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(ÐÐ« ù© ºñ¨³Ý«0010« Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 48/1 « §ê³Ë³ñáí¦ µÇ½Ý»ë Ï»ÝïñáÝ« 3-ñ¹ Ñ³ñÏ« 6-11 ï³ñ³ÍùÝ»ñ)

30  ÑáõÝÇëÇ  2017Ã.

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã. 2 »é³ÙëÛ³Ï

Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù

 ²Ýí³ÝáõÙÁ Ì³Ý.
ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 
Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

²ÏïÇíÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 9 122,985                      17,654                   
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 10 1,464,271                    1,485,079              
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

  -ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ 11 139,278                      132,619                 
  -Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·ñ³í³¹ñí³Í 11 690,525                     649,766                
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ -                             -                       
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ
  -ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ 11 541,655                      530,493                
  -Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·ñ³í³¹ñí³Í 11 112,255                       111,716                   
êï³óí»ÉÇù ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ 561                             311                        
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 14 143,209                      251,815                 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 12 16,741                         18,080                  
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 13 18,491                        13,972                   
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 11,315                         7,606                    
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 3,261,287                  3,219,109             
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý  å³ÑáõëïÝ»ñ 14 170,506                      291,707                 
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 15 111,994                       3,881                    
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 16 717,871                       716,611                  
Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,839                         1,370                    
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 17,856                        17,299                   
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 16,231                        11,492                   
ì×³ñí»ÉÇù ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 17 41,578                        -                       
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,079,875                  1,042,361             
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 17
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 1,500,000                  1,500,000             
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï 450,000                     450,000                
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 57,676                       37,486                  
âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ 173,736                      189,262                 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 2,181,412                   2,176,748             
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É 3,261,287                  3,219,109             

Ð³í»Éí³Í 9
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ññ³å³ñ³ÏíáÕ 
 ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի 

ձևերը և դրանց
 լրացման հրահանգը Հավելվածի 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ²ö´À                           



(ÐÐ« ù© ºñ¨³Ý«0010« Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 48/1 « §ê³Ë³ñáí¦ µÇ½Ý»ë Ï»ÝïñáÝ« 3-ñ¹ Ñ³ñÏ« 6-11 ï³ñ³ÍùÝ»ñ)

30  ÑáõÝÇëÇ  2017Ã.

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã.  2 »é³ÙëÛ³Ï

Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù

 ²Ýí³ÝáõÙÁ Ì³Ý.

ÀÝÃ³óÇÏ 
ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç
³Ý

ÀÝÃ³óÇÏ    
ï³ñí³ ëÏ½µÇó 

ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³

Ý (³×áÕ³Ï³Ý

Ü³Ëáñ¹      
ï³ñí³ 

Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ 

ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç

³Ý

Ü³Ëáñ¹            
ï³ñí³ ëÏ½µÇó 

ÙÇÝã¨ 
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

Ñ³ßí»ïáõ 
³Ùë³ÃÇíÝ 

ÁÝÏ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³

Ý  (³×áÕ³Ï³Ý)

Ð³ßí»·ñ³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñ                9,700 14,012                            1,715                 2,452 
öá÷áËáõÃÛáõÝ ãí³ëï³Ï³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ 
å³ÑáõëïáõÙ               (3,962) (3,699)                           (604)                   (283)

¸³¹³ñ»óí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇÝ 
í»ñ³¹³ñÓí»ÉÇù  ½áõï ·áõÙ³ñÝ»ñ ·áõÙ³ñÝ»ñ (22)                 (22)                                     -                         -   
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ 5            (125,907) (125,907)                             -                         -   
Î³ñ·³íáñÙ³Ý Í³Ëë»ñ                   (107) (985)                                  -                         -   

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÇó ½áõï ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ                14,101 (26,943)                         5,516                     (81)
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ñ³ëáõÛÃ (106,196)        (143,544)         6,628          2,088             

ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇÝ ÷áË³Ýóí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ               (8,730) (12,611)                          (1,544)                (2,207)

ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÇ Ù³ëÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñáõÙ 5              113,316 113,316                               -                         -   

ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÁ ãí³ëï³Ï³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ å³ÑáõëïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝáõÙ                3,566 3,329                              544                    323 
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù å³ñ·¨³í×³ñÝ»ñ ¨ ³ÛÉ 
í×³ñÝ»ñ                 2,016 3,680                              347                    496 
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù 6 3,972            (35,829)          5,975           700                
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 7 75,734           157,356           63,468         126,713
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë 7 (12,913)           (23,056)           -               -                 
¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 62,822          134,300          63,468        126,713           
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ (65)                (121)                 (71)                (138)                
²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ (26,893)          (54,637)           (27,334)         (46,769)           
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ (5,183)            (10,365)           (5,648)          (11,328)            
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ (1,403)            (2,789)             (1,279)           (2,558)             
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ/Í³Ëë»ñ (5,048)            (10,484)           (5,242)           (9,513)             
Þ³ÑáõÛÃÁ Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏáõÙÁ 28,202          20,074           29,869        57,107            
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 8 (2,149)            (2,635)             (5,993)          (8,653)             
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ß³ÑáõÛÃ 26,053          17,439            23,876         48,454           

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ 25,236           30,251            32,656         46,668            
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Í³Ëë (÷áËÑ³ïáõóáõÙ) 8 (5,047)            (6,050)            (6,531)           (9,334)             
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, 
³é³Ýó ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ 20,189           24,201            26,125          37,334           

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 46,241           41,640            50,001         85,788           

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý՝ ì³½·»Ý ²µ·³ñÛ³Ý
¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª ÈÇÉÇÃ ì³ñáëÛ³Ý

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ Ð²Ø²ä²ðö²Î üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ  (Ò¨ 7·) Ð³í»Éí³Í 12
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ññ³å³ñ³ÏíáÕ 
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó

 Éñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Á 
Ð³í»Éí³ÍÇ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ²ö´À                           



(ÐÐ« ù© ºñ¨³Ý«0010« Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 48/1 « §ê³Ë³ñáí¦ µÇ½Ý»ë Ï»ÝïñáÝ« 3-ñ¹ Ñ³ñÏ« 6-11 ï³ñ³ÍùÝ»ñ)

30  ÑáõÝÇëÇ  2017Ã.

