
ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ üÆÜ²Üê²Î²Ü 
ìÆÖ²ÎÆ Ø²êÆÜ  (Ò¨ 6)

(ÐÐ ù. ºñ¨³Ý, ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý 26/1, ¾ñ»µáõÝÇ äÉ³½³ 403,405,406 ë»ÝÛ³Ï)

31  Ù³ñïÇ 2017Ã.

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã. 1 »é³ÙëÛ³Ï

Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù

 ²Ýí³ÝáõÙÁ Ì³Ý.
ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

Ü³Ëáñ¹ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý(³

áõ¹Çï ³Ýó³Í)

²ÏïÇíÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 4 17,654 28,366 
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 5 1,485,079 1,048,808 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

-ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ 6 132,619 412,683 
-Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·ñ³í³¹ñí³Í 6 649,766 387,058 

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñ

6

-ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ 6 530,493 658,124 
-Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·ñ³í³¹ñí³Í 6 111,716 - 

êï³óí»ÉÇù ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ 311 208 
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 251,815 3,828 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 18,080 19,350 
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 13,972 13,902 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 8 - 
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 7,606 3,049 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 3,219,109 2,575,376 
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý  å³ÑáõëïÝ»ñ 291,707 3,214 
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 3,881 4,201 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 716,611 361,393 
Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 8 1,370 1,369 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 17,299 13,848 
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 8 11,492 10,002 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,042,361 394,026 
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 9 1,500,000 1,500,000 
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï 450,000 450,000 
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 37,486 33,474 

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ 189,262 197,875 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 2,176,748 2,181,349 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É 3,219,109 2,575,376 

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

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, ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý 26/1, ¾ñ»µáõÝÇ äÉ³½³ 403,405,406 ë»ÝÛ³Ï)

31  Ù³ñïÇ 2017Ã.

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã.  1 »é³ÙëÛ³Ï

Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù

 ²Ýí³ÝáõÙÁ

Ì³Ý.
ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÀÝÃ³óÇÏ    
ï³ñí³ ëÏ½µÇó 

ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç

³Ý (³×áÕ³Ï³Ý) 

Ü³Ëáñ¹      
ï³ñí³ 

Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ 

ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç

³Ý

Ü³Ëáñ¹            
ï³ñí³ ëÏ½µÇó 

ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 
Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃÇíÝ ÁÝÏ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý  

(³×áÕ³Ï³Ý)

Ð³ßí»·ñ³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñ 4,312                     4,312                               737                          737 
öá÷áËáõÃÛáõÝ ãí³ëï³Ï³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ 
å³ÑáõëïáõÙ 263                       263                                 321                           321 
Î³ñ·³íáñÙ³Ý Í³Ëë»ñ (879)                      (879)               
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÇó ½áõï ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ (41,044)                  (41,044)           (5,597)                                 (5,597)
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ·Íáí Ñ³ëáõÛÃ (37,348)                 (37,348)          (4,539)          (4,539)                   
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇÝ ÷áË³Ýóí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ (3,881)                    (3,881)             (663)               (663)                        

ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÁ ãí³ëï³Ï³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ å³ÑáõëïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝáõÙ

(237)                      (237)                                (221)                          (221)

ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù å³ñ·¨³í×³ñÝ»ñ ¨ ³ÛÉ 
í×³ñÝ»ñ 1,664                     1,664                               149                           149 
¼áõï »Ï³Ùáõï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó (39,802)                 (39,802)          (5,274)           (5,274)                   
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 10 81,622                   81,622            63,245          63,245
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë 10 (10,144)                   (10,144)            -               -                        
¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 71,479                   71,479            63,245          63,245                  
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ (56)                        (56)                 (68)                (68)                        
²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ (27,745)                  (27,745)           (19,435)          (19,435)                  
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ (5,183)                    (5,183)             (5,681)           (5,681)                    
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ (1,385)                    (1,385)             (1,279)            (1,279)                    
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ/Í³Ëë»ñ (5,436)                   (5,436)            (4,271)            (4,271)                    
Þ³ÑáõÛÃÁ Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏáõÙÁ (8,127)                   (8,127)             27,238          27,238                  
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë 8 (486)                      (486)               (2,661)           (2,661)                    
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ß³ÑáõÛÃ (8,613)                   (8,613)            24,577          24,577                  

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ

5,015                     5,015              14,012           14,012                    

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Í³Ëë (÷áËÑ³ïáõóáõÙ) 8 (1,003)                    (1,003)             (2,802)           (2,802)                   
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, 
³é³Ýó ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ 4,012                    4,012              11,210           11,210                    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï (4,601)                   (4,601)            35,787          35,787                  

¶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, ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý 26/1, ¾ñ»µáõÝÇ äÉ³½³ 403, 405,406 ë»ÝÛ³Ï)

31 Ù³ñïÇ 2017Ã.

