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Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը 
ֆինանսական հաշվետվությունների համար 
 
Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-երի համապատասխան ֆինանսական 
հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով 
ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս 
պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ են խարդախության կամ սխալի 
արդյունքում էական խեղաթյուրումից: 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, ղեկավարությունը պատասխանատու է 
Ընկերության ՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու, անընդհատ գործելուն առնչվող 
հարցերը բացահայտելու, ինչպես նաև գործունեության անընդհատության ենթադրության վրա 
հիմնված հաշվառում վարելու համար, քանի դեռ ղեկավարությունը չի նախատեսում լուծարել 
Ընկերությունը կամ դադարեցնել դրա գործունեությունը կամ չունի իրատեսական այլընտրանք, բացի 
նշվածները: 
 

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Ընկերության  ֆինանսական 
հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար: 
 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 
 
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ երաշխիքներ՝ խարդախությունների կամ սխալների 
հետևանքով ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումերից զերծ լինելու 
վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել աուդիտորի եզրակացություն, որը կներառի մեր կարծիքը: 
Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր աստիճանի հավաստիացում է, սակայն այն երաշխիք չի 
հանդիսանում, որ ԱՄՍ համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական 
խեղաթյուրումներ, երբ այդպիսիք կան: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության 
կամ սխալի հետևանքով և համարվում են էական, եթե ակնկալվում է, որ դրանք առանձին-առանձին 
կամ միասին վերցրած կարող են ազդել այս ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների՝ 
դրանց հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումների վրա: 
 
ԱՄՍ-ների համապատասխան իրականացվող աուդիտի շրջանակներում մենք կիրառում ենք 
մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն ամբողջ 
աուդիտի ընթացքում: Բացի այդ, մենք. 
 

• Բացահայտում և գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվություններում խարդախության կամ 
սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք այդ 
ռիսկերին ուղղված աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու 
համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 
Խարդախության արդյունք հանդիսացող էական խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկն ավելի մեծ 
է, քան սխալի հետևանքով առաջացած խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկը, քանի որ 
խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, փաստաթղթերի կեղծում, 
միտումնավոր բացթողումներ, կեղծ հայտարարությունների տրամադրում կամ ներքին 
վերահսկողության համակարգի չարաշահում: 
 
• Պատկերացում ենք կազմում աուդիտին առնչվող ներքին վերահսկողության վերաբերյալ, 
որպեսզի մշակենք համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ Ընկերության 
ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար: 
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. Qhurhurunr-rf hltp !|rprunrlnq hur2{ruqurhrullurtr hur2{urnrfurh purrlurpur\urhntplurtr
quln2urdnr-p3nr-trp, |rtr2qhu trurh rlh\un{urpnrp3uitr Quiururpurb hur2{urqurhru\rutr qhurhurtnnltlLhpf tt
hulftuqunnurufuurh purgurhurltnmilhhpfr nrl2uriltnntplnttrp:

. bqfrurhrutrqmtlhhp hhp \unnurpnr-rf r1h\unlurpnr-p}uh tt"l.ftrg urhph4hurunr-plurtr u\qpnthpp

\frpurnrfurh tntqlrtr frtrhlnr {hpurphplurl h &hnp ptp{urb urnul}rurnpru\utr urulurgnlJgbhpf h}rilult ,lp*
hhurhnrplmh htrp urtrnuf, ph urp4lnp urn\ru k |rpur4updnr-plnr-trhhph \uni hurhqunlurhpbhpf hbut
llurqrlub kur\urh urhnpn2nr-p3mtr, nFE h-Itrtt L tu\ruh \uru\urb urnur2urgtrhl Ctr\hpntp3urh
urhph4hunn qnpbhlnr htnupur{npnrplurtr tlhpruphplruL: bfuh rihhp qufru hhp hqpurhurhqrlurh, np

, qnJnllaJnr-tr mh]r ttu\uti rutrnpn2nrplnrtr, tihhp ulhTp L tihp uinr-4frurnpui\urh hqpurllurgntplnthnr-il
nr2ur4pnrp3nrh hpunllrphtrp $frtrurtruur\urh hur2tlhun{mp3nthhhpnuf hunftuqurururufuurh
purgurhur3urmilhhpfh, \urti hph tniuitr puigurhurlurmilhhpp ulurur2urd qhpq"rl trhp\urpugrlrub 2hh,
ilhtrp ulhup L &hurlrntohttp \rupbfpp: Uhn hqpruhurtrqnr-tftrbpp hlrilhrlurb hh ilfrtr2h ,ihn
urnt4frurnpurllurh hqpur\urgnrp3urh urduuipfnlp &hnp php{urb urnr4frunpru\rutr urulurgnlJgtibpf {pu:
UltrnnurihtruJLhq., ruqruqui |rpurrlurpdmplnthhhpp \uril hurhqurilurtiphhpg tlurirnl hti hrutrqhghhl
trpurtr, np Ctr\hpntp;mtrp \"pgtrtt fp uihpl4hunn qnpbhlnt llurpnrlnr-pSnrtrp:

. Qhruhurunul htrp ptr4hurhnr-p unr.furdp Sfrhrutruurllurtr hur2rlhur{nr-p3nrtrtrhpf hhp\urlurgnr-rip,
llunnrgr{rubpp b pnrlurtrrlurlnr-p1nr-hp, hhpurnlurl purgurhurltnnrtlhhpp h upr}Jnp Qfrtruitruurllurtr
hur2{hrnrlmplnttrtrhpp trhp\ur3uighnr-rf hli r}Furhg hfrtipnr-tf ptrllurb qnpburpptrhptr nL

frprurlurp&nr-p;nthlihpg uilh &trnrl, nph urqurhnrlnril k d2riupfru trhpl4ulurgnuip:

o Qhnp hhp phpmil pturlur\rutrur2ullr nt hunlurqurtnurufuurh urnr-4fnnnpur\urtr. urqugnr-3gtrhp

Ctr\hpnr-plurtr Sfrtrurtruurllurh tnhrlh\ururtlmp3urh \uril qnpbnr-trhnrplurh r{hptuphplurl $frhurhuur\urtr
hur2rlhunlmpjnr-trtrhpfr rftuufrh lt*pblrp urpuurhur3nhlnr- hqurtnurllnrl: Uhhp qurnuruluurhunn{nrplnr-tr
hhp \pnttf urnqlnnnpur\urtr ur2]uruunutrphhfttr nr-rglnprplurtr, i{hpruhu\riurtr nr- \urururpriurh hurdurp:
Uhtrp ilr"rllttr qurtnurufuurtrurtnm hbp ilhp urnqfrurnpurlurli lt*pbhph hurtiurp:

U31 hurpghplr hhtn ilh\urhr1, dhhp hurlnp4urQgrlnul htrp \urnrutlrupdurtr orlur\trhpnr-ri bhpqpuflub
rutr&urtrg hhur runqlnnf qlurhurt{npurb 2p2utrur\hhpfr h duril\hurtihpfr, }rtr2qhu hurb urnul}nnfr
ptrprugpnr-rf hrulntrurphp{ub hu\urh phpuignr-dhhpf tlhpurFhlrluil, npnhp tihpunnr-rf htr urnr4}rur}r
phpurgpnr-ri ilhp \n{dbg purgurhur;un{urb trhpp}rtr rlhpurhu\nr1nr-p;urtr \urphnp phpnrp;nrtrtrhpp:

Unqlrunp

U. U\puryutr

25.05.2020p.
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«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

Ֆինանսական հաշվետվություններ 
31 դեկտեմբեր 2019թ. 
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ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

(հազար  դրամ) 

 
Ծան. 2019թ.  2018թ.  

    Համախառն ապահովագրավճարներ  113,830  75,545 
Վերաապահովագրողներին փոխանցված 
ապահովագրավճարներ  

(102,460) (66,313) 

Զուտ ապահովագրավճարներ  11,370  9,232 
Չվաստակած ապահովագրավճարների համախառն 
պահուստի փոփոխություն 

         (6,940) (27,716) 

Վերաապահովագրության մասնաբաժնի փոփոխությունը 
չվաստակած ապահովագրավճարների համախառն 
պահուստում 

     7,870  23,322 

Վերապահովագրողի մասը ապահովագրական 
հատուցումներում 

 58,791  13,790 

Ապահովագրական հատուցումներ  (65,324) (15,322) 
Սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջներից զուտ 
եկամուտներ 

  9,309  6,467 

Վճարվելիք և փոխանցվելիք այլ գումարների գծով ծախսեր / 
(օգուտ) 

 (8,378) (5,820) 

Տեխնիկական պահուստների հակադարձումից զուտ 
արդյունքներ 

 (21,030) 9,063 

Զուտ եկամուտ վերաապահովագրության միջնորդավճարների 
տեսքով 

    22,654  13,396 

Ապահովագրական գործունեության արդյունք  (3,048) 26,412 
Տոկոսային եկամուտ  319,737           321,877 
Տոկոսային ծախս  (60,980) (62,054) 
Զուտ տոկոսային եամուտ 6 258,757 259,823 
Անձնակազմի գծով ծախսեր   (94,391) (116,104) 
Մաշվածության և ամորտիզացիայի ծախսեր 12,13 (11,523) (6,328) 
Այլ ծախսեր 7 (55,272) (50,374) 
Շահույթ նախքան շահութահարկով հարկումը   105,894 113,429 
Շահութահարկի գծով ծախս 8 (24,283) (23,456) 
Տարվա շահույթ  81,610 89,973 
Այլ համապարփակ եկամուտ, առանց շահութահարկի     
Միավորներ, որոնք հետագայում կարող են դասակարգվել 
շահույթ կամ վնասում  

  

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների 
վերագնահատումից օգուտ  

(2,966) (9,943) 

Շահութահարկ  540 1,989 
Տարվա այլ համապարփակ եկամուտ, առանց շահութահարկի  (2,426) (7,954) 
Ընդամենը տարվա համար համապարփակ եկամուտ  79,184 82,019 

    



«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
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Ֆինանսական հաշվետվություններ 
31 դեկտեմբեր 2019թ. 