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã.  2 »é³ÙëÛ³Ï

հազար դրամ

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³É
¶ÉË³íáñ 
å³Ñáõëï

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ïã»ÉÇ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 

å³Ñáõëï
âµ³ßËí³Í 

Þ³ÑáõÛÃ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý 

Ï³åÇï³É

ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1,500,000                   450,000   (67,609)                     163,244         2,045,635                 
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ß³ÑáõÛÃ -                              -           82,785           82,785                     

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
»Ï³Ùáõï, ³é³Ýó ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ -                              -           101,083                      101,083                    
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 1,500,000                    450,000    33,474                       246,029         2,229,503                 

Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ¨ í×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -                             -           (48,154)          (48,154)                     

ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1,500,000                   450,000   33,474                      197,875         2,181,349                 
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ß³ÑáõÛÃ 17,439           17,439                      

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
»Ï³Ùáõï, ³é³Ýó ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ 24,201                        24,201                      

Ð³Ûï³ñ³ñí³Í  ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ (41,578)          (41,578)                     

ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã.  ÑáõÝÇëÇ 30-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1,500,000                   450,000   57,675                      173,737         2,181,412                  

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý՝ ì³½·»Ý ²µ·³ñÛ³Ý
¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª ÈÇÉÇÃ ì³ñáëÛ³Ý

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ êºö²Î²Ü Î²äÆî²ÈàôØ öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ 
Ø²êÆÜ  (Ò¨ 8)

Ð³í»Éí³Í 13
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ

Ó¨»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Éñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Á
Ð³í»Éí³ÍÇ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ²ö´À                                                                



ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ ¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ ÐàêøºðÆ Ø²êÆÜ 
(àôÔÔ²ÎÆ ØºÂà¸) (Ò¨ 9³)

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ²ö´À                                                                

(ÐÐ« ù© ºñ¨³Ý«0010« Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 48/1 « §ê³Ë³ñáí¦ µÇ½Ý»ë Ï»ÝïñáÝ« 3-ñ¹ Ñ³ñÏ« 6-11 ï³ñ³ÍùÝ»ñ)
30  ÑáõÝÇëÇ  2017Ã.
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã.  2 »é³ÙëÛ³Ï

Ñ³½. ¹ñ³Ù

 ²Ýí³ÝáõÙÁ
ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ 

ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇíÁ 

Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ 
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

ÁÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ
êï³óí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ 13,440                     2,189                      
öáË³Ýóí³Í í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ (6,264)                      (1,111)                     
ì×³ñí³Í Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ (126,368)                  -                          
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó ëï³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ Ù³ëáí 217,866                   -                          
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 15                            223                         
²ßË³ï³í³ñÓÇ í×³ñáõÙ (37,088)                    (29,784)                   
ì×³ñáõÙÝ»ñ µÛáõç» (25,819)                    (25,822)                   
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ (16,043)                    (24,705)                   
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ 19,739                    (79,010)                 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù»ñ
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ù³ñáõÙÇó Ùáõïù»ñ 395,000                   495,000                  
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ 154,298                   128,452                  
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÇó Ùáõïù»ñ -                           -                          
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ -                           -                          
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »Éù»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ -                           -                          
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ -                           -                          
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ (4,770)                      (4,550)                     
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ µ³ÝÏ»ñáõÙ (803,000)                  (540,000)                 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ 355,375                   204,072                  
îáÏáëÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ (21,946)                    -                          
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ 74,958                    78,902                   
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ -                          
Ü»ñ¹ÝáõÙ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïáõÙ -                          
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñáõÙ -                           -                          
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ -                         -                        
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³× (Ýí³½áõÙ) 94,697                    (108)                      

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, 28,367                    17,315                   
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
íñ³ (79)                         -                        

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 122,985                  17,207                   

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý՝

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª

Ð³í»Éí³Í 14
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ

Ó¨»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Éñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Á
Ð³í»Éí³ÍÇ
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2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ 
«Հայաստանի ապահովագրական արտահանման գործակալություն» ապահովագրական փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հիմնվել է  2013 թ.  հոկտեմբերի 23-ին և 
Հայաստանի Հանրապետության կողմից՝ արտահանման խթանմանն ուղղված արդյունաբերական 
քաղաքականության շրջանակներում, նպատակ ունենալով արտահանողներին տրամադրել 
ապահովագրություն մատակարարված ապրանքի և մատուցված ծառայության դիմաց օտարերկրյա 
գնորդի կողմից չվճարման հետևանքով կրած ֆինանսական վնասներից,  նպաստել մատչելի և 
հասանելի ֆինանսական ռեսուրսների տրամադրմանը փոքր և միջին ձեռնարկություններին, նպաստել 
արտահանման առևտրային ռիսկերի ապահովագրության մասնավոր շուկայի զարգացմանը:  

Ընկերության միակ բաժնետեր է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը: Պետական 
սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը վերապահվում է 
հետևյալ նախարարություններին՝ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 
(20%), ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (20%), ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն (20%), ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարություն (20%) և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական  
պաշարների նախարարություն (20%): Ընկերությունը գրանցվել է  2013 թ. նոյեմբերի 27-ին ՀՀ 
կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից N0011 արտոնագրային համարով: 
 
Ընկերության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է ք. Երևանում՝ Նալբանդյան 48/1, «Սախարով» բիզնես 
կենտրոն հասցեով:  
 
2013թ., իր հիմնադրումից հետո Ընկերությունը մշակել և շարունակում է մշակել իր ապահովագրական 
ծառայությունը ապահովագրական շուկայում: 2015թ. Ընկերությունը առաջին անգամ թողարկել է իր 
ապահովագրական ծառայությունը՝ արտահանողներին առաջարկելով օտարերկրյա գնորդների կողմից 
վճարման պարտավորությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրություն: Ընկերությունը 
շարունակում է զարգացնել իր ապահովագրական ծառայությունների շրջանակը՝ համահունչ իր 
ռազմավարական առաջնահերթությունների և նպատակների:  

2. Համապատասխանության մասին հայտարարություն 
 

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

3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթներ 
 

Պատրաստման հիմունքները 
 
Այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության վրա, որ Ընկերությունը 
գործում է անընդհատության սկզբունքով և կշարունակի գործել տեսանելի ապագայում:  
 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը ՀՀ դրամն է, որն էլ Ընկերության գործառնական 
արժույթն է և սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը: Սույն ֆինանսական 
հաշվետվությունները ներկայացված են հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ: 
 
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են պատմական արժեքի հիման վրա, 
բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների, որոնք չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, ինչպես ներկայացված է ստորև հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությունում: 
Պատմական արժեքը սովորաբար հիմնված է ակտիվների 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 
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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:  
 
Բացի այդ, ֆինանսական հաշվետվությունների տեսանկյունից իրական արժեքով չափումները 
դասակարգվում են երեք մակարդակի՝ հիմք ընդունելով իրական արժեքով չափումների ընթացքում 
օգտագործված ելակետային 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), որոնք Ընկերությունը կարող է գնահատել չափման ամսաթվի դրությամբ, 
• Մակարդակ 2 - Մակարդակ 1-ում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային 