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã. 1-ÇÝ »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 
(³áõ¹Çï ³Ýó³Í)

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 (³áõ¹Çï ³Ýó³Í) 1,500,000                    450,000    33,474                       246,029         183,868                   
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ¨ í×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -                             -           (48,154)          (48,154)                     
ØÝ³óáñ¹Á 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
(³áõ¹Çï ³Ýó³Í) 1,500,000                   450,000   33,474                      197,875         2,181,349                 
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ß³ÑáõÛÃ (8,613)            (8,613)                      

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

4,012                         4,012                        

ØÝ³óáñ¹Á 2017Ã. Ù³ñïÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1,500,000                   450,000   37,486                      189,262        2,176,748                 

¶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                                                                



Ú²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ ¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ ÐàêøºðÆ Ø²êÆÜ 
(àôÔÔ²ÎÆ ØºÂà¸)  
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ²ö´À                                                                
(ÐÐ ù. ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 48/1, ê³Ë³ñáí µÇ½Ý»ë Ï»ÝïñáÝ, 3-ñ¹ Ñ³ñÏ)
31  Ù³ñïÇ 2017Ã.
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ     2017 Ã. 1-ÇÝ »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 4,209                  738                         
öáË³Ýóí³Í í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ (3,257)                 (596)                        
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ -                      3                             
²ßË³ï³í³ñÓÇ í×³ñáõÙ (18,481)               (12,417)                   
ì×³ñáõÙÝ»ñ µÛáõç» (14,708)               (12,346)                   
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ (7,016)                 (9,526)                     
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ (39,253)              (34,144)                 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù»ñ
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ù³ñáõÙÇó Ùáõïù»ñ 205,000              260,000                  
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ 111,643              103,472                  
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 (186)                    -                          
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ µ³ÝÏ»ñáõÙ (633,000)             (310,000)                 
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ 355,376              -                          
îáÏáëÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ (10,293)               -                          
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ 28,540               53,472                   
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) (10,712)              19,328                   

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ,
28,366               17,315                   

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
íñ³

(0)                      (2)                          

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
17,654               36,641                   

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý՝ ì³½·»Ý ²µ·³ñÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñª ÈÇÉÇÃ ì³ñáëÛ³Ý

    Á ¨ ¹ñ³Ýó Éñ³óÙ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Á
Ð³í»Éí³ÍÇ



  
 
 

2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ին ավարտված միջանկյալ ժամանակաշրջանի  
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Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

 

1. Ընկերությունը 

 

«Հայստանի ապահովագրական արտահանման գործակալություն» ապահովագրական փակ 

բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հիմնվել է 23.10.2013թ. և գործում է 

Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) օրենսդրության շրջանակներում: 

Ընկերությունը գրանցվել է 27.11.2013թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից 

N0011 արտոնագրային համարով: Ընկերության հիմնական գործունեությունը 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

կարգով վարկի ապահովագրություն դասով ապահովագրական ծառայությունների 

մատուցումն է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արտահանողներին:  

Ընկերության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է ք. Երևանում, Վազգեն Սարգսյան 26/1, 

Էրեբունի Պլազա 403,405,406 սենյակ հասցեով:   

 

Գործարար միջավայր 

Ընկերությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանում: Հետևաբար, 

Ընկերության գործունեության վրա ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսությունը և 

ֆինանսական շուկաները, որոնց բնորոշ են զարգացող շուկայի հատկանիշներ: Իրավական, 

հարկային և օրենսդրական համակարգերը շարունակում են զարգանալ, սակայն կարող են 

ունենալ տարբեր մեկնաբանություններ և ենթակա են հաճախակի փոփոխությունների, ինչը, 

այլ իրավական ու ֆինանսական խոչընդոտների հետ մեկտեղ, կարող են լրացուցիչ 

բարդություններ ստեղծել Հայաստանում գործող ընկերությունների համար: Ֆինանսական 

հաշվետվություններն արտացոլում են Ընկերության գործունեության և ֆինանսական վիճակի 

վրա Հայաստանի գործարար միջավայրի ազդեցության ղեկավարության գնահատականը: 

Ապագա գործարար միջավայրը կարող է տարբերվել ղեկավարության գնահատականից: 
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2. Պատրաստման հիմունքներ 

 

(ա) Համապատասխանության մասին հայտարարություն 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Միջազգային Հաշվապահական 

Ստանդարտների Խորհրդի (ՄՀՍԽ) կողմից թողարկված Ֆինանսական Հաշվետվությունների 

Միջազգային Ստանդարտների (ՖՀՄՍ) և Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 

Մեկնաբանությունների Կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կողմից թողարկված մեկնաբանությունների 

պահանջներին համապատասխան: 

 

(բ) Ներկայացման արժույթ 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը ՀՀ դրամն է («ՀՀ դրամ»), որը 

հանդիսանում է Ընկերության գործառնական արժույթը և սույն ֆինանսական 

հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը: Ֆինանսական ամբողջ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է դրամով` հազարների ճշտությամբ:  

 

(գ) Գնահատումների և դատողությունների օգտագործում 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ՖՀՄՍ-ի պահանջներին համապատասխան 

պատրաստելու համար ղեկավարությունը կատարել է մի շարք դատողություններ, 

գնահատումներ և ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն ունեն հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության կիրառման, ինչպես նաև ակտիվների, 

պարտավորությունների, եկամտի և ծախսի ներկայացված գումարների վրա: Փաստացի 

արդյունքները կարող են տարբերվել այդ գնահատումներից: Մասնավորապես, 

ղեկավարության գնահատումները ներկայացված են ծանոթագրություն 13-ում: 

     

 

 

 

 

(դ)  Պատրաստման հիմունքների այլ չափորոշիչներ 
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Այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության վրա, որ 

Ընկերությունը գործում է անընդհատության սկզբունքով և կշարունակի գործել մոտ 

ապագայում:  

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են պատմական արժեքների հիման 

վրա, բացառությամբ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներից, որոնք չափվում 

են իրական արժեքով, ինչպես նկարագրված է ստորև ներկայացված հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականությունում: Պատմական արժեքը հիմնականում հիմնված է 