 

 

        1-27 ծանոթագրությունները  կազմում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:   8 
 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 
 
 

 
 
 
 

 (հազար  դրամ) 
 

Բաժնետիրական 
կապիտալ 

Գլխավոր 
պահուստ 

   Վաճառքի համար 
մատչելի ֆինանսական 
ակտիվների վերագնա- 

հատման պահուստ 
Չբաշխված 

շահույթ 

Ընդամենը 
սեփական 
կապիտալ 

Մնացորդը 01 
հունվար 2018թ. 

1,500,000  450,000 74,265  254,570 2,278,835 

Տարվա շահույթ - - - 89,973 89,973 
Տարվա այլ 
համապարփակ 
եկամուտ, առանց 
շահութահարկի 

- - (7,954) 
 

                - 
 

(7,954) 
 
 

Ընդամենը տարվա 
համապարփակ 
եկամուտ 

- -                    (7,954) 
 

-      (7,954) 
 

Հայտարարված 
շահաբաժիններ 

- - -     (49,286) (49,286) 

Մնացորդը 31 
դեկտեմբերի 2018թ. 

1,500,000 450,000                    66,311  
 

295,257 2,311,568 

Տարվա շահույթ - - - 81,610 81,610 
Տարվա այլ 
համապարփակ 
եկամուտ, առանց 
շահութահարկի 

- - (2,426) - (2,426) 

Ընդամենը տարվա 
համապարփակ 
եկամուտ 

1,500,000   450,000                   63,885         376,867 2,390,752 

Հայտարարված 
շահաբաժիններ 

-  -  -  (45,000) (45,000) 

Մնացորդը 31 
դեկտեմբերի 2019թ. 

1,500,000 450,000                   63,885        331,867 2,345,752 
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Ֆինանսական հաշվետվություններ 
31 դեկտեմբեր 2019թ. 
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար   
 

 
 
 

(հազար  դրամ) 

 
2019թ. 2018թ. 

Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից   
 Ապահովագրության գծով ստացված ապահովագրավճարներ 110,066  74,981 

Վերաապահովագրության գծով վճարված  ապահովագրավճարներ     (72,078) (25,319) 
Ստացված տոկոսներ 321,137  331,400 
Վճարված տոկոսներ          (61,685) (62,642) 
Անձնակազմի գծով ծախսեր    (100,657) (116,258) 
Այլ ծախսեր (38,506) (46,924) 
Վճարված հատուցումներ (40,547) (15,321) 
Վերապահովագրողներից ստացված գումարներ հատուցումների 
մասով 

51,166  4,218 

Սուբրոգացիայի հետևանքով առաջացած պահանջներից զուտ մուտքեր    3,489  (6,968) 
Հարկերի գծով վճարներ, բացի շահութահարկից        (964) (2,781) 
Վճարված շահութահարկ  (28,461) (16,511) 
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ 142,960  117,875 
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր   
Ներդրում բանկային ժամկետային ավանդներում (1,109,872) (1,097,900) 
Ժամկետը լրացված բանկային ավանդներից մուտքեր  1,057,900  1,046,000 
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում (1,425) (1,452) 
Հետգնման/հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացված 
միջոցներ 

(7,714) 3,869 

(Ներդրումային գործունեությունում օգտագորցված) / Ներդրումային 
գործունեությունից ստացված դրամական միջոցների հոսքեր 

(61,111) (49,483) 

   
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր   

Վճարված շահաբաժիններ (45,000) (49,286) 
Ֆինանսական գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական 
միջոցներ 

(45,000) (49,286) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ             36,849  19,106 
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ 2018թ. դետեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

            44,021  25,466 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը 
արտարժույթով պահվող դրամական միջոցների մնացորդների վրա 

          22  (551) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ 2019թ. դետեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

80,892 44,021 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ 
 

10 
 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  
 
1. Հիմնական գործունեություն  
 

«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 ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարությանը: Ընկերությունը գրանցվել է 2013թ. 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: 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության աշխատակիցների ընդհանուր 
թիվը 16-ն էր (2018թ.`20): 
 
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: 
 
Հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ներ 
 
Այս ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման ամսաթվի դրությամբ Հաշվապահական 
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից թողարկվել են որոշակի նոր 
ստանդարտներ, փոփոխություններ և մեկնաբանություններ գործող ստանդարտների վերաբերյալ, 
սակայն դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից: 
Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ բոլոր կիրառելի հրապարակումները կներդրվեն 
Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում սկսած հրապարակման ուժի 
մեջ մտնելու ամսաթվին հաջորդող առաջին իսկ ժամանակաշրջանից: Ստորև ներկայացված է 
տեղեկատվություն նոր ստանդարտների, փոփոխությունների և մեկնաբանությունների վերաբերյալ, 
որոնք նախատեսվում է, որ կիրառելի կլինեն Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 
համար: Որոշ այլ նոր ստանդարտներ և մեկնաբանություններ թողարվկել են, սակայն չի 
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ակնկալվում, որ դրանք Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա էական 
ազդեցություն կունենան:  
 
ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական գործիքներ» (2014թ.) 
ՀՀՄՍԽ-ը թողարկել է ՖՀՄՍ 9-ը «Ֆինանսական գործիքներ» (2014թ.)՝ ներկայացնելով իր ծրագրի 
ավարտը, ինչը պետք է փոխարինի ՀՀՄՍ 39-ին «Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչումը և չափումը»: 
Նոր ստանդարտն ընդարձակ փոփոխություններ է ներկայացնում ՀՀՄՍ 39-ի ուղեցույցում 
ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման վերաբերյալ և ներկայացնում է 
ֆինանասական ակտիվների արժեզրկման նոր «կանխատեսվող վարկային կորուստներ» մոդելը: 
ՖՀՄՍ 9-ը նաև ապահովում է նոր ուղեցույց՝ հեջի հաշվառման վերաբերյալ: 
 
ՖՀՄՍ 4 ստանդարտի փոփոխություններ՝ կիրառելով ՖՀՄՍ 9-ը՝ (Ֆինանսական գործիքներ) ՖՀՄՍ 
4-ի (Ապահովագրական պայմանագրեր) հետ միասին 
Ըստ փոփոխության, գլխավորապես, ապահովագրական գործունեության մեջ ներգրավման 
չափանիշին համապատասխանող ընկերությունները հնարավորություն ունեն շարունակել գործող 
ՖՀՄՍ հաշվապահական հաշվառումը և հետաձգել ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումը մինչև նոր 
ապահովագրական ստանդարտի կիրառումը 2021 թ. հունվարի 1-ից կամ դրանց հաջորդող 
ժամանակահատվածներում (“sunset clause”)։ Ընկերությունը պետք է կիրառի այս 
փոփոխությունները, որոնք նշված չափանիշը բավարարող ապահովագրողներին թույլ են տալիս 
ՖՀՄՍ 9-ից ժամանակավոր ազատում իրականացնել 2018թ. հունվարի 1-ին կամ դրան հաջորդող 
տարեկան ժամանակահատվածների նկատմամբ։ Այդ ընթացքում կազմակերպությունները 
կշարունակեն կիրառել ՀՀՄՍ 39-ը:  
 
Կիրառելով այդ փոփոխության դրույթները՝ Ընկերությունը 2018 հունվարի 1-ի դրությամբ չի 
կիրառել ՖՀՄՍ 9-ը՝ շարունակելով կիրառել ՀՀՄՍ 39 Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և 
չափումը: 
 
 
 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ 
 
ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն»    
 
ՀՀՄՍԽ-ն հրապարակել է ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» վարձակալության հաշվառման նոր 
ստանդարտը 2016թ. հունվարին: Նոր ստանդարտը զգալիորեն չի փոխում վարձակալության 
հաշվառումը վարձատուների համար: Սակայն, այն պահանջում է վարձակալներին ճանաչել 
վարձակալությունների մեծ մասը իրենց հաշվապահական հաշվեկշռում որպես վարձակալության 
գծով պարտավորություն՝ համապատասխան ակտիվի օգտագործման իրավունքի հետ մեկտեղ: 
Վարձակալները պետք է կիրառեն միասնական մոդել բոլոր ճանաչված վարձակալությունների 
համար, բայց հնարավորություն կունենան չճանաչել կարճաժամկետ վարձակալությունները և 
ցածրարժեք ունեցող ակտիվների վարձակալությունը: Ընդհանուր առմամբ, շահույթի կամ վնասի 
ճանաչման կարգը նման է այսօրվա ֆինանսական վարձակալության հաշվառմանը` շահույթ կամ 
վնասում տոկոսային եկամտի և մաշվածության առանձին ճանաչմամբ: ՖՀՄՍ 16 ուժի մեջ է մտել 
2019թ.-ի հունվարի 1-ից և այդ ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան հաշվետու 
ժամանակաշրջանների համար: 
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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 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: 
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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 23-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:  
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(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:  
 
Պահանջներ  

Զուտ պահանջները ներառում են ֆինանսական տարվա ընթացքում վճարված պահանջները՝ 
չկարգավորված պահանջների գծով պահուստի շարժի հետ մեկտեղ: Չկարգավորված պահանջները 
ներառում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ներկայացված, սակայն չկարգավորված բոլոր 
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պահանջների մարման համար գնահատված ամբողջ ծախսի գծով պահուստները, լինեն դրանք 
ներկայացված, թե՝ ոչ, ինչպես նաև հարակից արտաքին պահանջների մարման համար պահանջվող 
ծախսերի գծով պահուստները:  
 