տվյալներ, որոնք ակտիվի և պարտավորության համար դիտարկելի են թե ուղղակիորեն և թե 
անուղղակիորեն, և 

• Մակարդակ 3 - ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված չեն 
դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա: 

 
Ընկերությունը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում, 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: 
 
Ընկերությունն ընդհանուր առմամբ ներկայացնում է իր ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունն ըստ իրացվելիության: Ստացվելիք և վճարվելիք գումարներին վերաբերող 
վերլուծությունները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության օրվանից հետո 12 ամիսների 
ընթացքում (ընթացիկ) և ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության օրվանից ավելի քան 12 
ամիսների ընթացքում (ոչ ընթացիկ) ներկայացված են Ծանոթագրություն 21-ում:  
 
Գործառնական արժույթ․ Ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված միավորները չափվում 
են այն տնտեսական միջավայրում գործող արժույթով, որում Ընկերությունն իրականացում է իր 
գործունեությունը («Գործառնական արժույթ»): Ընկերության գործառնական արժույթը ՀՀ դրամն է: 
 
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 քաղաքականության մեջ: 
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են ստորև: 
 
 
Ապահովագրության պայմանագրեր  

(i) Պայմանագրերի դասակարգում 
 
Ապահովագրության պայմանագիրն այն պայմանագիրն է, ըստ որի Ընկերությունը պայմանագրի մյուս 
կողմից (ապահովադրից) իր վրա է վերցնում նշանակալի ապահովագրական ռիսկ՝ համաձայնվելով 
հատուցել ապահովադրին կամ այլ շահառուին, եթե սահմանված անորոշ ապագա դեպքը 
(ապահովագրական պատահար) բացասաբար ազդի ապահովադրի կամ այլ շահառուի վրա: 
Ապահովագրական ռիսկը չի ներառում ֆինանսական ռիսկը: Ֆինանսական ռիսկը հետևյալ նշվածներից 
մեկի կամ մի քանիսի հնարավոր ապագա փոփոխության ռիսկն է` սահմանված տոկոսադրույք, 
արժեթղթի գին, ապրանքի գին, արտարժույթի փոխարժեք, գների կամ դրույքների ինդեքս, 
վարկունակություն կամ վարկային ինդեքս կամ այլ փոփոխական՝ պայմանով, որ ոչ ֆինանսական 
փոփոխականի դեպքում, այդ փոփոխականը հատուկ չէ պայմանագրի կողմերից մեկին: 
Ապահովագրության պայմանագրերը կարող են փոխանցել նաև որոշ ֆինանսական ռիսկ: 
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 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)      
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Ապահովագրական ռիսկը նշանակալի է այն և միայն այն դեպքում, եթե ապահովագրական պատահարը 
կարող է Ընկերության կողմից նշանակալի հատուցումների վճարման պատճառ դառնալ: Պայմանագիրը, 
որը դասակարգվում է որպես ապահովագրության պայմանագիր, մնում է որպես ապահովագրության 
պայմանագիր, մինչև բոլոր իրավունքները և պարտականությունները մարվում են, կամ դրանց 
ժամկետը լրանում է: Պայմանագրերը, որոնց համաձայն Ընկերությանն ապահովադրից փոխանցվող 
ռիսկը նշանակալի չէ, դասակարգվում են որպես ֆինանսական գործիքներ: 
 
(ii) Պայմանագրերի ճանաչում և չափում 
 
Ընդհանուր ապահովագրական պայմանագրեր 
 
Ապահովագրավճարներ 
 
Համախառն ապահովագրավճարները ներառում են տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրերից 
ստացված ապահովագրավճարները, անկախ այն փաստից, թե արդյոք դրանք ամբողջությամբ կամ 
մասնակի վերաբերում են հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջաններին: Ապահովագրավճարները 
բացահայտվում են համախառն հիմունքով՝ ներառելով միջնորդներին վճարվելիք կոմիսիոն վճարները և 
բացառելով ապահովագրավճարների գծով հարկերը և տուրքերը: Ստացված ապահովագրավճարների 
վաստակած մասը ճանաչվում է որպես հասույթ: Ընկերությունն ապահովագրավճարները վաստակում է 
ռիսկն իր վրա վերցնելու ամսաթվից, փոխհատուցման ժամանակաշրջանի ընթացքում՝ կիրառելով 
համամասնական մեթոդն օրական կտրվածքով: Արտաքին վերաապահովագրության 
ապահովագրավճարները ճանաչվում են որպես ծախս՝ կիրառելով համամասնական մեթոդն օրական 
կտրվածքով: Արտաքին վերաապահովագրության ապահովագրավճարների այն մասը, որը չի 
ճանաչվում որպես ծախս, հաշվառվում է որպես կանխավճար: 
 
Ապահովագրության պայմանագրերի չեղարկում 
 
Ապահովագրության պայմանագիրը չեղարկվում է, եթե գոյություն ունի անկողմնակալ վկայություն, որ 
ապահովադիրը չի ցանկանում կամ ի վիճակի չէ շարունակել ապահովագրության պայմանագրով 
նախատեսված ապահովագրավճարների վճարումը: Այս իսկ պատճառով, չեղարկվում են  հիմնականում 
ապահովագրության այն պայմանագրերը, որոնցով նախատեսված ապահովագրավճարները վճարվում 
են մասնաբաժիններով` ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում: 
Չեղարկումները հաշվառվում են համախառն վճարված ապահովագրավճարներից առանձին: 
  
Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ 
 
Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստն իրենից ներկայացնում է համախառն 
ապահովագրավճարների այն մասը, որն ակնկալվում է վաստակել հաջորդ կամ հետագա ֆինանսական 
տարիներին: Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր 
ապահովագրության պայմանագրի համար առանձին ՝ օգտագործելով համամասնության մեթոդն 
օրական կտրվածքով: Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստը ճանաչելիս հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ ապահովագրության պայմանագրերի ակնկալվող չեղարկումները հաշվի չեն 
առնվում: 
 
