  -  594,380 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ակտիվներ -  36,100  33,659  214,651  

379,20
9  663,619 

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ 
942,391  36,100  

278,65
9  

417,67
0  

379,20
9  2,054,029 

            
Այլ պարտավորություններ 5,243  -  -  -  -  5,243 

Ընդամենը ֆինանսական 
պարտավորություներ 5,243  -  -  -  -  5,243 

Զուտ դիրք 
937,149  36,100  

278,65
9  

417,67
0  

379,20
9  2,048,786 

Ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների 
կուտակային  իրացվելիության 
տարբերություն՝ աճողական կարգով 937,148  973,248  

1,251,90
7  

1,669,5
77  

2,048,7
86   

 

 2013թ. 

(հազար դրամ) Ցպահանջ 
կամ 

մինչև 1 
ամիս  

1-ից 3 
ամիս  

3-ից 12 
ամիս  

1-ից 5 
տարի  

5 
տարու

ց 
ավելի  

2014թ.  
դեկտեմբեր

ի 31-ի 
դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 12,482  -  -  -  -  12,482 
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 5,763  -  951,647  289,985  -  1,247,395 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում            
Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ       

332,719   -  -  -  -  332,719 
 Ընկերության կողմից պահվող 332,719   -  -  -  -  332,719 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ակտիվներ -  1,243  1,158  7,372  364,423  374,196 

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ 
683,683  1,243  952,805  

297,35
7  

364,42
3  2,299,511 

            
Պարտավորություններ հետգնման 
պայմանագրերի գծով 332,022  -  -  -  -  332,022 
Այլ պարտավորություններ 176  -  -  -  -  176 

Ընդամենը ֆինանսական 
պարտավորություներ 332,198  -  -  -  -  332,198 

Զուտ դիրք 
351,485  1,243  952,805  

297,35
7  

364,42
3  1,967,313 

Ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների 
կուտակային  իրացվելիության 
տարբերություն՝ աճողական կարգով 351,485  

352,72
8  

1,305,5
33  

1,602,
890  

1,967,
313   
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Շուկայական ռիսկ 
 

Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող դրամական 

միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է շուկայական գների փոփոխության արդյունքում: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ընկերության շուկայական ռիսկը ներառում է տոկոսադրույքի ռիսկը: 

Շուկայական ռիսկն առաջանում է տոկոսադրույքի բաց դիրքերի շնորհիվ, որը ենթարկվում է շուկայի 
ընդհանուր և առանձին փոփոխություններին ու շուկայական գների փոփոխությունների ազդեցությանը:  

 
Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակը ռիսկի այնպիսի կառավարումն ու վերահսկումն են, որոնք 
թույլ կտան պահպանել այս ռիսկին ենթարկվածության աստիճանն ընդունելի սահմաններում՝ 

միաժամանակ ապահովելով ռիսկի դիմաց եկամտաբերության օպտիմալացումը: 
 
Տոկոսադրույքի ռիսկ 
 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են Ընկերության տոկոսակիր ակտիվների և 

պարտավորությունները 2013 դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և դրանց համապատասխան միջին 
արդյունավետ տոկոսադրույքներն այդ ամսաթվի դրությամբ: Այս տոկոսադրույքներն իրենցից 

ներկայացնում են մինչև այս ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետն ընկած 
ժամանակահատվածի մոտավոր եկամտաբերությունը: 
 
(հազար դրամ) 

2014թ. 
դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք 

 
2013թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

Միջին 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք 

   %    % 
Տոկոսակիր ակտիվներ        

Ժամկետային ավանդներ 
բանկերում 580,040  13.6% 

 
1,247,395  13.2% 

Վաճառքի համար մատչելի 
ներդրումներ    

 
   

 Ընկերության կողմից պահվող 594,380  11%    332,719   11% 
 Հետգնման պայմագրերով 

գրավադրված ներդրումներ -  - 
 

332,719   11% 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ակտիվներ 663,619  11% 

 
374,196  11% 

 1,838,039    2,287,029   

Տոկոսակիր 
պարտավորություններ     

 
   

Վճարվելիք գումարներ 
հետգնման պայմանագրերով -  - 

 
332,022  8.25% 

 
Տոկոսադրույքի ռիսկը շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության արդյունքում Ընկերության 

տոկոսային եկամտի կամ ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի տատանման ռիսկն է: 
Տոկոսադրույքի ռիսկն առաջանում է, երբ որոշակի ժամկետայնությամբ փաստացի կամ կանխատեսվող 

ակտիվներն ավելի կամ պակաս են նույն ժամկետայնությամբ փաստացի կամ կանխատեսվող 

պարտավորություններից: 
 
Տոկոսադրույքի զգայունության վերլուծություն 
 

Տոկոսադրույքի վերանայման ժամկետների վերլուծության վրա հիմնված տոկոսադրույքի կառավարումը 

լրացվում է ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների զգայունության վերահսկողությամբ: 
Ստորև ներկայացվում է տոկոսադրույքի փոփոխության (վերագնորոշման ռիսկի) նկատմամբ շահույթի 

կամ վնասի, որն իրականացվել է 100 տոկոսային կետով (տկ) եկամտաբերության կորերի զուգահեռ 
նվազման կամ աճի պարզեցված սցենարի և 2014 դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա տոկոսակիր 

ակտիվների և պարտավորությունների դիրքերի հիման վրա: 
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(հազար դրամ) 

2014թ. 

 2013թ. հոկտեմբերի 23-ից 
(հիմնադրման ամսաթվից)  

2013թ. դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված ժամանակաշրջան 

100 տկ զուգահեռ աճ  12,437  12,690 

100 տկ զուգահեռ նվազում  (12,437)  (12,690) 

Ստորև ներկայացված է տոկոսադրույքների փոփոխությամբ պայմանավորված՝ վաճառքի համար 
մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի փոփոխություն տեղի ունենալու արդյունքում 

Ընկերության շահույթի կամ վնասի և սեփական կապիտալի զգայունության վերլուծությունը, կախված 

2014 դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գործող տոկոսադրույքների և եկամտաբերության կորի 100 տոկոսային 
կետի (տկ) հավասարաչափ աճի կամ նվազման պարզեցված սցենարից: 

 

(հազար դրամ) 

 2014թ.  

2013թ. հոկտեմբերի 23-ից 
(հիմնադրման ամսաթվից)  

2013թ. դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված ժամանակաշրջան 

100 տկ զուգահեռ աճ  (23,125)  (23,798) 
100 տկ զուգահեռ նվազում 38,776  25,359 

 
Արժութային ռիսկ 
  

Ընկերությունն չունի արտարժույթներով արտահայտված ֆինանսական ակտիվներ և 

պարտավորություններ, բացի Եվրոյով արտահայտված ընթացիկ հաշվի մնացորդից՝ 260 եվրո գումարով, 

որը համարժեք է 150 հազար ՀՀ դրամի  2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 
 

Այլ գնային ռիսկեր 
 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել ֆինանսական ակտիվներ և 

պարտավորություններ, որոնց արդյունքում Ըներությունը կունենար այլ գնային ռիսկեր: 
 