Չկարգավորված պահանջները գնահատելու համար ուսումնասիրվում են առանձին պահանջները և 
ձևավորվում են պահուստներ փաստացի, սակայն դեռ չներկայացված պահանջների գծով, ներքին և 
արտաքին կանխատեսելի դեպքերի հետևանքները, այդ թվում՝ արտաքին պահանջների մարման 
ծախսերը, օրենսդրական փոփոխությունները, նախկին փորձը և միտումները: Ներկայացված, 
սակայն չկարգավորված պահանջների գծով պահուստները չեն զեղչվում:  
 
Տեղի ունեցած, սակայն չներկայացված բոլոր պահանջների գծով պահուստը ստեղծվել է ճանաչելու 
համար արդեն իսկ կրված կորուստների հաշվարկային քանակները, որոնք սակայն դեռ չեն 
ներկայացվել Ընկերությանը: Թե տեղի ունեցած, սակայն չներկայացված բոլոր պահանջների, և թե 
ներկայացված, սակայն չվճարված բոլոր պահանջների գծով 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: 
 
Վերաապահովագրության և սուբրոգացիայի գծով ակնկալվող վերականգնումները ճանաչվում են 
առանձին՝ որպես ակտիվներ: Վերաապահովագրության և սուբրոգացիայի գծով վերականգնումների 
գնահատման համար կիրառվում է ներկայացված, սակայն չկարգավորված 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:  
 
Ուժի մեջ գտնվող ռիսկերի պահուստ  

Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ է ձևավորվում ուժի մեջ գտնվող ռիսկերի գծով, 
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որոնք առաջանում են ընդհանուր ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված, երբ 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործող ապահովագրության պայմանագրերի չլրացած 
ժամկետներին վերագրելի պահանջների և ծախսերի անկնալվող արժեքը գերազանցում է այդ 
ապահովագրության պայմանագրերին վերաբերող չվաստակած ապահովագրավճարների 
պահուստը՝ ձեռքբերման հետաձգված ծախսումները հանելուց հետո: Ուժի մեջ գտնվող ռիսկերի 
պահուստը հաշվարկվում է ելնելով բիզնեսի դասերից, որոնք կառավարվում են միասնական 
հիմունքով՝ չվաստակած ապահովագրավճարները և ուժի մեջ գտնվող պահանջների գծով 
պահուստներն ապահովելու համար կատարած ներդրումներից ակնկալվող ապագա հատույցները 
հաշվի առնելուց հետո:  
 
Որպես ենթադրությունների ելքային տվյալներ սովորաբար օգտագործվում են Ընկերության ներքին 
աղբյուրների տվյալները: Ենթադրությունները ստուգվում են դիտարկելի շուկայական 
տեղեկատվության կամ այլ հրապարակված տեղեկատվության հետ դրանց 
համապատասխանությունն ապահովելու համար:  
 
Ներկայացված, սակայն չկարգավորված պահանջների ծախսը և տեղի ունեցած, սակայն 
չներկայացված պահանջների պահուստները գնահատվում են կիրառելով մի շարք վիճակագրական 
մեթոդներ: Այս մեթոդները էքստրապոլյացիայի են ենթարկում վճարված և փաստացի պահանջների 
զարգացումը, մեկ պահանջի միջին ծախսը և պահանջների վերջնական քանակը պատահարի 
յուրաքանչյուր տարվա համար՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարիների դիտարկելի 
փոփոխությունները և ակնկալվող վնասի հարաբերակցությունները:  
 
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:  
 
 
Կիրառվող հիմնական վիճակագրական մեթոդներն են՝  
 

• Աստիճանային շղթայական մեթոդը, որը ենթադրում է նախորդ տարիների տվյալների 
օգտագործում որոշակի ամսաթվի դրությամբ պահանջների գծով վերջնական ծախսերի 
վճարված և փաստացի հարաբերակցությունը գնահատելու համար,  

• Ակնկալվող վնասի հարաբերակցության մեթոդը, որի հիմքում ընկած են բիզնեսի 
գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի գծով վնասի դրույքի Ընկերության ակնկալիքները,  

• Համեմատական մեթոդը, որն օգտագործում է համադրելի, ավելի մեծ ժամկետով դասերի 
փորձը պահանջների գծով ծախսերը գնահատելու համար,  

• Bornhuetter-Ferguson մեթոդը, որն իրենից ներկայացնում է աստիճանային շղթայական 
մեթոդի և ակնկալվող վնասի հարաբերակցության մեթոդի համակցությունը:  
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Փաստացի մեթոդը կամ մեթոդների համակցության կիրառումը կախված է ապահովագրության 
պայմանագրի դասից՝ հիմք ընդունելով նախկին տարիների պահանջների դիտարկելի 
փոփոխությունները:  
 
Խոշոր 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: 
 
Փաստացի, սակայն չներկայացված պահանջների պահուստները և ներկայացված, սակայն 
չկարգավորված պահանջների պահուստները սկզբնապես գնահատվում են համախառն հիմունքով, 
և իրականացվում է առանձին հաշվարկ վերաապահովագրության փոխհատուցումների չափը 
որոշելու համար: Փաստացի, սակայն չներկայացված ապահովագրության գծով ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքը գնահատելու համար այս մեթոդն օգտագործում է նախորդ տարիների 
տվյալները, փաստացի, սակայն չներկայացված պահանջների պահուստների համախառն 
գնահատականները և վերաապահովագրության պայմանագրերի պայմանները:  
 
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:  
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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, ինչը կիրառվում է չկարգավորված պահանջների պահուստի կամ 
վերաապահովագրության պայմանագրի հետ կապված մարված պահանջների գնահատման համար:  
 
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) Հետաձգված ձեռքբերման ծախսումներ  

Ձեռքբերման ծախսումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են ապահովագրական գործակալներին 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 
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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 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 
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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:  

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 
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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 ակտիվի 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 
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ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են 
արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններին, արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի 
օգտագործմամբ հաշվարկված տոկոսային եկամուտը և վաճառքի համար մատչելի բաժնային 
գործիքներից ստացված շահաբաժինները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Վաճառքի 
համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի այլ փոփոխությունները 
ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում և ներկայացվում ներդրումների 
վերագնահատման պահուստ հոդվածում: Երբ ներդրումն օտարվում է կամ համարվում է 
արժեզրկված, ներդրումների վերագնահատման պահուստի հոդվածում նախկինում ճանաչված 
կուտակային օգուտը կամ վնասը վերադասակարգվում է շահույթում կամ վնասում:  
 
Արտարժույթով արտահայտված վաճառքի համար մատչելի դրամային ֆինանսական ակտիվների 
իրական արժեքը որոշվում է այդ արտարժույթով և փոխարկվում հաշվետու ամսաթվի վերջի 
դրությամբ գործող սփոթ փոխարժեքով: Շահույթում կամ վնասում ճանաչված՝ արտարժույթի 
փոխարժեքից օգուտները և վնասները որոշվում են դրամային ակտիվի ամորտիզացված արժեքի 
հիման վրա: Արտարժույթի փոխարժեքից այլ օգուտները և վնասները ճանաչվում են այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում:  
Վաճառքի համար մատչելի սեփական կապիտալում ներդրումները, որոնք չունեն ակտիվ շուկայում 
գնանշված շուկայական արժեք և որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել, 
չափվում են ինքնարժեքով՝ հանած արժեզրկումից կորուստները յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 
վերջում:  
 
Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր. 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 
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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  
• 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:  
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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 
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Ընկերությունը չի փոխանցում և չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ 
կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված 
ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա Ընկերությունը շարունակում է ճանաչել 
ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված պարտավորությունը այնքանով, որքանով 
շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվում: Եթե Ընկերությունը 
պահպանում է ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր 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. 
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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՝  

• 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՝ 
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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:  
 
Վարձակալություն  

Վարձակալությունը դասակարգվում է որպես ֆինանսական վարձակալություն այն դեպքում, եթե 
վարձակալության պայմաններով սեփականության հետ կապված հիմնականում բոլոր ռիսկերն ու 
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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 
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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 
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 
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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 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 
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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 
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տարրերի, որոնք ճանաչվել են այլ համապարփակ եկամուտներում կամ ուղղակիորեն սեփական 
կապիտալում:  
 
Պահուստներ  

Պահուստները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ 
կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Ընկերությունից 
կպահանջվի կատարել պարտականությունը, և այդ պարտականության գումարը 
արժանահավատորեն կարող է չափվել:  
 
Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու 
համար՝ հաշվի առնելով հարակից ռիսկերը և անորոշությունները: Եթե պահուստը չափվում է՝ 
օգտագործելով ներկա պարտականության մարման համար գնահատված դրամական հոսքերը, 
ապա դրա հաշվեկշռային արժեքն իրենից ներկայացնում է այդ դրամական հոսքերի ներկա արժեքը 
(այն դեպքերում, եթե ժամանակի մեջ դրամի ազդեցությունն էական է):  
 
Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը 
մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես 
առանձին ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման 
գումարը կարող է արժանահավատորեն չափվել:  
 
Արտարժութային գործարքներ 
 
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, Ընկերության գործառնական 
արժույթից տարբեր այլ արժույթներով (արտարժույթով) կատարված գործարքները ճանաչվում են 
գործարքի ամսաթվի դրությամբ գործող փոխարժեքներով: Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ 
արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվները և պարտավորությունները 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: Համապատասխան փոխարժեքները ներկայացված են ստորև՝ 
 
 
 
 Սփոթ փոխարժեք 
 31 դեկտեմբերի, 

2019թ. 
31 դեկտեմբերի, 

2018 թ. 
ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար 479.7 483.75 
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ՀՀ դրամ/1 եվրո 537.26 553.65 
 