Ներկայացված, սակայն չկարգավորված պահանջների պահուստ 
 
Ներկայացված, սակայն չկարգավորված պահանջների պահուստների նպատակն է ճանաչել գնահատած 
արժեքները (այդ թվում` ծախսերը) կորուստների ամբողջությամբ կարգավորման դեպքում: Քանի որ ոչ 
մի տեղեկատվություն առկա չէ կրած կորուստների վերաբերյալ, Ընկերությունը ապավինում է իր 
փորձին՝ հաշվի առնելով ընթացիկ միտումները և այլ համապատասխան գործոններ: Ներկայացված, 
սակայն չկարգավորված բոլոր պահանջների գծով պահուստը գնահատվում է՝ հիմք ընդունելով 
ակնկալվող ծախսերի ակտուարական և վիճակագրական կանխատեսումները կորուստների լիարժեք 
կարգավորման և կառավարման համար: Վերլուծությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով ներկա 
փաստերը և պայմանները, կանխատեսումները, ապագա գնաճի գնահատված մակարդակը և այլ 
սոցիալ-տնտեսական գործոններ: Գործոնները, որոնք օգտագործվում են կրած, սակայն չներկայացված 
կորուստների պահուստի կանխատեսվող չափը որոշելու համար, ներառում են նաև տվյալներ 
կորուստների հաճախականության դինամիկայի, ինչպես նաև կորստի հաշվետվությունների 
ներկայացման ժամկետների ուշացման վերաբերյալ: Ժամանակ առ ժամանակ, երբ հասանելի են 
դառնում նոր տեղեկություններ (այդ թվում`տեղեկատվություն փաստացի կորուստների վերաբերյալ), 
ապա վերլուծվում և քննարկվում են Ներկայացված, սակայն չկարգավորված բոլոր պահանջների գծով 
պահուստները:  
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Վերաապահովագրության և սուբրոգացիայի գծով ակնկալվող վերականգնումները ճանաչվում են 
առանձին՝ որպես ակտիվներ: Վերաապահովագրության և սուբրոգացիայի գծով վերականգնումների 
գնահատման համար կիրառվում է չվճարված պահանջների գնահատման համար օգտագործվող 
նմանատիպ մեթոդը: 
 
Նախորդ տարիներում ձևավորված պահանջների գծով պահուստների գումարների ճշգրտումներն 
արտացոլվում են այն ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում, որի ընթացքում 
կատարվել են ճշգրտումները, և առանձին բացահայտվում են՝ էական լինելու դեպքում: Կիրառվող 
մեթոդները և կատարված գնահատումները վերանայվում են կանոնավոր հիմունքով:      
 
Տեղի ունեցած, սակայն չներկայացված պահանջների պահուստ 
 
Տեղի ունեցած, սակայն չներկայացված պահանջների պահուստի գնահատումը որպես կանոն 
ենթադրում է ավելի մեծ անորոշություն, քան արդեն իսկ տեղեկացված պահանջների գնահատումը, երբ 
առկա է ավելի մեծ ծավալով տեղեկատվություն: Փաստացի, սակայն չներկայացված պահանջները 
հաճախ հայտնի են դառնում Ընկերությանը պահանջի համար հիմք ծառայող պատահարի տեղի 
ունենալուց հետո որոշ ժամանակ անց: Ընկերության պորտֆելի կարճաժամկետ բնույթի պատճառով, 
պահանջների բավականին մեծ մասը մարվում է պահանջի համար հիմք ծառայող պատահարի տեղի 
ունենալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում:     
 
Պահանջները, որպես կանոն, գնահատվում են առանձին և չափվում են առանձին դեպքերի հիմունքով, 
կամ կանխատեսվում են առանձին՝ այս խոշոր պահանջների զարգացումներ և գործողության ոլորտի 
հետ կապված հնարավոր խեղաթյուրված հետևանքները հաշվի առնելու համար:  
 
Ներկայացված, սակայն չկարգավորված պահանջների պահուստները սկզբնապես գնահատվում են 
համախառն հիմունքով, և իրականացվում է առանձին հաշվարկ վերաապահովագրության 
փոխհատուցումների չափը որոշելու համար:  
 
Ենթադրություններ 
 
Ընդհանուր ապահովագրության պայմանագրերի պահուստների չափման վրա ամենամեծ 
ազդեցությունն են գործում պատահարների առավել վաղ տարիների համար ակնկալվող վնասի 
հարաբերակցությանը վերաբերող ենթադրությունները: Ակնկալվող վնասի հարաբերակցությունը 
ակնկալվող պահանջների և վաստակած ապահովագրավճարների հարաբերակցությունն է: 
Պարտավորության ընդհանուր չափը որոշելիս դրամական միջոցների ապագա հոսքերի կանխատեսումը 
ներառում է այն չափորոշիչների գնահատված արժեքը, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ 
առանձին պահանջի վրա (օրինակ՝ պահանջների հաճախականությունը, փոխհատուցման 
ժամկետները, ապահովագրվող պատահարի տեղի ունենալու ամսաթվի և պահանջի մարման միջև 
ընկած ժամանակահատվածը):  
 
Զգայունության վերլուծություն 
 
Ղեկավարությունը գտնում է, որ Ընկերության գործունեության կարճաժամկետ բնույթի պատճառով, 
Ընկերության պորտֆելը զգայուն է հիմնականում ակնկալվող վնասի հարաբերակցության 
փոփոխության նկատմամբ: Ընկերությունը ճշգրտումներ է կատարում ապահովագրական սակագների 
գծով, ելնելով այս փոփոխականների վերջին փոփոխություններից՝ վերջին միտումները հաշվի առնելու 
համար:  
 
(iii) Վերաապահովագրություն 
 
Բնականոն գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կիրառում է վերաապահովագրություն՝ 
վերաապահովագրողներին ռիսկի մասնակի փոխանցման միջոցով՝ իր հնարավոր զուտ վնասը 
սահմանափակելու նպատակով: Վերաապահովագրության համաձայնագրերը չեն ազատում 
Ընկերությանն ապահովադիրների հանդեպ ստանձնած իր պարտականություններից:  
 
Փոխանցված ապահովագրավճարները և փոխհատուցված օգուտները ներկայացվում են շահույթում 
կամ վնասում և ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում` համախառն հիմունքով:  
 
Վերաապահովագրության գծով ակտիվները ներառում են փոխանցված ապահովագրության գծով 
պարտավորությունների դիմաց վերաապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք մնացորդները: 
Վերաապահովագրությունից վերականգնման ենթակա գումարները գնահատվում են նույն մեթոդով, 



«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 
 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)      
 

                  5 

ինչը կիրառվում է չվճարված պահանջների պահուստի կամ վերաապահովագրության պայմանագրի 
հետ կապված մարված պահանջների գնահատման համար:       
 
Վերաապահովագրության գծով ենթադրվող ապահովագրավճարները ճանաչվում են որպես հասույթ և 
հաշվառվում են այնպես, ինչպես կհաշվառվեին, եթե վերաապահովագրությունը համարվեր ուղղակի 
բիզնես՝ հաշվի առնելով վերաապահովագրվող բիզնեսի ծառայությունների վերադասակարգումը:      
 