ձեռքբերման համար վճարված իրական արժեք վրա: 

Ընկերությունը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում, վարում է իր 

հաշվապահական հաշվառումը համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Այս ֆինանսական 

հաշվետվությունները պատրաստվել են հաշվապահական գրառումներից և ճշգրտվել են 

ՖՀՄՍ-ին համապատասխանեցնելու նպատակով: 

 

Ընկերությունը ներկայացնում է իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը 

իրացվելիության կարգով: 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 14-ում: 

 

3.  Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

Ստորև ներկայացված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 

հետևողականորեն կիրառվել է  ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման 

ընթացքում:   

 

(ա) Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

Ընկերությունը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ է համարում է ընթացիկ 

հաշիվների մնացորդները բանկերում:  

 

(բ) Ֆինանսական գործիքներ 

Դասակարգում 
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Մինչև մարման ժամկետ պահվող ակտիվներ 

Ֆիքսված մարման ժամկետով արժեթղթերը դասակարգվում են որպես մինչև մարման 

ժամկետը պահվող, երբ Ընկերությունը հաստատապես մտադրված է և հնարավորություն ունի 

պահել այդ ներդրումները մինչև դրանց մարման ժամկետի լրանալը: Եթե Ընկերության կողմից 

իրականացվում է մարման ժամկետին ոչ մոտ ակտիվների էական գումարի վաճառք, ապա 

ամբողջ դասը վերադասակարգվում է որպես վաճառքի համար մատչելի: Մինչև մարման 

ժամկետը պահվող ներդրումները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած դրանց գծով արժեզրկումից պահուստները: 

 

Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր 

Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ֆինանսական 

ակտիվներն են, որոնք ստեղծվում են Ընկերության կողմից ուղղակիորեն պարտապանին դրամ 

տրամադրելու միջոցով՝ առանց պարտքը վաճառելու մտադրության: Ֆիքսված ժամկետներով 

տրամադրված վարկերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ գումարած գործարքից 

ծախսումները: Երբ տրամադրված գումարների իրական արժեքը տարբերվում է վարկի 

իրական արժեքից, օրինակ երբ վարկը տրամադրվում է շուկայականից ցածր 

տոկոսադրույքով, տրամադրված գումարի և վարկի իրական արժեքների տարբերությունը 

վարկի սկզբնական ճանաչման ժամանակ ձևակերպվում է որպես ծախս շուկայականից ցածր 

դրույքներով ակտիվների տեղաբաշխումից՝ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

մասին հաշվետվությունում: Այնուհետև վարկերն ու փոխատվությունները չափվում են 

ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Ֆիքսված 

մարման ժամկետ չունեցող վարկերն ու փոխատվությունները հաշվառվում են ամորտիզացված 

արժեքով՝ ելնելով մարման ենթադրվող ժամկետներից: Հաճախորդներին տրված վարկերի ու 

փոխատվությունների գումարները նվազեցվում են դրանց գծով արժեզրկումից պահուստների 

գումարներով: 

 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումները պարտքային, ինչպես նաև կապիտալի 

գործիքներում կատարված այն ներդրումներն են, որոնք Ընկերությունը մտադիր է պահել 

անորոշ ժամկետով, և որոնք կարող են վաճառվել իրացվելիության կարիքների բավարարման 
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համար, ինչպես նաև տոկոսադրույքներում, փոխարժեքներում կամ բաժնետոմսերի գներում 

փոփոխությունների դեպքում: Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները 

նախնական ճանաչումից հետո հաշվառվում են իրական արժեքով: Վաճառքի համար մատչելի 

ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի փոփոխություններից առաջացած օգուտն ու 

վնասը վերագրվում է այլ համապարփակ եկամուտին մինչև ֆինանսական ակտիվի օտարումը 

կամ արժեզրկումը, որի դեպքում այլ համապարփակ եկամուտում ճանաչված օգուտը կամ 

վնասը վերաձևակերպվում է եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվությունում: Ամեն 

դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով՝ եկամուտների 

ու ծախսերի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: 

Վաճառքի համար մատչելի կապիտալի գործիքների գծով շահաբաժինները եկամուտների և 

ծախսերի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 

գրանցվում են այն ժամանակ, երբ Ընկերությունը իրավունք է ձեռք բերում ստանալու այդ 

շահաբաժինները: Ակտիվ ֆինանսական շուկաներում գործող ֆինանսական ակտիվի իրական 

արժեքը հաշվետու ամսաթվին բորսայի փակման պահին այդ ակտիվի գծով գնանշվող գինն է: 

Եթե գնանշված շուկայական գինը առկա չէ, ապա գործիքի իրական արժեքը որոշվում է գնային 

մոդելների կամ զեղչված դրամական հոսքերի տեխնիկայի միջոցով: Հակառակ դեպքում 

ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով՝ նվազեցնելով արժեզրկումից կորուստները: 

 

Ճանաչում 

Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում, երբ Ընկերությունը դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ: 

Ֆինանսական ակտիվների կանոնավոր կերպով գնումները հաշվառվում են վերջնահաշվարկի 

ամսաթվի դրությամբ: 

 

 

Չափում 

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 
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ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը 

կամ թողարկմանը:   

Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆինանսական ակտիվները, ներառյալ ակտիվ համարվող 

ածանցյալ գործիքները, չափվում են իրական արժեքով՝ առանց նվազեցնելու գործարքի հետ 

կապված ծախսումները, որոնք կարող են առաջանալ վաճառքի կամ այլ օտարման հետ 

կապված, բացառությամբ՝ 

• վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 

կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը,  

• մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների, որոնք չափվում են ամորտիզացված 

արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, և   

• բաժնային գործիքներում ներդրումների, որոնք գործող շուկայում չունեն գնանշվող 

շուկայական գին, որոնց իրական արժեքները հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել, և 

որոնք չափվում են սկզբնական արժեքով:    

Բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով, 

բացառությամբ այն ֆինանսական պարտավորությունների, որոնք նախատեսված են որպես 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող և այն ֆինանսական 

պարտավորությունների, որոնք առաջանում են, երբ իրական արժեքով ներկայացված 

ֆինանսական ակտիվի փոխանցումը չի բավարարում ապաճանաչման պահանջները: 

Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ամորտիզացված արժեքն իրենից 

ներկայացնում է այն գումարը, որով ֆինանսական ակտիվը կամ պարտավորությունը    

չափվում է սկզբնական ճանաչման պահին` հանած մայր գումարի վճարումները, գումարած 

կամ հանած սկզբնապես ճանաչված գումարի և մարման պահին գումարի տարբերության 

կուտակված ամորտիզացիան, որը հաշվարկվել է կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի 

մեթոդը` հանած արժեզրկումից կորուստը: Հավելավճարները և զեղչերը, ներառյալ գործարքի 

հետ կապված սկզբնական ծախսումները, ընդգրկված են համապատասխան գործիքի 

հաշվեկշռային արժեքում և ամորտիզացվում են` կիրառելով գործիքի արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 

Իրական արժեքի չափման սկզբունքները 
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Իրական արժեքով ֆինանսական գործիքները հիմնված են հաշվետու ժամանակաշրջանի 

իրենց շուկայական արժեքի վրա՝ առանց որևէ գործարքային ծախսի նվազման: Այնտեղ որտեղ 

շուկայական արժեքը հասանելի չէ, գործիքի իրական արժեքը գնահատվում է օգտագործելով 

գնանշման մեթոդները կամ զեղչված դրամական հոսքերի մեթոդները:  

Այնտեղ, որտեղ զեղչված դրամական հոսքերի մեթոդները օգտագործված են, գնահատված 

ապագա դրամական հոսքերը հիմնված են ղեկավարության լավագույն գնահատումների վրա 

և զեղչատոկոսը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության օրվա դրությամբ 

համապատասխան շուկայական տոկոսն է միևնույն պայմաններ ունեցող գործիքների համար:  

Այնտեղ, որտեղ գնանշման մեթոդներ են օգտագործված տվյալները հիմնված են ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվության օրվա դրությամբ առկա շուկայական գործոնների վրա:  

 

Այն ածանցյալ գործիքների իրական արժեքները, որոնց առքուվաճառքը չի կատարվում 

բորսաներում, գնահատվում են այն արժեքով, որը Ընկերությունը կստանա կամ կվճարի 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ամսաթվի դրությամբ այդ պայմանագիրը ի 

կատար ածելու հետևանքով՝ հաշվի առնելով ներկայիս շուկայական պայմանները և 

Ընկերության ներկայիս վարկունակությունը: 

 

Հետագա չափման հետևանքով առաջացած օգուտ և վնաս 

 

Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության՝ իրական արժեքի փոփոխության արդյունքում 

առաջացած շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է հետևյալ կերպ.  

•  Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով վերաչափվող ֆինանսական 

գործիքի օգուտը կամ վնասը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում 

• Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների օգուտը կամ վնասը 

կապիտալում ճանաչվում է որպես այլ համապարփակ եկամուտ մինչև ակտիվը 

ապաճանաչվում է, որի ժամանակ կապիտալում նախկինում ճանաչված կուտակված 

օգուտը կամ վնասը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում :    

• Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները, որոնք հաշվառվում են 

ամորտիզացիոն արժեքով, օգուտը և վնասը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, 
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Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
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երբ ֆինանսական ակտիվը կամ պարտավորությունը ապաճանաչվում է կամ 

արժեզրկվում է, ինչպես նաև ամորտիզացիայի միջոցով:  

 

Ապաճանաչում 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվն այն դեպքում, երբ ֆինանսական 

ակտիվից առաջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները 

կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ փոխանցում է ֆինանսական ակտիվն այնպիսի գործարքում, 

որում փոխանցվում են ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված ըստ էության 

բոլոր ռիսկերն ու օգուտները: Ստեղծված կամ չբաշխված ցանկացած իրավունք կամ 

պարտավորության փոխանցման ժամանակ առանձին ճանաչվում են որպես ակտիվներ կամ 

պարտավորություններ: Ֆինանսական պարտավորությունը ապաճանաչվում է, երբ այն 

մարվում է: 

 

Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր 

Հետգնման (ռեպո) համաձայնագրերով վաճառվող արժեթղթերը հաշվառվում են որպես 

ապահովված ֆինանսական գործարքներ այն արժեթղթերի հետ՝ այդ արժեթղթերը 

պահպանելով ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում և գործընկերոջ 

պարտավորությունը ներառելով որպես վճարվելիք գումարներ հետգնման պայմանագրերով: 

Վաճառքի և հետգնման գների տարբերությունը ճանաչվում է որպես տոկոսային ծախս և 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում ռեպո համաձայնագրի գործողության ժամկետի 