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: 
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 673,715 հազար ՀՀ դրամ (2018 թ.՝ 674,520  հազար ՀՀ դրամ): Այս 
ակտիվների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են ծան. 11-ում: 
 
Ապահովագրության պայմանագրերի գծով պահուստ. Ընկերության 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված ապահովագրության 
պայմանագրերի գծով պահուստները հաշվարկվել են 212,136 հազար դրամի չափով (2018 թ.՝ 44,476 
հազար ՀՀ դրամ)։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ընկերությունն իր ապահովագրական 
գործունեությունը սկսել է 2015թ-ից, և մինչ հիմա տեղի ունեցած պահանջների վճարման կամ 
կարգավորման վիճակագրական տվյալների բացակայությունը, Ղեկավարությունը սահմանել է 
Ընկերության ապահովագրության պայմանագրերի գծով պահուստները հաշվարկել է՝ 
օգտագործելով կանոնակարգային ուղեցույցները։ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտներին (ՖՀՄՍ) համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման 
նպատակով իրականացվում են պահուստների պարտավորությունների համարժեքության 
սահմանափակ ստուգումներ, մինչ հիմա տեղի ունեցած պահանջների վճարման կամ 
կարգավորման վիճակագրական տվյալների, ինչպես նաև համապատասխան ելակետային 
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տվյալների բացակայության հետևանքով։ 
 
5. Ապահովագրական գործունեության արդյունք 
 
Իր հիմնադրումից հետո Ընկերությունը մշակել և շարունակում է մշակել իր ապահովագրական 
ծառայությունը ապահովագրական շուկայում: 2015թ. Ընկերությունը առաջին անգամ թողարկել է իր 
ապահովագրական վկայագիրը՝ արտահանողներին առաջարկելով օտարերկրյա գնորդների կողմից 
վճարման պարտավորությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրություն: Ապահովագրական 
գործունեության ողջ արդյունքը 2019թ. ընթացքում, ինչպես ներկայացված է շահույթի կամ վնասի 
մասին հաշվետվությունում, բաղկացած է Ընկերության ապահովագրական ծառայության 
մատուցումից, ինչպես նաև նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրությունից: 
Վերաապահովագրությունն իրականացնում է Swiss Reinsurance Company Ltd. հեղինակավոր 
վերաապահովագրական Ընկերության կողմից, որն արժանացել է Standard & Poor's AA- (Very strong), 
Moody's Aa3 (Excellent) վարկանիշների՝ կայուն կանխատեսմամբ :  Ընկերությունը շարունակում է 
մշակել իր ապահովագրական ծառայությունը  և զարգացնել իր ապահովագրական 
ծառայությունների շրջանակը՝ համահունչ իր ռազմավարական առաջնահերթությունների և 
նպատակների: 
 
6. Զուտ տոկոսային եկամուտ    

հազար  դրամ 
 2019թ. 2018թ. 
Տոկոսային եկամուտ   
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 160,427 164,564 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ                  16,250 16,250 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվներ 48,696 46,234 
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր                   94,364 94,828 
Ընդամենը տոկոսային եկամուտ 319,737 321,876 
Տոկոսային ծախսեր   
Հետգնման պայմանագրեր (60,980) (62,054) 
Ընդամենը տոկոսային ծախսեր (60,980) (62,054) 
Զուտ տոկոսային եկամուտ 258,757 259,822 

  
 
7. Այլ ծախսեր  

հազար  դրամ 
 2019թ. 2018թ. 
Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 20,732 20,730 
Մասնագիտական ծառայությունների գծով ծախսեր 5,450 10,207 
Անդամավճար 5,264           6,072 
Գովազդի և բիզնեսի զարգացման գծով ծախսեր 1,183 5,887 
Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր 2,095 2,354 
Գործուղման և վերապատրաստման ծախսեր 2,154 1,343 
Գրասենյակային ծախսեր 842 921 
Հարկեր՝ բացառությամբ շահութահարկի                                  904           787 
Արտարժույթի փոխարկման ծախս/(օգուտ) (1,142) (226) 
Ոչ նյութական ակտիվի դուրս գրում 12,429 - 
Այլ ծախսեր 5,361 2,299 
Ընդամենը այլ ծախսեր 55,272 50,374 

 
8. Շահութահարկի գծով ծախս 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  
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ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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հազար  դրամ 
 2019թ. 2018թ. 
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս 25,044 23,419 
Հետաձգված հարկի գծով ծախս/ (օգուտ) (761) 37 
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 24,283 23,456 

 
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է շահութահարկի 20% դրույքաչափը: ՀՀ հարկային 
օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունը մի շարք ակտիվների և 
պարտավորությունների գծով առաջացնում է ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական 
հաշվետվությունների կազման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման 
բազայի միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է` կիրառելով 18% դրույքաչափ: 
 

   հազար  դրամ 
 2019թ. % 2018թ. % 
Շահույթ մինչև հարկումը 105,894  113,429  
Սահմանված դրույքաչափով հարկ (20%) 21,179 20% 22,686 20% 
Չնվազեցվող ծախսեր 3,104 2.9% 770 0.6% 
     
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 24,283 22.9% 23,456 20.6% 

 
Ստորև ներկայացված է հետաձգված հարկային ակտիվների/(պարտավորությունների) 
վերլուծությունը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ: 

հազար  դրամ 
 

Մնացորդն 
առ 01.01.19 
դրությամբ 

Շահույթում 
կամ 

վնասում 
ճանաչված 

Սեփական 
կապիտալում 

ճանաչված 

Մնացորդն 
առ 31.12.19 
դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (187) (289) - (476) 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում (3,307) 236 - (3,071) 
Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ (16,552) - 540 (16,012) 
Հիմնական միջոցներ (977) 872 - (105) 
Այլ պարտավորություններ 1,613 (58) - 1,555 
Ընդամենը հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ (19,410) 761 540 (18,109) 

 
Ստորև ներկայացված է հետաձգված հարկային ակտիվների/(պարտավորությունների) 
վերլուծությունը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ: 
 
 
 
 

Մնացորդն 
առ 01.01.18 
դրությամբ 

Շահույթում 
կամ 

վնասում 
ճանաչված 

Սեփական 
կապիտալում 

ճանաչված 

Մնացորդն 
առ 31.12.18 
դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (81) (106) - (187) 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում (3,215) (92) - (3,307) 
Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներ (18,541) - 1,989 (16,552) 
Հիմնական միջոցներ (923) (54) - (977) 
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Այլ պարտավորություններ 1,398 215 - 1,613 
Ընդամենը հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ (21,362) 37 1,989 (19,410) 

 
 

9. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
 

հազար դրամ 
 2019թ. 2018թ. 
Ընթացիկ հաշիվներ բանկերում 80,892 44,021 
 80,892 44,021 
 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքներն իրենցից ներկայացնում են ութ տեղական 
առևտրային բանկերի ընթացիկ հաշիվներում պահվող դրամական միջոցներ: Վարկերի և 
համակենտրոնացման ռիսկայնության վերլուծությունը ներկայացված է ծան. 23-ում: 
 

10. Ժամկետային ավանդներ բանկերում 
հազար  դրամ 

 2019թ. 2018թ. 
Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ 1,700,710 1,647,900 
Հաշվեգրված տոկոսներ 5,543 5,425 
 1,706,253 1,653,325 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ժամկետային ավանդներ են կենտրոնացված են 5 առևտրային 
բանկերում (2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 6 առևտրային բանկերում):  
 

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

հազար  դրամ 
 2019թ. 2018թ. 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ   
Ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտքային արժեթղթեր 837,117 840,788 
 837,117 840,788 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվներ   
Ֆիքսված տոկոսադրույքով պետական պարտքային արժեթղթեր 673,715 674,520 
 673,715 674,520 

 
 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
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12. Հիմնական միջոցներ 
հազար դրամ 

 

Համակարգիչներ  Գրասենյակային գույք Մեքենաներ Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
   

 
 Առ 1 հունվարի 2018 13,743 4,021 9,680 5,599 33,043 

Ավելացում 1,182 - - - 1,182 
Ներքին տեղաշարժ (989) (100) 

 
1,089 - 

Առ 31 դեկտեմբերի 2018 13,936 3,921 9,680 6,688 34,225 
Ավելացում - - - -  
Առ 31 դեկտեմբերի 2019 13,936 3,921 9,680 6,688 34,225 
Կուտակված մաշվածություն 

  
 

 Առ 1 հունվարի 2018 6,325  2,441  5,100  3,867  17,733  
Ավելացում 895 657 1,936 2,745 6,233 
Ներքին տեղաշարժ 3,007 - - (3,007) - 
Առ 31 դեկտեմբերի 2018 10,227 3,097 7,036 3,606 23,966 
Ավելացում 328 355 1,936 2,734 5,353 
Առ 31 դեկտեմբերի 2019 10,555 3,452 8,972 6,340 29,319 
Հաշվեկշռային արժեք 

   
 

 Առ 31 դեկտեմբերի 2018 3,709 824 2,644 3,082 10,259 
Առ 31 դեկտեմբերի 2019 3,381 469 708 348 4,906 

 
 

13. Ոչ նյութական ակտիվներ 

 
 

 հազար դրամ 

 
Համակարգչային ծրագրեր Լիցենզիաներ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
 

 
 Առ 1 հունվարի 2018 18,560 220 18,780 

Ավելացում                                          -                                         270 270 
Առ 31 դեկտեմբերի 2018 18,560 490 19,050 
Ավելացում - 1,664 1,664 
Դուրս գրում (18,200) - (18,200) 
Առ 31 դեկտեմբերի 2019 360 2,154 2,514 
Կուտակված մաշվածություն 

 
 

 Առ 1 հունվարի 2018 144 205 349 
Ավելացում 36 60 96 
Առ 31 դեկտեմբերի 2018 180 265 445 
Ավելացում 5,807 363 6,170 
Դուրս գրում (5,771) - (5,771) 
Առ 31 դեկտեմբերի 2019 216 627 843 
Հաշվեկշռային արժեք 

 
 

 Առ 31 դեկտեմբերի 2018 18,380 225 18,605 
Առ 31 դեկտեմբերի 2019 144 1526 1,670 

 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  
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14. Կանխավճարներ  
հազար  դրամ 

 2019թ. 2018թ. 
   