Վերաապահովագրության պայմանագրերի շրջանակներում փոխհատուցման ենթակա գումարները 
գնահատվում են արժեզրկման հայտանիշ բացահայտելու նպատակով յուրաքանչյուր հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ: Ակտիվները համարվում են արժեզրկված, եթե առկա է անկողմնակալ 
վկայություն, որ Ընկերությունը կարող է չստանալ իրեն հասանելիք բոլոր գումարները` որպես 
վերաապահովագրական ակտիվի սկզբնապես ճանաչումից հետո տեղի ունեցած դեպքի արդյունք, և 
այդ դեպքն արժանահավատորեն չափելի ազդեցություն ունի այն գումարների նկատմամբ, որոնք 
Ընկերությունը կստանա վերաապահովագրողից: Որպես վերաապահովագրության գծով ակտիվներ 
հաշվառվում են միայն այն պայմանագրերի գծով իրավունքները, որոնք նախատեսում են նշանակալի 
ապահովագրական ռիսկի փոխանցում: Այն պայմանագրերի գծով իրավունքները, որոնք չեն 
նախատեսում նշանակալի ապահովագրական ռիսկի փոխանցում, հաշվառվում են որպես 
ֆինանսական գործիքներ: 
 
 
(iv) Հետաձգվաձ ձեռքբերման ծախսումներ 
 
Ձեռքբերման ծախսումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են ապահովագրական գործակալաներին և 
բրոքերներին վճարված կոմիսիոն գումարները և վերաապահովագրության գծով կոմիսիոն վճարներ, 
հետաձգվում ու ամորտիզացվում են այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում Ընկերությունը 
վաստակում է համապատասխան ապահովագրավճարները: Հետաձգված ձեռքբերման ծախսումները 
նվազեցվում են այն կոմիսիոն գումարների չափով, որոնք ենթակա են վճարման ապագա 
ժամանակաշրջաններին վերաբերող ժամկետանց ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված:      
 
(v) Պարտավորությունների համարժեքության ստուգում 
 
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ իրականացվում է պարտավորությունների 
համարժեքության ստուգում, որոշելու համար, թե արդյոք ապահովագրության պայմանագրերի 
պահուստները (հանած դրանց հետ կապված՝ ձեռքբերման հետաձգված ծախսումները և ոչ նյութական 
ակտիվները, ինչպիսիք են ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման կամ պորտֆելի 
փոխանցման արդյունքում ձեռք բերված ապահովագրության պայմանագրերը) համարժեք են: Այս 
ստուգումների համար օգտագործվում են ապագա պայմանագրային դրամական հոսքերի և հարակից 
ծախսերի, այդ թվում՝ պահանջների մարման ծախսերի, ապահովագրության պայմանագրերի 
պահուստներն ապահովող ակտիվներից ստացված ներդրումային եկամտի ներկայիս լավագույն 
գնահատականը: Պակասորդի բացահայտման դեպքում համապատասխան հետաձգված ձեռքբերման 
ծախսումները և համապատասխան ոչ նյութական ակտիվները արժեզրկվում են, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում ձևավորվում է լրացուցիչ պահուստ: Պակասորդը ճանաչվում է հաշվետու 
տարվա շահույթում կամ վնասում: 
 
(vi) Ապահովագրության գծով ստացվելիք և վճարվելիք գումարներ 
 
Ապահովադիրներին, գործակալներին և վերաապահովագրողներին վճարվելիք և նրանցից ստացվելիք 
գումարներն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական գործիքներ և ներառվում են ապահովագրության 
գծով ստացելիք և վճարվելիք գումարների կազմում, այլ ոչ՝ ապահովագրության պայմանագրերի 
պահուստներում կամ վերապահովագրության գծով ակտիվների կազմում: Ընկերությունը արժեզրկման 
տեսանկյունից կանոնավոր կերպով վերանայում է ապահովագրության գծով ստացվելիք գումարները: 
Արժեզրկման գծով հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը ներկայացված է սույն 
ծանոթագրության համապատասխան բաժնում: 
 
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 
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խմբի) ամորտիզացված արժեքի հաշվարկման և համապատասխան ժամանակահատվածի 
կտրվածքով տոկոսային ծախսի և տոկոսային եկամտի բաշխման մեթոդն է: 
 
Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը ֆինանսական գործիքի գործողության ակնկալվող 
ժամկետի կամ, համապատասխան դեպքերում, ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար 
գնահատված դրամական միջոցների ապագա վճարումները կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է 
ճշգրիտ մինչև ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային 
արժեքը: 
 
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:  
 
Ֆինանսական գործիքներ 
 
Ընկերությունը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ այն դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային 
կողմ: Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների կանոնավոր կերպով գնումները և 
վաճառքը հաշվառվում են վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների 
կանոնավոր գնումները կամ վաճառքն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն 
գնումները կամ վաճառքը, որոնք պահանջում են ակտիվների մատակարարումը շուկայում ընդունված 
պայմաններով սահմանված կարգով: 

 
Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները չափվում են իրական արժեքով: 
Գործարքի հետ կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական 
ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը (բացառությամբ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 
պարտավորությունների), համապատասխանաբար ավելացվում կամ նվազեցվում են ֆինանսական 
ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների իրական արժեքից, սկզբնական ճանաչման 
պահին: Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների և 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 ու դեբիտորական պարտքեր: Դասակարգումը կախված է ֆինանսական 
ակտիվների ձեռքբերման բնույթից, 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 (i) այն պայմանական հատուցում է, որը կարղ է վճարվել ձեռքբերողի կողմից որպես 
գործարար միավորման մաս, որի հանդեպ կիրառվում է ՖՀՄՍ 3-ը, (ii) պահվում է վաճառքի համար 
կամ (iii) նախատեսված է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
 
 
 
Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝  
 
• այն ձեռք է բերվել հիմնականում տեսանելի ապագայում վաճառքի նպատակով, կամ  
• 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:  
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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 տոկոսները և ներառվում են «այլ օգուտներ և վնասներ» և «տոկոսային եկամուտ» տողում, 
շահույթի, վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: 
Իրական արժեքը որոշվում է ներկայացված եղանակով (տես ծան. 21): 
 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ․ Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները 
ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, որոնց գծով 
Ընկերությունն ունի մինչև մարման ժամկետը պահելու հաստատուն մտադրություն և կարողություն: 
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 
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): Իրական արժեքը որոշվում է 
ներկայացված եղանակով (տե՛ս ծան. 21): 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: 
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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․ Առևտրային դեբիտորական պարտքերը, վարկերը և այլ 
դեբիտորական պարտքերը, որոնք ունեն ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներ, որոնք գնանշված չեն 
ակտիվ շուկայում,   դասակարգվում են որպես «վարկեր և դեբիտորական պարտքեր»: 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 պայմանագրեր և արժեթղթերի փոխառության 
գործարքներ․ Սովորական գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կնքում է ֆինանսական 
ակտիվների վաճառքի և հետգնման (ռեպո), ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների գնման և 
հետվաճառքի  (հակադարձ ռեպո) պայմանագրեր: Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրերը 
օգտագործվում են Ընկերության կողմից որպես գանձապետական կառավարման տարր:  
 