ընթացքում՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  

Արժեթղթերը գնված վերավաճառքի համաձայնագրերով (հակադարձ ռեպո) գրանցվում են 

որպես հակադարձ ռեպո գործարքներից ստացվելիք գումարներ: Գնման գնի և վերավաճառքի 

տարբերությունը ներկայացնում է տոկոսային եկամուտը և ճանաչվում է ռեպո համաձայնագրի 

գործողության ժամկետի ընթացքում շահույթում կամ վնասում օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը:   

Եթե ակտիվները գնված վերավաճառքի համաձայնագրերով վաճառվել են երրորդ կողմերին, 

արժեթղթերը վերադարձնելու պարտավորությունը գրանցվում է որպես առևտրային 

պարտավորություն և չափվում է իրական արժեքով:  
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Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
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(ե) Հաշվանցում 

Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն ունի ճանաչված 

գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, ինչպես նաև հաշվարկը 

զուտ հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և 

պարտավորությունը մարելու մտադրություն: 

 

(զ) Հիմնական միջոցներ 

Սեփական ակտիվներ 

Հիմնական միջոցների միավորները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով` հանած 

կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կորուստները:     

Երբ հիմնական միջոցի միավորը բաղկացած է օգտակար ծառայության տարբեր ժամկետ 

ունեցող խոշոր բաղկացուցիչներից, այդ բաղկացուցիչները հաշվառվում են որպես հիմնական 

միջոցների առանձին միավորներ:  

 

Մաշվածություն 

Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով գծային մեթոդը առանձին 

ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: Մաշվածության հաշվարկը 

սկսվում է հիմնական միջոցի ձեռք բերման պահից, իսկ սեփական ուժերով կառուցված 

ակտիվների դեպքում՝ վերջիններս կառուցումն ավարտելու և շահագործման հանձնելու 

պահից: Օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետները հետևյալն են` 

 

          Հիմնական միջոցների խումբ /Ժամկետ/ 

• Շենքեր, շինություններ                                                                    30 տարի 

• Փոխադրամիջոցներ                                                                               5 տարի 

• Գույք                                                                                                    5 տարի 

• Հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա                                     1 տարի 

• Այլ հիմնական միջոցներ                                                                     5 տարի 
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(է) Ոչ նյութական ակտիվներ 

Ընկերության կողմից ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական 

արժեքով՝ հանած կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումից կորուստները:     

Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կան վնասում՝ կիրառելով գծային մեթոդը ոչ 

նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: Ոչ նյութական 

ակտիվների օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետը կազմում է 10 տարի:  

 

(ը) Արժեզրկում 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ 

Ընկերությունը հաճախակի վերանայում է ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող իր 

ֆինանսական գործիքները արժեզրկումը գնահատելու համար: Ամորտիզացված արժեքով 

հաշվառվող ֆինանսական գործիքը արժեզրկվում է և արժեզրկման կորուստներն առաջանում 

են, միայն ու միայն այն դեպքում, եթե առկա արժեզրկման անկողմնակալ վկայությունը ցույց է 

տալիս, որ ակտիվի սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի է ունեցել մեկ կամ մի քանի կորստի 

դեպք, և այդ կորստի դեպքը բացասական ազդեցություն է ունեցել տվյալ ֆինանսական 

ակտիվի ապագա գնահատված դրամական հոսքերի վրա, որը հնարավոր է 

արժանահավատորեն գնահատել:  

Եթե առկա է անկողմնակալ վկայություն, որ ամորտիզացված արժեքով ֆինանսական գործիքի 

արժեզրկման կորուստ տեղի է ունեցել, կորուստը չափվում է ամորտիզացված արժեքով 

ֆինանսական գործիքի հաշվեկշռային արժեքի ու ապագա գնահատված դրամական հոսքերի 

ներկա արժեքի միջև եղած տարբերությամբ: Պայմանագրային դրամական հոսքերը՝ 

ճշգրտված համապատասխան տվյալներով, որոնք արտացոլում են այժմյան տնտեսական 

պայմանները, հիմք է հանդիսանում ակնկալվող դրամական հոսքերը գնահատելու համար:  

 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ  

Երբ վաճառքի համար մատչելի ակտիվն արժեզրկվում է, ապա նրա արժեքի (նվազեցված 

մարումների և ամորտիզացիայի գումարներով) և ընթացիկ իրական արժեքի տարբերությունը, 

բացառությամբ նախկինում համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում ճանաչված արժեզրկումից գումարների, այլ համապարփակ 
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եկամուտներից վերաձևակերպվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում: Վաճառքի համար մատչելի դասակարգված կապիտալ գործիքների 

արժեզրկումից կորուստների հակադարձումը համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

մասին հաշվետվությունում չի ճանաչվում, այլ հաշվառվում է կապիտալի առանձին բաժնում, 

որպես՝ այլ համապարփակ եկամուտ: Վաճառքի համար մատչելի պարտքային գործիք 

հանդիսացող ներդրումների գծով արժեզրկումից կորուստների հակադարձումը ճանաչվում է 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե ակտիվի 

իրական արժեքի բարձրացումը օբյետիվորեն կարելի է համարել հետագա 

իրադարձությունների արդյունք, որոնք կատարվել են կորուստը ֆինանսական արդյունքներով 

ճանաչելուց հետո: 

 

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ընկերության ոչ ֆինանսական ակտիվների, բացառությամբ հետաձգված հարկային 

ակտիվների, հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ` որոշելու արդյոք առկա է որևէ հայտանիշ, ըստ որի ակտիվը կարող է արժեզրկված 