Կանխավճարված գումարներ 2,178 1,895 
Կանխավճարներ հարկերի գծով 2,123 903 
Այլ 763 608 
 5,064 3,406 

 
 

15. Ապահովագրական պայմանագրերի գծով պահուստներ 
    հազար  դրամ 

 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

 Համա-
խառն 

Վերաապա-
հովագրութ-

յուն 

Զուտ Համա-
խառն 

Վերաապա-
հովագրութ-

յուն 

Զուտ 

Չվաստակած ապահովագրավճարների 
գծով պահուստ 45,978 (41,380) 4,598 39,038 (33,510)      5,528 
Վճարվելիք հատուցումներ  24,753 - 24,753 - - - 
Տեղի ունեցած, սակայն չներկայացված 
պահանջների գծով պահուստ 9,766 - 9,766 

          
910 - 910 

Ներկայացված, սակայն չկարգավորված 
պահանջների պահուստ 129,989 (116,990) 12,999 2,878 (2,590) 288 
Այլ պահուստներ 1,650 - 1,650 1,650 - 1,650 
Ընդամենը ապահովագրական 
պայմանագրերի պահուստներ 212,136 (158,370) 53,766 44,476 (36,100) 8,376 
 
 

16. Ապահովագրության և վերապահովագրության գծով վճարվելիք գումարներ 
 

Ապահովագրության և վերապահովագրության գծով վճարվելիք գումարները իրենցից 
ներկայացնում են շվեյցարական Swiss RE վերաապահովագրական ընկերությանը վճարվելիք 
գումարները: 
 

17. Այլ պարտավորություններ  
հազար  դրամ 

 2019թ. 2018թ. 
   

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ    
Կրեդիտորական պարտքեր աշխատակիցներին                                                              6,639 6,890 
Հարկային պարտավորություններ  4,709 5,766 
Այլ  3,494 2,142 
Ընդամենը այլ պարտավորություններ 14,842 14,798 

 
18. Սեփական Կապիտալ  

 

2019 և 2018թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված 
կանոնադրական կապիտալը կազմում էր 1,500,000 հազ. դրամ: Ընկերության միակ բաժնետեր է 
հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը:  
 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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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: 2019 թ. 
դեկտեմբերի 31-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 բաժնետոմսերի գծով: Տարվա ընթացքում Ընկերությունը հայտարարել և վճարել է 
45,000 հազար ՀՀ դրամի չափով շահաբաժիններ: 
 

19. Պայմանական պարտավորություններ  
 

Գործարար միջավայրը. Հայաստանը դեռևս գտնվում է տնտեսական և քաղաքական 
փոփոխությունների գործընթացում: Որպես զարգացող շուկա, Հայաստանը չունի այն աստիճան 
զարգացած գործարար և կանոնակարգային ենթակառուցվածք, որը բնորոշ է ավելի հասուն ազատ 
շուկայական տնտեսություններին: Ի լրումն, տնտեսական պայմանները շարունակում են 
սահմանափակել ֆինանսական շուկաների գործունեության ծավալները, ինչը թերևս չի 
արտացոլում ֆինանսական գործիքների արժեքները: Հետագա տնտեսական զարգացման 
հիմնական խոչընդոտ են հանդիսանում տնտեսական և ինստիտուցիոնալ զարգացման ցածր 
մակարդակը և տնտեսավարման կենտրոնացվածությունը, տարածաշրջանային 
անկայունությունները և միջազգային տնտեսական ճգնաժամը:  
 

Այս գործոնների հնարավոր ազդեցության արդյունքում Ընկերությունը կարող է դժվարությունների 
հանդիպել իր կրեդիտորական պարտավորությունները ժամանակին կատարելու առումով, կարող է 
տուժել Ընկերության գործարար համբավը, դժվարություններ առաջանան միջոցների հայթայթման և 
ծառայությունների իրացման առումով և այլն: Նման խնդիրները կարող են նվազեցնել Ընկերության 
վճարունակությունը և հետևաբար՝ հանգեցնել գործունեության անընդհատության խնդիրների: 
Ավելին, դեռևս առկա են անորոշություններ՝ կապված երկրների տնտեսական իրավիճակի հետ, որը 
կարող է հանգեցնել արտասահմանից ներհոսող դրամական միջոցների պակասորդի, ինչպես նաև 
հանքարդյունաբերական արտադրանքի գների անկման, որը մեծապես որոշիչ դեր է խաղում ՀՀ 
տնտեսության համար: Առավել խիստ զգալի շուկայական սպառնալիքների և դժվարությունների 
արդյունքում ՀՀ տնտեսությունը, ինչպես նաև Ընկերության գործունեությունը կարող են 
վատթարանալ: Այնուամենայնիվ, քանի որ նման ենթադրությունների հիմքում ընկած են բազմաթիվ 
փոփոխական պայմաններ և անորոշություններ, ղեկավարությունը հնարավորություն չունի 
արժանահավատ գնահատական տալ, թե նման հանգամանքները ինչ ազդեցություն կունենան 
Ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների վրա:  
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում ճշգրտումների ազդեցությունը, եթե 
այդպիսիք կան, որոնք կարող էին անհրաժեշտ համարվել, եթե վերը նշված գործոնների 
ազդեցությունը դիտարկելի և արժանահավատորեն չափելի դառնար Հայաստանի համար:  
 

Հարկեր. Հայաստանի հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է և բնորոշվում է օրենսդրության, 
պաշտոնական պարզաբանումների և դատավճիռների հաճախակի փոփոխություններով, որոնք 
հաճախ հստակ չեն, հակասական են և պահանջում են մեկնաբանություններ տարբեր հարկային 
մարմինների կողմից: Հաճախ տարբեր իրավազորության շրջանակներում հարկային մարմինները 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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տարբեր մեկնաբանություններ կարող են ունենալ միևնույն խնդրի առարկայի շուրջ: Հարկերը 
ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրության մի շարք մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են 
կիրառել խիստ տույժեր և տուգանքներ:  
 

Այս փաստերը Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են այլ երկրների համեմատությամբ 
էական հարկային ռիսկ առաջացնել: Ղեկավարությունը գտնում է, որ համապատասխանորեն է 
գնահատել հարկային պարտավորությունները՝ Հայաստանի հարկային օրենսդրության, 
պաշտոնական հայտարարությունների և դատավճիռների իր մեկնաբանությունների հիման վրա: 
Այնուամենայնիվ, համապատասխան իրավասու մարմինները կարող են ունենալ այլ 
մեկնաբանություններ, և հետևանքները կարող են էական լինել: 
 

Գործառնական վարձակալության գծով պարտավորություններ: Ընկերության գործառնական 
վարձակալության պայմանագրերը ենթակա են դադարեցման՝ սահմանված ժամկետներում 
համապատասխան ծանուցում ներկայացնելու պարագայում: Համաձայն 2020թ-ի մայիսի 1-ի 57-20 
գրության սույն թվականի օգոստոսի 1-ից լուծվում է գրասենյակի վարձակալության պայմանագիրը: 
 

20. Ապահովագրական ռիսկի կառավարում  
 

 (ա) Ռիսկի կառավարման նպատակները և ապահովագրական ռիսկի նվազեցման 
քաղաքականությունը  
 
Ընկերության կողմից իրականացվող հիմնական ապահովագրական գործունեությունը ենթադրում է 
վնաս կրելու ռիսկ արտահանողների հետ իրականացվող գործառնություններից, որոնք 
ուղղակիորեն ենթարկվում են օտարերկրյա գնորդների կողմից չվճարման ռիսկին, ինչպես նաև 
նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության դեպքում արտահանողի կողմից 
ֆինանսական կազմակերպությանը չվճարելու  ռիսկին: Արդյունքում, Ընկերության համար ռիսկի 
գործոն է հանդիսանում անորոշությունը, որը կապված է ապահովագրության պայմանագրի 
պահանջների ժամկետների և բարդության հետ: Հիմնական ռիսկը կայանում է նրանում, որ 
պահանջների հաճախականությունը և բարդությունը կարող է նախատեսվածից ավելի մեծ լինել: 
Ապահովագրվող պատահարները բնույթով հազվադեպ են, և մեկ տարվա ընթացքում 
պատահարների փաստացի քանակը և չափը տարբերվում են ընդունված վիճակագրական մեթոդով 
գնահատվածներից:  
 
Ընկերությունն ապահովագրական ռիսկը կառավարում է ընդունված վիճակագրական մեթոդների, 
ռիսկերի կենտրոնացման վերաապահովագրման, անդերրայթինգի սահմանաչափերի, 
գործառնությունների հաստատման ընթացակարգերի, գնորոշման ուղեցույցների և առաջացող 
հիմնահարցերի վերահսկման միջոցով:  
 
Առկա են որոշակի կենտրոնացումներ արտահանման երկրի, գնորդի, ապահովադիրների և 
վերջիններիս գործունեության ոլորտի նկատմամբ: 
 

Երկիր 
 

Ապահովագրական   գումար  
Ռուսաստանի  Դաշնություն 10,602,407  
 ԱՄՆ  93,062  
 ԱՄԷ  125,861  
 Իսրայել                 96,006  
 Լատվիա  181,233 