Ռեպո համաձայնագիրն իրենից ներկայացնում է վճարի կամ այլ հատուցման դիմաց ֆինանսական 
ակտիվի փոխանցում մեկ այլ կողմի և համապատասխան պարտավորություն՝ հետ գնելու այդ 
ֆինանսական ակտիվն ապագայում փոխանակման համար օգտագործված կանխիկ կամ այլ 
հատուցման գումարը գումարած տոկոսը: Այս պայմանագրերը հաշվառվում են որպես ֆինանսական 
գործարքներ:   
 
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերով ձեռքբերվող ակտիվները ֆինանսական 
հաշվետվություններում գրանցվում են որպես արժեթղթերով և այլ ակտիվներով ապահոված 
ավանդներում ներդրված միջոցներ: 
  
Ընկերությունը կնքում է արժեթղթերի հետգնման պայմանագրեր և արժեթղթերի փոխառության 
պայմանագրեր, ըստ որոնց այն ստանում կամ փոխանցում է գրավի առարկան՝ շուկայում ընդունված 
պրակտիկայի համաձայն: Հետգնման գործարքների ստանդարտ պայմաններով Հայաստանի 
Հանրապետությունում, գրավառուն իրավունք ունի վաճառել կամ վերագրավադրել գրավի առարկան, 
պայմանով որ դրա դիմաց կվերադարձնի համարժեք արժեթղթեր՝ գործարքի փակման ամսաթվին:  
 
Արժեթղթերի փոխանցումը կոնտրագենտներին միայն արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում, եթե դրա հետ միասին փոխացվում են նաև սեփականության հետ կապված 
ռիսկերը և օգուտները:  
 
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՝ ցուցակված կամ չցուցակված 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 
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• 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 
գնահատվում են նաև խմբային արժեզրկման տեսանկյունից: Դեբիտորական պարտքի պորտֆելի 
արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն կարող է համարվել Ընկերության նախկին փորձը վճարումների 
հավաքագրման գծով, 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 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 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 մատչելի ֆինանսական ակտիվը համարվում է արժեզրկված, այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված օգուտները կամ վնասները 
վերադասակարգվում են որպես տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնաս: 
 
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 պարտքային 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 ապաճանաչում․ 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 
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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 ռիսկերը 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 թողարկված 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:  
 
Բաժնային գործիքներ․ Բաժնային գործիքը ցանկացած պայմանագիր է, որը վկայում է Ընկերության 
ակտիվներում մասնակցության մնացորդը՝ 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: 
 
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորություններ․ 
Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող այն դեպքում, երբ ֆինանսական պարտավորությունը (i) պահվում է 
վաճառքի համար, (ii) այն պայմանական հատուցում է, որը կարող է վճարվել ձեռքբերողի կողմից 
որպես գործարար միավորման մաս, որի հանդեպ կիրառվում է ՖՀՄՍ 3-ը, կամ (iii) 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՝ 
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• ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 
պարտավորությունների կամ այդ երկու 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:  

 
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. 21): 
 
 
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ: Այլ ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես 
չափվում են իրական արժեքով՝ հանած գործարքի գծով ծախսերը:  
 
Այլ ֆինանսական պարտավորությունները այնուհետև չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, իսկ տոկոսային ծախսերը ճանաչվում են 
արդյունավետ տոկոսաբերության հիմունքով: 
 
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 Պահուստներ, 

պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ ստանդարտի համաձայն  
• Սկզբնապես ճանաչված գումարը՝ հանած հասույթի ճանաչման քաղաքականության համաձայն 

ճանաչված՝ կուտակված արժեզրկումը, եթե դա կիրառելի է: 
 
Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչում:  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: 
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Վարձակալություն 
 
Վարձակալությունը դասակարգվում է որպես ֆինանսական վարձակալություն այն դեպքում, եթե 
վարձակալության պայմաններով սեփականության հետ կապված հիմնականում բոլոր ռիսկերն ու 
հատույցները 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 
եկամուտը բաշխվում է հաշվետու ժամանակահատվածներում այնպես, որ այն արտացոլի 
Ընկերության՝ 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 ապահովի 
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 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 
վճարները 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 
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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:   
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 
Մեքենաներ  5 տարի 
Գրասենյակային գույք և սարքավորումներ  5 տարի 
Այլ   5 տարի 
 
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 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 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: 
 
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 
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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, որի 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:  
 
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 
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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 փոխարկվում են 
գործառնական արժույթի այդ օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով: Սկզբնական արժեքով 
չափվող արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային միավորները փոխարկվում են գործարքի օրվա 
դրությամբ սահմանված փոխարժեքով:  Ոչ դրամային միավորները, որոնք սկզբնական արժեքով 
չափվում են արտարժույթով, չեն փոխարկվում: 
 
Փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ այն ժամանակահատվածում, որում դրանք 
առաջանում են:  

4. Կարևոր հաշվապահական դատողություններ և գնահատումների հետ կապված 
անորոշության հիմնական աղբյուրները 

 
Ընկերության հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառելիս՝ ինչպես նկարագրված է Ծան. 4-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 տեղի են 
ունենում և  եթե վերաբերում են 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:  
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5. Ապահովագրական հատուցումներ 

 
 

2017թ. 
ապրիլի 1-ից 

մինչև 
2017թ. 

հունիսի 30  
ժամանակա-

շրջան  

2017թ. 
հունվարի 1-ից 

մինչև 2017թ. 
հունիսի 30  

ժամանակա-
շրջան 

(աճողական) 
Համախառն հատուցումներ՝ վարկի ապահովագրություն (125,907)  (125,907) 
Կարգավորման ծախսեր (107)  (985)  
Վերաապահովագրողի մասը ապահովագրական հատուցումներում 113,316  113,316 
Վերաապահովագրողի մասը կարգավորման ծախսերում 96  887 
Ապահովագրական հատուցումների գծով զուտ արդյունք (12,601)  (12,689) 
 
Հաշվետու եռամսյակում նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում Ներկայացված, սակայն դեռևս 
չկարգավորված պահանջների պահուստում ընդգրկված՝ 1 ապահովադրի գծով 3 ապահովագրական 
պայմանագրերի գծով 1 շահառու բանկի իրականացվել է հատուցում, որը 30/06/2017թ. դրությամբ 
ամբողջությամբ վճարվել է: 
 

6. Ապահովագրական գործունեության արդյունք 
 
Ապահովագրական գործունեության ողջ արդյունքը, ինչպես ներկայացված է շահույթի կամ վնասի 
մասին հաշվետվությունում, բաղկացած է վարկի ապահովագրության դասի գծով ծառայության 
մատուցումից: Վերաապահովագրությունն իրականացնում է Շվեյցարական վերաապահովագրական 
ընկերությունը՝ գրանցված Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում: Ընկերությունը շարունակում է 
զարգացնել իր ապահովագրական ծառայությունների շրջանակը՝ համահունչ իր ռազմավարական 
առաջնահերթությունների և նպատակների: 
 
 

7. Զուտ տոկոսային եկամուտ 
 

 2017թ. 
ապրիլի 1-ից 

մինչև 
2017թ. 