համարվել: Եթե որևէ այդպիսի հայտանիշ առկա է, ապա գնահատվում են ակտիվի 

փոխհատուցվող գումարը:    

Ակտիվի փոխհատուցվող գումարը որոշվում է որպես հետևյալ երկու մեծություններից 

առավելագույնը. Օգտագործման արժեք և իրական արժեք՝ հանած վաճառքի ծախսերը: 

Օգտագործման արժեքը գնահատելիս դրամական միջոցների գնահատված ապագա հոսքերը 

զեղչվում են՝ օգտագործելով մինչև հարկումը զեղչման այն դրույքը, որն արտացոլում է 

ժամանակի մեջ դրամի արժեքի տվյալ շուկայի ներկա գնահատականը և այդ ակտիվին կամ 

դրամաստեղծ միավորին բնորոշ ռիսկերը:  

Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկումից կորուստները ճանաչվում են շահույթում 

կամ վնասում և հակադարձվում են, եթե փոխվել են փոխհատուցվող գումարը որոշելու համար 

օգտագործվող գնահատումները: Արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է միայն այն 

չափով, որ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը 

որոշված կլիներ, առանց համապատասխան մաշվածության և ամորտիզացիայի, եթե 

արժեզրկումից կորուստ ճանաչված չլիներ:   

 



  
 
 

2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ին ավարտված միջանկյալ ժամանակաշրջանի  
 ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

        
  

12 

Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

(թ) Պահուստներ 

Պահուստը ճանաչվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ 

Ընկերությունը` որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, ունի ընթացիկ իրավական կամ 

կառուցողական պարտավորություն, որը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել, և 

հավանական է, որ այդ պարտավորությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական 

օգուտների արտահոսք: Եթե հետևանքներն էական են, ապա պահուստները որոշվում են 

ակնկալվող դրամական միջոցների ապագա հոսքերը զեղչելով հարկումից առաջ այն դրույքով, 

որն արտացոլում է տվյալ շուկայում դրամի ժամանակային արժեքը և, անհրաժեշտության 

դեպքում, այդ պարտավորությանը հատուկ ռիսկերը: 

 

(ժ) Բաժնետիրական կապիտալ 

Սովորական բաժնետոմսեր 

Սովորական բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալ: Սովորական 

բաժնետոմսերի թողարկմանն ուղղակիորեն վերագրելի լրացուցիչ ծախսումները ճանաչվում 

են որպես սեփական կապիտալի նվազում` առանց հաշվի առնելու հարկային հետևանքները: 

 

Բաժնետիրական կապիտալի հետգնում  

Երբ բաժնետիրական կապիտալը, ճանաչված որպես սեփական կապիտալ, հետ է գնվում, 

վճարվող գումարը՝ ներառյալ ուղղակիորեն իրեն վերաբերող ծախսերը, նվազեցվում են 

սեփական կապիտալից: 

 

Շահաբաժիններ 

Շահաբաժիններ հայտարարելու և վճարելու Ընկերության կարողությունը կարգավորվում է           

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերով: 

Սովորական բաժնետոմսերի շահաբաժիններն արտացոլվում են որպես չբաշխված շահույթի 

բաշխում այն ժամանակահատվածում, երբ հայտարարվում են: 

 

(ի)  Հարկում 

Շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում 

է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն մասի, որը վերաբերում է ուղղակիորեն 
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սեփական կապիտալում ճանաչված տարրերին: Այդ դեպքում այն ճանաչվում է այլ 

համապարփակ եկամտում կամ սեփական կապիտալում:  

Ընթացիկ հարկը տարվա շահութահարկի գծով ակնկալվող վճարման ենթակա հարկի 

գումարն է, որը հաշվարկվում է կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք ուժի մեջ են եղել 

կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և ներառում է նախորդ 

տարիների վճարման ենթակա հարկերի գծով կատարված ճշգրտումները: 

Հետաձգված հարկը ճանաչվում է ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակների համար 

օգտագործվող ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային 

նպատակների համար օգտագործվող գումարների միջև ժամանակավոր տարբերությունների 

գծով: Հետաձգված հարկը չի ճանաչվում այն ժամանակավոր տարբերությունների համար, 

որոնք առաջանում են ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման պահին 

և ազդեցություն չունեն հաշվապահական կամ հարկվող շահույթի վրա: Հետաձգված հարկի 

գումարը չափվում է ակտիվների կամ պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքի 

իրացման կամ մարման ակնկալվող մեթոդի հիման վրա` կիրառելով հարկի այն դրույքները, 

որոնք ուժի մեջ են եղել կամ, ըստ էության, ուժի մեջ են եղել հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

Հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է այնքանով, որքանով հավանական է, որ առկա 

կլինի ապագա հարկվող շահույթ, որի դիմաց դրանք կարող են օգտագործվել ժամանակավոր 

տարբերությունները, չօգտագործված հարկային վնասները և արտոնությունները: Հետաձգված 

հարկային ակտիվները նվազեցվում են այնքանով, որքանով հավանական չէ, որ հարկային 

օգուտը կիրացվի:     

  

(լ) Տոկոսային եկամուտ և ծախսեր, կոմիսիոն վճարների տեսքով եկամուտ և այլ վճարներ 

  Տոկոսային եկամուտը և ծախսը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում հաշվեգրվելու 

ժամանակ` հաշվի առնելով ակտիվի/պարտավորության արդյունավետ տոկոսադրույքը կամ 

կիրառելի լողացող դրույքը: Տոկոսային եկամուտը և ծախսը ներառում են զեղչի կամ 

հավելավճարի ամորտիզացիոն կամ տոկոսակիր գործիքի սկզբնական հաշվեկշռային արժեքի 

և մարման ժամկետի դրությամբ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով հաշվարկված դրա 

գումարի միջև այլ տարբերությունները:   

Այլ վճարները և կոմիսիոն վճարների տեսքով եկամուտը ճանաչվում է համապատասխան 

ծառայությունը տրամադրելիս:  
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ՖՀՄՍ 9 Ֆինանսական գործիքներ.  