 Լիտվա  136,973  
Վրաստան 118,242 
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Ուկրաինա 115,549 
Բելառուս 140,746 
Ղազախստան                 65,470  
Ֆրանսիա 1,802 
Ընդամենը 11,677,351 

 
Ապահովագրական պորտֆելի մոտ 91% կազմում են ապահովագրական պայմանագրերը, որոնք 
կնքված են դեպի ռուսական շուկա արտահանվող ապրանքների համար: Ապահովագրական 
պորտֆելի կենտրոնացումը պայմանավորված է ՀՀ արտահանման կառուցվածքով, ինչպես նաև 
ռուսական շուկա ապրանքների արտահանման համար ավելի բարենպաստ պայմաններով և 
ռուսական գնորդների վերաբերյալ հասանելի տեղեկատվության ձեռք բերմամբ: 
 
Առ 31.12.19թ. ըստ ապահովագրական գումարների արտահաշվեկշռային մնացորդի արտարժույթի 
կենտրոնացումները հետևյալն են՝ 11,424 ԱՄՆ դոլար (5,479,887 հազ. դրամ), 955 հազ. եվրո (513,063 
հազ. դրամ), 74,769 հազ. ՌԴ ռուբլի (580,957 հազ. դրամ) և 145,500 հազ. դրամ։     
 
 
 

(i) Անդերրայթինգի ռազմավարություն  
  

Անդերրայթինգի ռազմավարությունը նախատեսում է ապահովագրական ռիսկերի բացահայտում, 
դրանց գնահատում, ապահովագրական ռիսկերի զսպմանն ուղղված միջոցառումների 
պլանավորում և ապահովագրված գործարքների շարունակական մշտադիտարկում՝ նպատակ 
հետապնդելով առավելագույնս շուտ բացահայտելու ապահովագրական պատահարի տեղի 
ունենալու վտանգը և, ըստ այդմ, ձեռնարկելու կանխարգելիչ գործողություններ ապահովագրական 
հնարավոր պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրական հատուցումն հնարավորինս 
նվազեցնելու ուղղությամբ:   
 
Անդերրայթինգի մեթոդաբանությունը մշակվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա՝ 
հաշվի առնելով նաև Հայաստանի բիզնես միջավայրի և արտահանման կառուցվածքի 
առանձնահատկությունները: Անդերրայթինգի մեթոդաբանությունը շարունակաբար կատա-
րելագործվում է ինչպես միջազգային զարգացումների, այնպես էլ սեփական փորձի վերլուծման 
հիման վրա:  
 
Անդերրայթինգային վերլուծությունը իրականացվում է օբյեկտիվության, գործարքների բազ-
մակողմանի վերլուծության և որոշումների կայացման առավելագույնս ավտոմատացման 
սկզբունքների հիման վրա՝ հիմք ընդունելով հետևյալ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվութ-յունը՝ 

• տեղեկատվության վաճառքով զբաղվող միջազգային ընկերություններից (SELDON BASIS, 
IGK, CREDITREFORM և այլն) ստացված տեղեկատվություն, 

• Ապահովադրի կողմից տրամադրված տեղեկատվություն՝ նախկին մատակարարումների և 
վճարումների մասին տեղեկատվություն, արտահանման պայմանագրեր, ֆինանսական և 
հարկային հաշվետվություններ և այլն, 

• համացանցից և հասանելի այլ աղբյուրներից ձեռք բերված տեղեկատվություն:   
 
(ii) Վերաապահովագրության ռազմավարություն  
 

Ընկերությունը վերաապահովագրում է անդերրայթինգի ենթարկվող ռիսկերի մի մասը` վնասներ 
կրելու ռիսկը կառավարելու և կապիտալի ռեսուրսների անվտանգությունն ապահովելու 
նպատակով: Ընկերությունը իր ռիսկերը ուղղում է և՛ օբլիգատոր , և՛ ֆակուլտատիվ 
վերաապահովագրության, ինչը թույլ է տալիս նվազեցնել ռիսկը բոլոր պայմանագրերի համար:  
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Վերաապահովագրության փոխանցված պայմանագրերը ներառում են վարկային ռիսկ կապված 
վերաապահովագրության պայմանագրերից, ինչպես նաև վերաապահովագրողների կանոններից և 
նախասիրություններից: Ընկերությունը կանոնավոր կերպով վերահսկում է 
վերաապահովագրվողների ֆինանսական վիճակը և պարբերաբար վերանայում է 
վերաապահովագրության պայմանները:  
 

Ընկերությունը չի կիրառում վնասի սահմանափակմանն ուղղված վերաապահովագրություն:  
 
(բ) Ապահովագրության պայմանագրի դրույթները և պայմանները և ներառվող ռիսկերի բնույթը  
 
Ստորև ներկայացված են ապահովագրության պայմանագրերի այն պայմանները, որոնք էական 
ազդեցություն ունեն ապահովագրության պայմանագրերից առաջացող դրամական միջոցների 
ապագա հոսքերի ժամկետների և անորոշության վրա: Ըստ Ընկերության ապահովագրական 
քաղաքականության, ընկերությունները ստանում են փոխհատուցում դեբիտորական պարտքի 
մնացորդների գծով ցանկացած կորստի համար, որը առաջացել է արտահանման գործունեության 
արդյունքում: Ապահովագրությունն ունի կարճ ժամանակաշրջանի ծածկույթ: 
 
Որպես կանոն, պահանջների բարդությունը համեմատաբար մեծ չէ: Ընդհանուր առմամբ 
գործունեության այս ոլորտի պահանջների պարտավորություններն առաջացնում են միջին չափի 
ռիսկ: Ընկերությունը վերահսկում է և արձագանքում է տնտեսական և քաղաքական 
զարգացումների, անհուսալի դեբիտորական պարտքերի, արտարժույթի փոխարժեքի 
տատանումների և այլ գործոնների հետ կապված պահանջների շարժին ու միտումների 
փոփոխություններին: Ապահովագրության այս տեսակը ենթարկվում է ադերրայթինգի ելնելով 
Ընկերության տվյալների բազայի պատմական տվյալներից: Ընկերությունը վերաապահովագրում է 
ապահովագրական ռիսկերը քվոտային վերաապահովագրության միջոցով, որի արդյունքում 
ընկերությունը յուրաքանչյուր ապահովագրական դեպքի համար սահմանափակում է վերջնական 
զուտ վնասի 5-25%-ի չափով:  
 
(գ) Վերաապահովագրական ռիսկ  
 
Ընկերությունը փոխանցում է ապահովագրական ռիսկը անհատական և պորտֆելի ռիսկերը 
ներառող բազմաթիվ պայմանագրերի գծով անդերրայթինգի հետ կապված վնասը 
սահմանափակելու համար: Վերաապահովագրության այս պայմանագրերը տարածում են ռիսկը և 
նվազագույնի են հասցնում վնասի հետևանքները: Վերաապահովագրության պայմանագրերի 
պայմաններով վերաապահովագրողը համաձայնվում է փոխհատուցել փոխանցված գումարը 
պահանջը վճարելու դեպքում: Այնուամենայնիվ, Ընկերությունը շարունակում է պարտավորություն 
կրել իր ապահովադիրների առջև փոխանցված ապահովագրության հետ կապված, եթե 
վերաապահովագրողին չհաջողվի կատարել ստանձնած պարտականությունները:  
 
Վերաապահովագրողին ընտրելիս Ընկերությունը հաշվի առնում դրանց վճարունակությունը: 
Վերաապահովագրողի վճարունակությունը գնահատվում է հասարակական վարկանիշային 
տվյալների, ֆինանսական հաշվետվությունների և ներքին հետազոտությունների արդյունքում 
ձեռքբերված տվյալների հիման վրա:  
  
 

21. Կապիտալի կառավարում  
 

Ընկերության կապիտալին ներկայացվող պահանջները սահմանվում և վերահսկվում են ՀՀ 
կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից:  
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Ընկերությունը որպես կապիտալ սահմանում է տեղական օրենսդրությամբ որպես 
ապահովագրական ընկերությունների կապիտալի սահմանված հոդվածները: ՀՀ ԿԲ-ի կողմից 
սահմանված կապիտալի ներկայիս պահանջների համաձայն ապահովագրական ընկերությունների 
նորմատիվային կապիտալի նվազագույն չափը պետք է կազմի 1,500,000 հազար ՀՀ դրամ: 2019 թ. 
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար և 2018թ. հունվարի 1-ից 2018թ. դեկտեմբերի 31-ն 
ընկած ժամանակահատվածում Ընկերությունը չի ունեցել նվազագույն նորմատիվային կապիտալին 
ներկայացվող պահանջների խախտում: 2019 թ. ընթացքում Ընկերությունը հայտարարել և վճարել է 
շահաբաժին՝ 45,000 հազար ՀՀ դրամի չափով (2018 թ.` 49,286 հազար ՀՀ դրամ):  

 
 

22. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը 
 

ՖՀՄՍ-ն սահմանում է իրական արժեքը որպես գին, որը չափման ամսաթվի դրությամբ, ընթացիկ 
շուկայական պայմաններում, հիմնական շուկայում կստացվեր սովորական գործարքում ակտիվը 
վաճառելու կամ կվճարվեր պարտավորությունը փոխանցելու դիմաց։  
 

Ընկերության ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են իրական արժեքով 
պարբերական հիմունքով։ Ընկերության որոշ ֆինանսական ակտիվներ և պարտավորություններ 
չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Հետևյալ 
աղյուսակը ներկայացնում է նշված ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական 
արժեքի որոշման մեթոդները (մասնավորապես՝ օգտագործված գնահատման մեթոդները և 
ելակետային տվյալները): 
 
 
 
 
 
 
 
 Իրական արժեք     
Ֆինանսական 
ակտիվներ/ 
պարտավորու
թյուններ 

2019 թ. 
դեկտեմ-

բերի 31-ի 
դրությամբ 

2018 թ. 
դեկտեմ-

բերի 31-ի 
դրությամբ 

Իրական 
արժեքի 
հիերարխիան 

Գնահատման 
մեթոդները և 
հիմնական 
ելակետային 
տվյալները 

Էական ոչ 
դիտարկելի 
ելակետայի 
ն տվյալներ 

Ոչ դիտարկելի 
ելակետային 
տվյալների 
հարաբերակցու- 
թյունը իրական 
արժեքին 

Վաճառքի 
համար 
մատչելի 
ֆինանսական 
ակտիվներ  

837,117 840,788 Մակարդակ 2 Զեղչված 
դրամական 
հոսքեր՝ հիմնված 
պայմանագրով 
ամրագրված՝ 
պարտքային 
արժեղթղերի 
պայմանների վրա 
և ակտիվ 
շուկայում 
գնանշված 
պետական 
եկամտաբերությա
ն կորը հաշվետու 
ամսաթվի 
դրությամբ: 

կ/չ կ/չ 
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Կիրառված 
եկամտաբերությա
ն կորը 
տատանվում էր 
5.9% - 10.89% 
(2018 թ.՝ 7.35% - 
10.18%) 
միջակայքում: 

 
Մակարդակ 1-ի և 2-ի միջև փոխանցումներ չեն եղել հաշվետու ժամանակաշրջանում:  
 
Շարունակական հիմունքով իրական արժեքով չչափվող (սակայն իրական արժեքով բացահայտում 
պահանջող) մի շարք ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների իրական 
արժեքը  
 
Հաշվի առնելով շարունակական հիմունքով իրական արժեքով չչափվող (սակայն իրական արժեքով 
բացահայտում պահանջող) մի շարք ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 
պարտավորությունների կարճաժամկետ բնույթը, ղեկավարությունը կարծում է, որ դրանց 
հաշվեկշռային արժեքները մոտ են դրանց իրական արժեքին:  
 
 2019թ. 2018թ. 
 Հաշվեկշռային 

արժեք Իրական արժեք 
Հաշվեկշռային 

արժեք Իրական արժեք 
Ֆինանսական ակտիվներ  
Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներ 

673,715 676,760           674,520 703,112 

 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքը սահմանվում է ըստ 
ընդհանուր ընդունված գնորոշման մոդելի, որը հիմնված է զեղչված դրամական հոսքերի 
վերլուծության վրա` որպես նշանակալի ներդրում ունենալով զեղչման դրույքը, որն արտացոլում է 
գործընկերների վարկային ռիսկը։ 
  

23. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում 
 
Ռիսկերի կառավարումը հանդիսանում է Ընկերության գործունեության հիմնարար գործոն և 
կարևոր տարր: Ընկերության գործունեությանը բնորոշ են հետևյալ հիմնական ռիսկերը՝ 
շուկայական ռիսկ, վարկային ռիսկ և իրացվելիության ռիսկ:  
 
Ռիսկերի կառավարման քաղաքականություն և ընթացակարգեր  

Ընկերության ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է բացահայտել, վերլուծել և 
կառավարել այն ռիսկերը, որոնց ենթարկվում է Ընկերությունը, սահմանել ռիսկերի 
համապատասխան սահմանաչափեր և վերահսկման մեխանիզմներ, ինչպես նաև շարունակաբար 
վերահսկել ռիսկերի մակարդակները և դրանց համապատասխանությունը որոշված 
սահմանաչափերին: Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը կանոնավոր 
կերպով վերանայվում են՝ շուկայական պայմանների, առաջարկվող արտադրանքի ու 
ծառայությունների և ընդունված լավագույն մոտեցման փոփոխություններն արտացոլելու 
նպատակով:  
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Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարումը վերահսկող համակարգի պատշաճ 
աշխատանքի համար: Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է հիմնական ռիսկերի 
կառավարման և ռիսկերի կառավարման ու վերահսկման ընթացակարգերի մշակման և ներդրման։  
Ապահովագրական գործարքների հաստատումները կատարվում են անդերայթինգային 
հանձնաժողովի կողմից։ 
 
Ռիսկի թե արտաքին, թե ներքին գործոնները բացահայտվում և կառավարվում են Ընկերության 
կազմակերպչական կառուցվածքի շրջանակներում:  
 
Վարկային ռիսկ  

Ընկերության ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթերի պորտֆելը, բանկերում տեղաբաշխված 
ժամկետային ավանդները, ընթացիկ հաշիվները ենթարկվում են վարկային ռիսկի: Վարկային ռիսկը 
փոխառուի կողմից պարտքը մարելու անկարողության պատճառով հնարավոր վնաս կրելու ռիսկն 
է: Ընկերության նպատակն է վաստակել բավարար եկամուտ արժեթղթերի դիվերսիֆիկացված 
պորտֆելում ներդրումներ կատարելու միջոցով: Ընկերությունն այս ռիսկը կառավարում է միայն 
պետական արժեթղթեր գնելու միջոցով:  
 
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցների հետ կապված վարկային ռիսկը նվազեցնելու համար 
Ընկերությունը կատարում է տարաբնույթ տեղաբաշխումներ և հիմնականում ներդրումներ 
Հայաստանի այն բանկերում, որոնց վճարունակությունը գնահատվում է որպես բարձր 
ղեկավարության կողմից: Ընկերությունը կանոնավոր կերպով վերահսկում է իր 
ենթարկվածությունը վարկային ռիսկին:  
 
Վարկային ռիսկին ենթարկվածության առավելագույն չափը որպես կանոն արտացոլվում է 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային 
արժեքներում: Ակտիվների և պարտավորությունների հնարավոր հաշվանցումն էական 
ազդեցություն չունի հնարավոր վարկային ռիսկի նվազեցման վրա: 
 

 2019թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

2018թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 80,892 44,021 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 1,706,253 1,653,325 
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ 837,117 840,788 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ 673,715 674,520 
Ապահովագրության և վերաապահովագրության գծով 
ստացվելիք գումարներ 

22,024 10,422 

 3,320,001 3,223,076 
 
Բոլոր ֆինանսական ակտիվները, բացի վերաապահովագրության գծով ստացվելիք գումարներից, 
աշխարհագրորեն կենտրոնացած են Հայաստանի Հանրապետությունում և գտնվում են 
չվարկանշված պայմանագրային կողմերի մոտ: 
 
Իրացվելիության ռիսկ  

Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Ընկերությունը կունենա պարտավորությունները 
կատարելու համար միջոցների հավաքագրման դժվարություններ: Իրացվելիության ռիսկն 
առաջանում է ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության 
անհամապատասխանության դեպքում: Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության և 
տոկոսադրույքների համապատասխանությունը և/կամ վերահսկվող անհամապատասխանությունը 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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հանդիսանում է ֆինանսական կազմակերպությունների՝ ներառյալ Ընկերության իրացվելիության 
կառավարման էական գործոն: Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության լիարժեք 
համապատասխանությունը բնորոշ չէ ֆինանսական կազմակերպություններին՝ պայմանավորված 
նրանով, որ իրականացվող գործարքները տարաբնույթ են և ունեն անորոշ ժամկետներ: 
Անհամապատասխանությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել շահութաբերությունը, 
սակայն կարող է նաև մեծացնել վնաս կրելու ռիսկը:  
 
Ընկերության կողմից իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակն է՝ ցանկացած պահի 
ապահովել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները դրամական միջոցների հոսքերի հետ կապված 
պարտավորությունները մարելու համար: Ընկերության իրացվելիության ռիսկի կառավարման 
քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և հաստատվում է Ընկերության ղեկավարության կողմից:  
 
Ստորև ներկայացված է 2019 և 2018 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության ֆինանսական 
պարտավորությունների ժամկետային վերլուծությունը հիմնված մարմանը մնացած ժամկետների և 
դրամական արտահոսքերի չզեղչված արժեքների վրա: 
 
Առ 31 դեկտեմբեր 2019թ. ` 

հազար դրամ 

 
Ցպահանջ, 

մինչև 1 
ամիս 

1-3 
ամիս 

3-12 
ամիս 

1-5 
տարի 

5 
տարուց 

ավել 
Ընդամենը 

Ապահովագրության և 
վերաապահովագրության գծով 
վճարվելիք գումարներ 

52,793 - - - - 52,793 

Այլ պարտավորություններ 14,842 - - - - 14,842 
Ընդամենը  67,635 - - - - 67,635 
 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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Առ 31 դեկտեմբեր 2018թ.  
 

հազար դրամ 

 
Ցպահանջ, 

մինչև 1 
ամիս 

1-3 
ամիս 

3-12 
ամիս 

1-5 
տարի 

5 
տարուց 

ավել 
Ընդամենը 

Ապահովագրության և 
վերաապահովագրության գծով 
վճարվելիք գումարներ 

43,619 - - - - 43,619 

Այլ պարտավորություններ 14,792 - - - - 14,792 
Ընդամենը  58,411 - - - - 58,411 
 
 
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է Ընկերության ֆինանսական ակտիվները և 
պարտավորություններն ըստ սպասվելիք մարման ժամկետների: Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվները ներկայացված են ցպահանջ կամ մինչև 1 ամիս սյունակում, որովհետև 
Ընկերության ղեկավարությունը կարծում է, որ նրանք բարձր իրացվելի են և կարող են վաճառվել 
ըստ պահանջի ֆինանսական պարտավորություննրի դրամական արտահոսքերը բավարարելու 
նպատակով: 
 
Առ 31 դեկտեմբեր 2019թ.  

հազար դրամ 

 
Ցպահանջ, 

մինչև 1 
ամիս 

1-3 
Ամիս 

3-12 
ամիս 

1-5 
տարի 

5 
տարուց 

ավել 
Ընդամենը 

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 

             
80,892  

 -   -   -   -             
80,892  

Ապահովագրության և վերաապահո-
վագրության գծով ստացվելիք 
գումարներ 

22,024   -   -   -   -  22,024  

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 150,403  214,447  1,341,403  - - 1,706,253  

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ 

 -   -   -  665,746  171,371  837,117  

Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներ 

-  -  -  329,536  344,180 673,715  

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ       253,319  214,447  1,341,403  845,086  665,746  3,320,001  
       
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 840,635 - - - - 840,635 
Ապահովագրման և վերապահո-
վագրման վճարելիք գումարներ 

52,793 - - - - 52,793 

Այլ պարտավորություններ 14,842 - - - - 14,842 
Ընդամենը ֆինանսական 
պարտավորություն 

908,270 - - - - 908,270 

Զուտ դիրք       (654,951)     214,447  1,341,403  845,086  665,746  2,411,731  
Կուտակված տարբերություն      (654,951) (440,504) 900,899  1,745,985  2,411,731    
 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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Առ 31 դեկտեմբեր 2018թ.  
 

հազար դրամ 

 

Ցպահանջ
, 

մինչև 1 
ամիս 

1-3 
Ամիս 

3-12 
ամիս 

1-5 
տարի 

5 
տարուց 

ավել 
Ընդամենը 

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 44,021 - - - - 44,021 
Ապահովագրության և վերաապահո-
վագրության գծով ստացվելիք 
գումարներ 10,422 - - - - 10,422 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 150,468 153,159 1,349,698 - - 1,653.325 
Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ - - - 159,013 681,775 840,788 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներ - -  450,706 223,814 674,520 
Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ 204,911 153,159 1,349,698 609,719 905,589 3,223,076 
       
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 849,054 - - - - 849,054 
Ապահովագրման և վերապահո-վագրման 
վճարելիք գումարներ 

43,619 -                                             - - - 43,619 

Այլ պարտավորություններ - - - - -  
Ընդամենը ֆինանսական 
պարտավորություն 

892,673 - - - - 892,673 

Զուտ դիրք  (687,762) 153,159 1,349,698 609,719 905,589 2,330,403 
Կուտակված տարբերություն (687,762) (534,603) 815,095 1,424,814 2,330,403  
Շուկայական ռիսկ 
Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող դրամական 
միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է շուկայական գների փոփոխության արդյունքում: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ընկերության շուկայական ռիսկը ներառում է տոկոսադրույքի 
ռիսկը: Շուկայական ռիսկն առաջանում է տոկոսադրույքի բաց դիրքերի շնորհիվ, որը ենթարկվում է 
շուկայի ընդհանուր և առանձին փոփոխություններին ու շուկայական գների փոփոխությունների 
ազդեցությանը: 
Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակը ռիսկի այնպիսի կառավարումն ու վերահսկումն են, 
որոնք թույլ կտան պահպանել այս ռիսկին ենթարկվածության աստիճանն ընդունելի 
սահմաններում՝ միաժամանակ ապահովելով ռիսկի դիմաց եկամտաբերության օպտիմալացումը: 
 

Տոկոսադրույքի ռիսկ 
Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են Ընկերության տոկոսակիր ակտիվների և 
պարտավորությունները և դրանց համապատասխան միջին արդյունավետ տոկոսադրույքները: Այս 
տոկոսադրույքներն իրենցից ներկայացնում են մինչև այս ակտիվների և պարտավորությունների 
մարման ժամկետն ընկած ժամանակահատվածի մոտավոր եկամտաբերությունը: 
 

 
  2019 թ. 

դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ 

Միջին 
արդյունավե 

տոկոսա- 
դրույք 

2018 թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Միջին 
արդյունավե 

տոկոսա- 
դրույք 

Տոկոսակիր ակտիվներ     
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 1,706,253 9.8% 1,653,325 9.9% 
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ 837,117 8.6% 840,788 9.2% 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ 673,715 9.5% 674,520 9.5% 
 3,217,085  3,168,633  

 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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Տոկոսադրույքի ռիսկը շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության արդյունքում Ընկերության 
տոկոսային եկամտի կամ ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի տատանման ռիսկն է: 
Տոկոսադրույքի ռիսկն առաջանում է, երբ որոշակի ժամկետայնությամբ փաստացի կամ 
կանխատեսվող ակտիվներն ավելի կամ պակաս են նույն ժամկետայնությամբ փաստացի կամ 
կանխատեսվող պարտավորություններից:  
 
Արտարժութային ռիսկ 
 
Ընկերության արտարժույթի ռիսկի վերլուծությունն ըստ ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների ունի հետևյալ տեսքը՝ 
 
 հազար դրամ 

ՀՀ դրամ 

Ազատ 
փոխարկելի 

արժույթ 
Ոչ փոխարկելի 

արժույթ Ընդամենը 

Ակտիվներ      
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 

80,892 -                                                                        - 80,892 

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 1,656,495 49,758 - 1,706,253 

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ 

837,117 - - 837,117 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներ 

673,715 - - 673,715 

Ապահովագրության և վերաապահո-
վագրության գծով ստացվելիք 
գումարներ 

22,024 - - 22,024 

 3,270,243 49,758 - 3,320,001 
Պարտավորություններ     
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 840,635 - - 840,635 
Ապահովագրման և վերապահո-
վագրման վճարելիք գումարներ 

52,793 - - 52,793 

Այլ պարտավորություններ 14,751 91 - 14,842 

 908,179 91 - 908,270 

Զուտ դիրք 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

2,362,064 49,667 - 2,411,731 

     

Ընդամենը ակտիվներ 3,220,474 12 2,590 3,223,076 

Ընդամենը պարտավորություններ 970,058 6,799 3,022 979,879 

Զուտ դիրք 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

2,250,416 (6,787) (432) 2,243,197 
 

 
 
Այլ գնային ռիսկեր  

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել ֆինանսական ակտիվներ և 
պարտավորություններ, որոնց արդյունքում Ընկերությունը կունենար այլ գնային ռիսկեր:  
 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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24. 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 տարվեվերջի դրությամբ և տարվա եկամուտները և 
ծախսերը ներկայացվում են ստորև։  
 
Գործարքներ տնօրենների և ղեկավարության հետ  

2019թ. ընթացքում շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվությունում անձնակազմի գծով ծախսերում ներառված վերադաս ղեկավարության 
վարձատրությունը կազմել է  43,569 հազար ՀՀ դրամ (2018թ.՝ 58,536  հազար ՀՀ դրամ):  
 
Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ  

Կապակցված կողմերի հետ այլ գործարքները ներառում են ՀՀ կառավարության հետ գործարքները. 
 

 2019թ. դեկտեմբերի 
31- ի դրությամբ 

2018թ. դեկտեմբերի 
31- ի դրությամբ 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն   
Ակտիվներ   
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 837,117 840,788 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական 
ակտիվներ 

673,715 674,520 

 1,510,832 1,515,308 
 
 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվություն 

2019թ. 2018թ. 

Տոկոսային եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներից 

   16,250 16,250 

Տոկոսային եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ֆինանսական ակտիվներից 

     48,696 46,234 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր                   94,364 94,828 
       159,310 157,312 

 
25. Հետգնման պայմանագիր  

 
Ընկերությունն ունի գործարքներ հետգնման համաձայնագրերով: Հետգնման համաձայնագրերով 
փոխատվության տրված կամ վաճառված արժեթղթերը փոխանցվում են երրորդ կողմին 



 
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
գործակալություն» ապահովագրական ՓԲԸ  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա  
ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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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:  
 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից ֆինանսական հատվածի 
մասնակիցների հետ ստորագրած հետգնման պայմանագրերով ստանձնած 
պարտավորությունները կազմում են 840,635 հազար դրամ (2018թ.՝ 849,054 հազար դրամ)։ 
2019թ․դեկտեմբերի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի տեսքով 
ներկայացված Ընկերության ֆինանսական ակտիվների (գրավադրված նշված 
պարտավորությունների դիմաց) իրական արժեքը կազմել է 888,351 հազար ՀՀ դրամ (2018թ՝ 
846,792 հազար ՀՀ դրամ) ։  
 
26. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր  
 
Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո, կարգավորման համար ներկայացվել է պահանջ 204,434 
հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով։ Ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման ամսաթվի 
դրությամբ պահանջը գտնվում է կարգավորման փուլում։ Նշված պահանջի բավարարման 
դեպքում կկիրառվեն բնականոն վերաապահովագրական դրույթներ։ 

27. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած իրադարձություններ 

Վերջին ժամանակներում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) արագ զարգացման 
կապակցությամբ շատ երկրներ, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունը, նախաձեռնեցին 
կարանտինային միջոցառումներ, որոնք էական բացասական ազդեցություն ունեցան տեղական 
շուկայում  ձեռնարկատիրական գործունեության մակարդակի և ծավալների վրա: Ակնկալվում է, 
որ և՛ համավարակը, և՛ դրա հետևանքները նվազագույնի հասցնելուն ուղղված միջոցները կարող 
են ազդել տարբեր ոլորտներում գործող ընկերությունների գործունեության վրա:  Ընկերությունը 
այս համավարակը համարում է որպես հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող 
չճշգրտող դեպք, որի քանակական ազդեցությունը տվյալ պահին չի կարող գնահատվել 
վստահության բավարար մակարդակով: 
Ներկայումս ղեկավարությունը վերլուծում է միկրո և մակրոտնտեսական պայմանների 
փոփոխության հնարավոր ազդեցությունը Ընկերության ֆինանսական վիճակի և գործունեության 
արդյունավետության վրա: 
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