հունիսի 30  
ժամանակա-

շրջան  

2017թ. 
հունվարի 1-ից 

մինչև 2017թ. 
հունիսի 30  

ժամանակա-
շրջան 

(աճողական) 
Տոկոսային եկամուտ    
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 41,849  81,290 
ՀՀ պետական պարտատոմսեր 33,885  76,066 
Ընդամենը տոկոսային եկամուտ 75,734  157,356 
Տոկոսային ծախսեր    
Հետգնման պայմանագրեր   (12,913)  (23,056) 
Ընդամենը տոկոսային ծախսեր   (12,913)  (23,056) 
Զուտ տոկոսային եկամուտ 62,822  134,300 



«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 
 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)      
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8. Շահութահարկի գծով ծախս 
 

 
2017թ. 

ապրիլի 1-ից 
մինչև 2017թ. 

հունիսի 30  
ժամանակա-

շրջան  

2017թ. 
հունվարի 1-ից 

մինչև 2017թ. 
հունիսի 30  

ժամանակա-
շրջան 

(աճողական) 
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (2,457)  (3,061) 
Հետաձգված հարկի գծով ծախս (4,739)  (5,624) 
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս (7,196)  (8,685) 
 
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է շահութահարկի  20% դրույքաչափը: Հետաձգված 
հարկը հաշվարկված է հիմք ընդունելով  է 20% շահութահարկի դրույքաչափը:  
 

9.  Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքներն իրենցից ներկայացնում են յոթ տեղական 
առևտրային բանկերի ընթացիկ հաշիվներում պահվող դրամական միջոցներ:  
 

10.  Ժամկետային ավանդներ բանկերում 
 

 

2017 թ. 
հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
մարտի 31-ի 

դրությամբ 
    

Ժամկետային ավանդներ բանկերում  1,453,000  1,473,000 
Հաշվեգրված տոկոսներ 11,271  12,079 
Ընդամենը ժամկետային ավանդներ բանկերում 1,464,271  1,485,079 
 
2017 թ. հունիսի 30-ի և մարտի 31-ի դրությամբ ժամկետային ավանդները տեղաբաշխված են ՀՀ 
ռեզիդենտ առևտրային բանկերում:  
 

11.  Վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ 

 

2017 թ. 
հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
մարտի 31-ի 

դրությամբ 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ    
Ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտքային 
արժեթղթեր    

Ընկերության կողմից պահվող  139,278    132,619  
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  690,525    649,766  

 829,803  782,384 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ    
Ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտքային 
արժեթղթեր    

Ընկերության կողմից պահվող  541,655    530,493  
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  112,255    111,716  

 653,911  642,209 



«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 
 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)      
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12.  Հիմնական միջոցներ 
 Համակար-

գչային 
տեխնիկա 

 Գրասենյա-
կային գույք  Մեքենա-

ներ  Այլ  Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք          
2017 թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 13,194  3,920  9,680  4,674  31,468 

Ավելացումներ -  101  -  -  101 
Օտարումներ -  -  -  -  - 
2017 թ. մարտի 31-ի 
դրությամբ  13,194  4,021  9,680  4,674  31,569 

Ավելացումներ 34  -  -  -  34 
Օտարումներ -  -  -  -  - 
2017 թ. հունիսի 30-ի 
դրությամբ  13,228  4,021  9,680  4,674  31,603 

          
Կուտակված մաշվածություն          
2017 թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 5,893  1,621  3,164  1,440  12,118 

Մաշվածության ծախս 89  164  484  634  1,371 
Օտարումներ -  -  -  -  - 
2017 թ. մարտի 31-ի 
դրությամբ 5,982  1,785  3,648  2,074  13,489 

Մաշվածության ծախս 89  164  484  636  1,373 
Օտարումներ -  -  -  -  - 
2017 թ. հունիսի 30-ի 
դրությամբ 6,071  1,949  4,132  2,710  14,862 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք          
2017 թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 7,301  2,299  6,516  3,234  19,350 

2017 թ. մարտի 31-ի 
դրությամբ 7,157  2,236  6,032  2,600  18,080 

2017 թ․հունիսի 30-ի 
դրությամբ 7,212  2,072  5,548  1,964  16,741 

13.  Ոչ նյութական ակտիվներ 
 Համակարգչային 

ծրագրեր  Լիցենզիաներ  Ընդամենը 
Սկզբնական արժեք      
2017 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 14,010  135  14,145 
Ավելացումներ -  85  85 
Օտարումներ -  -  - 
2017 թ. մարտի 31-ի դրությամբ  14,010  220  14,230 
Ավելացումներ 4,550  -  4,550 
Օտարումներ -  -  - 
2017 թ. հունիսի 30-ի դրությամբ  18,560  220  18,780 
      
Կուտակված մաշվածություն      
2017 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 108  135  243 
Մաշվածության ծախս 9  6  15 
Օտարումներ -  -  - 
2017 թ. մարտի 31-ի դրությամբ  117  141  258 
Ավելացումներ 9  22  30 
Օտարումներ -  -  - 
2017 թ. հունիսի 30-ի դրությամբ  126  163  288 
Զուտ հաշվեկշռային արժեք      
2017 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 13,902  -  13,902 
2017 թ. մարտի 31-ի դրությամբ 13,893  79  13,972 
2017 թ․հունիսի 30-ի դրությամբ 18,434  57  18,491 



«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 
 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)      
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14.  Ապահովագրական պայմանագրերի պահուստներ  
 2017 թ. 

հունիսի 30-ի դրությամբ  
2017 թ. 