ՖՀՄՍ 9՝ թողարկված 2009թ. նոյեմբերին, 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: 

ՖՀՄՍ 9-ի հիմնական պահանջները 

• Բոլոր ճանաչված ֆինանսական ակտիվները, որոնք գտնվում են ՀՀՄՍ 39 

ֆինանսական գործիքներ` Ճանաչումը և չափումը ստանդարտի շրջանակներում, պետք է 

այնուհետև չափվեն ամորտիզացված արժեքով  կամ իրական արժեքով: Մասնավորապես, 

բիզնես մոդելում պահվող պարտքային ներդրումները, որոնք նպատակ ունեն ապահովել 

պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերի հավաքագրումը և ունեն պայմանագրով 

նախատեսված դրամական միջոցների հոսքեր որոնք իրենցից ներկայացնում են միմիայն մայր 

գումարի և մայր գումարի գծով վճարման ենթակա տոկոսների մարում, սովորաբար չափվում 

են իրենց իրական արժեքով՝ համապատասխան հաշվապահական ժամանակաշրջաններում: 

Բոլոր մնացած պարտքային ներդրումները և սեփական կապիտալում ներդրումները չափվում 

են իրենց իրական արժեքով՝ համապատասխան հաշվապահական ժամանակաշրջանների 

վերջում: Բացի դրանից, համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի, կազմակերպությունները կարող են 

փոփոխության ոչ ենթակա որոշում կայացնել հետագա փոփոխությունները ներկայացնել 

սեփական կապիտալում ներդրման (որը չի պահվում վաճառքի համար) իրական արժեքով այլ 

համապարփակ եկամուտում, և շահույթում կամ վնասում սովորաբար ճանաչել միայն 

շահաբաժինների տեսքով եկամուտը:  

 

• Ինչ վերաբերում է շահույթում կամ վնասում իրական արժեքով ֆինանսական 

պարտավորությունների չափմանը, ՖՀՄՍ 9 պահանջում է, որպեսզի ֆինանսական 

պարտավորության իրական արժեքի փոփոխության գումարը, որը վերագրելի է այդ 

պարտավորության վարկային ռիսկի փոփոխությանը, ներկայացվի այլ համապարփակ 

եկամուտում, եթե պարտավորության վարկային ռիսկի փոփոխությունների ազդեցության 

ճանաչումը այլ համապարփակ եկամուտում չի ստեղծի կամ մեծացնի շահույթի կամ վնասի 
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միջև հաշվապահական անհամապատասխանության մեծացմանը: Իրական արժեքի 

փոփոխությունները, որոնք վերագրելի են ֆինանսական պարտավորության վարկային 

ռիսկին, այնուհետև չեն վերադասակարգվում շահույթի կամ վնասի: Համաձայն ՀՀՄՍ 39, 

ֆինանսական պարտավորության իրական արժեքի ողջ գումարը որը նախատեսված է 

շահույթում կամ վնասում իրական արժեքով չափվող, ներկայացվում է շահույթում կամ 

վնասում:    

  Ընկերության ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումը ապագայում կարող է 

էական ազդեցություն ունենալ Ընկերության ֆինանսական ակտիվներում և ֆինանսական 

պարտավորություններում հաշվառված գումարների վրա (օրինակ՝ Ընկերության ներդրումը 

հետգնվող արժեթղթերում, որը ներկայումս դասակարգված է որպես վաճառքի համար 

պահվող ֆինանսական ակտիվներ, պետք է չափվեն իրական արժեքով համապատասխան 

հաշվետու ժամանակահատվածներում՝ իրական արժեքի փոփոխությունները ճանաչելով 

շահույթում կամ վնասում): Սակայն ՖՀՄՍ 9-ի ազդեցության ողջամիտ գնահատական տալը 

գործնականում հիմնավորված չէ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի իրականացվել մանրամասն 

ստուգում: 

Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10, ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27-ում՝ ներդրումային ընկերություններ. ՖՀՄՍ 

10-ի փոփոխությունները սահմանում են ներդրումային ընկերություն հասկացությունը և 

պահանջում են, որպեսզի հաշվետու ընկերությունը, որը համապատասխանում է ներդրումային 

կազմակերպության  սահմանմանը, չիրականացնի իր դուստր ընկերությունների համախմբում, 

այլ չափի իր դուստր ընկերությունները իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով իր 

համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվեություններում: Ներդրումային 

ընկերություն համարվելու համար, հաշվետու ընկերությունից պահանջվում է՝  

 

• ձեռք բերել միջոցներ մեկ կամ ավելի ներդրողներից՝ դրանց մասնագիտական 

ներդրումային կառավարման ծառայություններ մատուցելու համար 

• ներդրող(ներ)ի հանդեպ պարտավորություն ստանձնել առ այն, որ իր գործունեության 

նպատակը ներդրում կատարելն է՝ կապիտալի արժեվորման, ներդրումային եկամտի կամ 

երկուսի միաժամանակ ստացման նպատակով 
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• չափել և գնահատել հիմնականում բոլոր ներդրումների արդյունքները իրական 

արժեքով 

  Հետագայում փոփոխություններ են տեղի ունեցել ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27-ում՝ ապահովելով նոր 

բացահայտման պահանջներ ներդրումային ընկերությունների համար: 

  Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում որ ներդրումային ընկերությունների գծով տեղի 

ունեցած փոփոխությունները որևէ ազդեցություն կունենան Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվություների վրա, քանի որ Ընկերությունն իրենից չի ներկայացնում ներդրումային 

ընկերություն: 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 32 Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների հաշվանցում   

ՀՀՄՍ 32-ի փոփոխություններով պարզաբանվում է ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների հաշվանցմանը վերաբերվող պահանջները: 

Մասնավորապես, ըստ այդ փոփոխությունների հստակեցվել են «ներկայումս ունի 

հաշվանցման օրենսդրորեն կիրառելի իրավունք»  և «համաժամանակյա իրացում և 

փոխադարձ հաշվարկ» հասկացությունները :  

Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այդ փոփոխությունների կատարումը ՀՀՄՍ 

32-ում էական ազդեցություն կունենա Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, 

քանի որ Ընկերությունը չունի ֆինանսական ակտիվներ և ֆինանսական 

պարտավորություններ, որոնց գծով անհրաժեշտ է փոխադարձ հաշվարկ:   

  
4. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

  Կանխիկ դրամական միջոցները և դրանց համարժեքներն իրենցից ներկայացնում են 
ընթացիկ հաշիվներ առևտրային բանկերում: 
 

5. Ժամկետային ավանդներ բանկերում 

 
 2017թ. մարտի 31-ի    

դրությամբ 

  հազ. ՀՀ դրամ 

  Ժամկետային ավանդներ բանկերում 1,045,000 
  Հաշվեգրված տոկոս   3,808 
  Ընդամենը ժամկետային ավանդներ բանկերում   1,048,808 
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Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

 2017թ. մարտի 31-ի    դրությամբ ժամկետային ավանդները տեղաբաշխված են ՀՀ 
առևտրային բանկերում: Ավանդների` ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերով սահմանված նորմատիվների պահանջներից ավելի կենտրոնացումներ որևէ 
բանկում չկան: 
 
  

6. Վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 

ակտիվներ 

 
2017թ. մարտի 31-ի    դրությամբ վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը 

պահվող ակտիվներ իրենցից ներկայացնում են պետական երկարաժամկետ պարտատոմսեր: 

Բոլոր պարտքային արժեթղթերն ունեն հաստատուն տոկոսադրույք: 

 
Վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներ 

2017թ. մարտի 31-ի    
դրությամբ 

 հազ. ՀՀ դրամ 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ  
− Ընկերության կողմից պահվող 132,619 
− Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումներ 649,766 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ  
− Ընկերության կողմից պահվող             530,493  
− Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումներ               111,716  

 1,424,593 
  

 

7. Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·ñ³í³¹ñí³Í 

2017թ. մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերությունում առկա վաճառքի համար մատչելի 

ֆինանսական ակտիվներից 649,766 հազ. ՀՀ դրամ, ինչպես նաև մինչև մարման ժամկետը 

պահվող ակտիվներից 111,716 հաշվեկշռային արժեքով ՀՀ պետական պարտատոմսեր 

գրավադրված են եղել Ռեպո համաձայնագրերով: 

 
8. Շահութահարկի գծով ծախս 

 2017թ. հունվարի 1-ից 2017թ. մարտի 31-ին  
 ավարտված ժամանակաշրջանի համար(կուտակային) 

 
 

                                                 հազ. ՀՀ դրամ 

Ընթացիկ հարկ  (604) 
Հետաձգված հարկ (885) 
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս (1,489) 
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Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

 
 

9. Կանոնադրական կապիտալ 

  2017թ. մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված 

կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 1,500,000 հազ. դրամ: Ընկերության միակ 

հիմնադիրն է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը: 

 
10. Զուտ տոկոսային եկամուտ 

 2017թ. հունվարի 1-ից 2017թ.  
մարտի 31-ին ավարտված 

ժամանակաշրջանի համար 

 
 
 

                          հազ. ՀՀ դրամ 
  
Ժամկետային ավանդներ բանկերում                                      

                                           
39,499 

 Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական պարտատոմսերից 42,124 
Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ   81,622 
     

Հետգնման պայմանագրերի գծով                                          (10,144) 
Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր                                   (10,144) 
Զուտ տոկոսային եկամուտ 71,479 
 
 
 
 

11. 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 
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Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ապահովագրական  
փակ բաժնետիրական ընկերություն 

ձեռքբերում և վերադաս ղեկավարության հատուցումներ: Նշված գործարքները իրականացվել 

են՝ շուկայում գործող պայմաններից և տոկոսադրույքներից ելնելով:  

Գործարքների ծավալները, մնացորդները 2017թ.-ի մարտի 31-ի դրությամբ հետևյալն են. 

 
Վաճառքի համար մատչելի և մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներ 

2017թ. մարտի 31-ի    
դրությամբ 

 հազ. ՀՀ դրամ 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ  
− Ընկերության կողմից պահվող 132,619 
− Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումներ 649,766 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ  
− Ընկերության կողմից պահվող             530,493  
− Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված ներդրումներ               111,716  

 1,424,593 
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