մարտի 31-ի դրությամբ 

 

Համա-
խառն  

Վերաապա-
հովագրութ-

յուն 
 Զուտ  Համա-

խառն  
Վերաապա-
հովագրութ-

յուն 
 Զուտ 

Չվաստակած 
ապահովագրավճարների գծով 
պահուստ 6,677  6,009  668  2,715  2,444  271 
Տեղի ունեցած, սակայն 
չներկայացված պահանջների գծով 
պահուստ 13,844  -  13,844  13,762  -  13,762 
Ներկայացված, սակայն դեռևս 
չկարգավորված պահանջների 
պահուստ 149,985  134,987  14,998  275,230  247,708  27,522 
Ընդամենը ապահովագրական 
պայմանագրերի պահուստներ 170,506  140,996  29,510  291,707  250,152  41,555 

 
15. Պարտավորություններ վերաապահովագրողի նկատմամբ 

 2017 թ. 
հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
մարտի 31-ի 

դրությամբ 
Փոխանցվելիք վերաապահովագրավճարներ  8,730   3,881 
Ստացված կանխավճարներ հատուցումների գծով  103,264   - 
Ընդամենը   8,730   3,881 
  

16. Հետգնման համաձայնագրեր 
Ընկերությունն ունի գործարքներ հետգնման համաձայնագրերով: Հետգնման համաձայնագրերով 
փոխատվության տրված կամ վաճառված արժեթղթերը փոխանցվում են երրորդ կողմին Ընկերության 
կողմից ստացած կանխիկ դրամի փոխարեն: Այս ֆինանսական ակտիվները կարող են 
վերագրավադրվել կամ վերավաճառվել գործընկերների կողմից Ընկերության պարտավորությունների 
չկատարման (դեֆոլտի) բացակայության դեպքում, սակայն գործընկերը պարտավորվում է 
վերադարձնել արժեթղթերը պայմանագրի ավարտին: Ընկերության սահմանմամբ այդ արժեթղթերի 
գծով բոլոր ռիսկերն ու օգուտները պահպանվել են և այդ իսկ պատճառով դրանք չեն ապաճանաչվել:  
2017 թ. հունիսի 30-ի դրությամբ Ընկերության կողմից ֆինանսական հատվածի մասնակիցների հետ 
ստորագրած հետգնման պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները կազմում են 717,871 
հազար դրամ (2017 թ․մարտի 31-ի դրությամբ՝ 716,61 հազ. դրամ) ։ Ընկերության ֆինանսական 
ակտիվների (գրավադրված նշված պարտավորությունների դիմաց) վերաբերյալ ավելի մանրամասն 
տես՝ ծանոթագրություն 11։ 
 

17.  Սեփական կապիտալ 
 
2017թ. մարտի 31-ի և հունիսի 30-ի դրությամբ Ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված 
կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 1,500,000 հազ. դրամ: Ընկերության միակ բաժնետերն է 
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: 2017թ. մարտի 31-ի և 
հունիսի 30-ի դրությամբ գլխավոր պահուստը կազմում է 450,000 հազ. դրամ՝ այսինքն 
կանոնադրական կապիտալի 30%-ը:   
 
Վճարման ենթակա շահաբաժինները սահմանափակվում են Ընկերության առավելագույն չբաշխված 
շահույթի գումարով, որը որոշվում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն:  ՀՀ օրենսդրության համաձայն, 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել բաշխման ենթակա պահուստ սովորական 



«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 
 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 
2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)      
 

                  20 

բաժնետոմսերի գծով: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությունը հայտարարել է 41,578 
հազար ՀՀ դրամի չափով շահաբաժիններ: 
 

18.  Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
 

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ստանդարտի, 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 հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ և հաշվետու 
ժամանակաշրջանի եկամուտները և ծախսերը ներկայացվում են ստորև։ 
 
Գործարքներ ղեկավարության հետ 
Հաշվետու ժամանակաշրջանի. ընթացքում շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվությունում անձնակազմի գծով ծախսերում ներառված վերադաս 
ղեկավարության վարձատրությունը կազմել է 11,804 հազար ՀՀ դրամ (2017 թ.՝ առաջին եռամսյակում՝ 
13,009 հազար ՀՀ դրամ):  
 
Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ 
Կապակցված կողմերի հետ այլ գործարքները ներառում են ՀՀ կառավարության հետ գործարքները.  

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2017 թ. 
հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

2017 թ. 
մարտի 31-ի 

դրությամբ 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ    
Ֆիքսված տոկոսադրույքով ՀՀ պետական պարտատոմսեր    

Ընկերության կողմից պահվող  139,278    132,619  
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  690,525    649,766  

 829,803  782,384 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ    
Ֆիքսված տոկոսադրույքով ՀՀ պետական պարտատոմսեր    

Ընկերության կողմից պահվող  541,655    530,493  
Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  112,255    111,716  

 653,911  642,209 
 
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական  արդյունքների մասին 
հաշվետվություն 

2017թ. 
ապրիլի 1-ից 

մինչև 2017թ. 
հունիսի 30  

ժամանակա-
շրջան  

2017թ. 
հունվարի 1-ից 

մինչև 2017թ. 
հունիսի 30  

ժամանակա-
շրջան 

(աճողական) 
Տոկոսային եկամուտներ     
ՀՀ պետական պարտատոմսեր 33,885  76,066 
 

19. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 
Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո Ընկերության կողմից վճարվել են հատուցումներ հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ավարտին ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահաջների 
պահուստում ընդգրկված 2 ապահովագրական պայմանագրերի գծով՝ 114,095 հազ. դրամ ընդհանուր 
ծավալով: Հատուցման նկատմամբ գործել են վերաապահովագրության դրույթները և հատուցված 
գումարի 90%-ը ստացվել է վերաապահովագրողից: 
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	Notes Q2
	2017 թ. Հունիսի 30-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
	1. Ընդհանուր տեղեկություններ
	2. Համապատասխանության մասին հայտարարություն
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	(iii) Վերաապահովագրություն
	(iv) Հետաձգվաձ ձեռքբերման ծախսումներ
	(v) Պարտավորությունների համարժեքության ստուգում
	(vi) Ապահովագրության գծով ստացվելիք և վճարվելիք գումարներ

	4. Կարևոր հաշվապահական դատողություններ և գնահատումների հետ կապված անորոշության հիմնական աղբյուրները
	5. Ապահովագրական հատուցումներ
	6. Ապահովագրական գործունեության արդյունք
	7. Զուտ տոկոսային եկամուտ
	8. Շահութահարկի գծով ծախս
	9.  Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
	10.  Ժամկետային ավանդներ բանկերում
	11.  Վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվներ
	12.  Հիմնական միջոցներ
	13.  Ոչ նյութական ակտիվներ
	14.  Ապահովագրական պայմանագրերի պահուստներ
	15. Պարտավորություններ վերաապահովագրողի նկատմամբ
	16. Հետգնման համաձայնագրեր
	17.  Սեփական կապիտալ
	18.  Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ
	19. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր



