








«Էյվիսի քոնսալթինգ ընդ աուդիտ» ՍՊԸ 

 

5 

 

 
 
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  ԿԻՑ  ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
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2021թ դեկտեմբերի 31-ի ավարտված տարվա համար  

 
1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

 
1.1 Ընկերությունը 

 «Էյվիսի քոնսալթինգ ընդ աուդիտ» ՍՊԸ-ն  (Ընկերություն)  ստեղծվել է 23.08.2000թ-ին: Ընկերության 
մասնակիցներն են  Մ. Պետրոսյանը, Ա. Արաբյանը և Պ. Գասպարյանը: 

Ընկերության կանոնադրությունը գրանցվել է 23.08.2000թ ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական 
ռեգիստրի կողմից, գրանցում թիվ 27811002907, գրանցման վկայական 02 Ա 048471, հարկային հաշվառման 
համարը 00433357, աուդիտորական գործունեության լիցենզիա 091՝ տրված ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկային 
նախարարության կողմից 26.07.2001թ, աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիա ԱԾ N048 
տրված ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկային նախարարության կողմից 02.08.2006թ: 
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է ք. Երևան, Նուբարաշեն 10փ,  6 տուն: 
Ընկերության տնտեսական գործունեության հասցեն է  ք. Երևան, Մյասնիկյան պողոտա 5/1: 
Ընկերության կառավարման մարմինը կոլեգիալ գործադիր մարմինն է, իսկ կոլեգիալ գործադիր մարմնի 
ղեկավարը գլխավոր տնօրենն է: Ընկերության գլխավոր տնօրենը Մելսիկ Պետրոսյանն է: 
 
1.2 Հիմնական գործունեությունը 
    Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակներն են՝ 

 ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, 
 հաշվապահական հաշվառման վարում, 
 հարկային հաշվետվությունների կազմում,  
 խորհրդատվական ծառայություն, 
 «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ հարակից ծառայություններ: 

 

 
2.  Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները 

 
2.1      Ֆինանսական Համապատասխանության մասին հայտարարություն 
 Ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների (այսուհետ՝ ՖՀՄՍ) պահանջների համաձայն:  
 

2.2   Չափման հիմունքները 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով: 
 

2.3 Ֆունկցիոնալ և  ներկայացման արժույթը 
Ընկերության  Ֆունկցիոնալ  արժույթը ՀՀ ազգային արժույթն է՝ ՀՀ դրամը (դրամ):  Այն  նաև  Ընկերության 

ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթն է:  Ֆինանսական տեղեկատվությունը ներկայացված 
է  ՀՀ դրամով՝ հազարների ճշտությամբ:  
 

2.4 ՀՀՄՍ 1 համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում  
Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների 

ներկայացում» ստանդարտի համաձայն: Ընկերությունը որոշել է պատրաստել համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին  մեկ հաշվետվություն` ենթագումարներով, երկու առանձին հաշվետվություների փոխարեն 
(ֆինանսական արդյունքների մասին  առանձին հաշվետվություն և, որին հետևում է այլ  համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն): 
 Համաձայն ՖՀՄՍ-ի Ընկերությունը ներկայացնում է  ֆինանսական վիճակի մասին երկու  հաշվետվություն: 
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում Ընկերությունը ներկայացնելու է երկու համադրելի 
ժամանակաշրջաններ միայն` հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հետընթաց կիրառման, 
ֆինանսական հաշվետվություններում հոդվածների հետընթաց վերաներկայացման, կամ ֆինանսական 
հաշվետվություններում հոդվածների վերադասակարգման դեպքերում: 
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 3.Նշանակալի հարցերի նկատմամբ կիրառված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 

 
3.1  Հիմնական միջոցներ 

 Հիմնական միջոցի միավորը՝ որպես ակտիվ ճանաչելուց հետո, հաշվառվում է իր սկզբնական արժեքով 
(ինքնարժեքով)՝ հանած կուտակված մաշվածությունը, արժեզրկումից կուտակված կորուստները: Սկզբնական 
արժեքը ներառում է ձեռքբերման գինը, ներկրման տուրքերը, հարկերը, որոնք ենթակա չեն վերադարձման և 
ուղղակիորեն վերագրվող ծախսումներ: 
 Հիմնական միջոցի՝ որպես առանձին ակտիվ հաշվառվող միավորի բաղկացուցչի փոխարինման 
ծախսումները կապիտալացվում են դուրս գրված բաղկացուցչի հաշվեկշռային արժեքի հետ: Այլ հետագա 
ծախսումները կապիտալացվում են միայն այն ժամանակ, երբ դրանք ավելացնում են հիմնական միջոցի միավորի 
հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները: Բոլոր այլ ծախսումները, ներառյալ պահպանման և 
վերանորոգման ծախսումները, ճանաչվում են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին  
հաշվետվությունում՝ կատարվելու ժամանակաշրջանում:  
 Հիմնական միջոցի մաշվածության գումարն իր օգտակար ծառայության ընթացքում պարբերաբար 
բաշխվում է` կիրառելով մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը: Հիմնական միջոցի մաշվածության 
հաշվարկումը սկսվում է, երբ այն մատչելի է շահագործման համար, այսինքն, երբ հիմնական միջոցի գտնվելու 
վայրը և վիճակը ապահովում են նրա շահագործումը  ընկերության մտադրություններին համապատասխան: 
Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի մաշվածության գումարը ճանաչվում է  շահույթում կամ վնասում, 
բացառությամբ եթե այն ներառվել է մեկ այլ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքում: 
 Հիմնական միջոցների միավորի յուրաքանչյուր մասի համար, որի արժեքը նշանակալի է միավորի 
ընդհանուր արժեքի նկատմամբ, մաշվածությունը հաշվարկվում է առանձին: 
 Հիմնական միջոցների  համար կիրառվող մաշվածության հաշվարկման մեթոդը առնվազն յուրաքանչյուր 
ֆինանսական տարեվերջի դրությամբ վերանայվում է, եթե այդ ակտիվներից սպասվող տնտեսական օգուտների 
ստացման ակնկալվող մոդելի մեջ տեղի է ունեցել նշանակալի փոփոխություն:          
Հիմնական միջոցների համար սահմանված օգտակար ծառայության ժամկետներն են. 
 

Շենքեր, կառուցվածքներ                                                            30 տարի 
Սարքավորումներ 1-5 տարի 
Արտադրատնտեսական գույք                                            5 տարի 
Հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա                    1-5  տարի 

                                                                                          
 Հողի նկատմամբ մաշվածություն չի հաշվարկվում։ Վարձակալված հիմնական միջոցի վրա կատարված 
կապիտալ բնույթի ծախսումների   ամորտիզացիոն ժամկետն է 5 տարի: 
 Հիմնական միջոցների մնացորդային արժեքը գնահատված  արժեք է, որը Ընկերությունը ենթադրում է 
ստանալ ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո` ժամկետի վերջում ակնկալվող  վաճառքից 
նվազեցնելով ակտիվի վաճառքի համար անհրաժեշտ գումարով:     
 Ակտիվի մնացորդային արժեքը և օգտակար ծառայությունը  վերանայվում են  առնվազն յուրաքանչյուր 
ֆինանսական տարեվերջի դրությամբ, եթե ակնկալիքները տարբերվում են նախորդ գնահատումներից: 
 
 3.2  Ոչ նյութական ակտիվներ 
 Ոչ նյութական ակտիվի  միավորը՝ որպես ակտիվ ճանաչելուց հետո, հաշվառվում է իր սկզբնական 
արժեքով (ինքնարժեքով)՝ հանած կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումից կուտակված կորուստները: 
Ոչ նյութական ակտիվի ամորտիզացիան հաշվարկվում է այն պահից, երբ ակտիվը մատչելի է օգտագործման 
համար: Ամորտիզացիան  դադարում է հետևյալ երկու ամսաթվերից առավել վաղ ամսաթվին. 

ա/ երբ ոչ նյութական ակտիվը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար նախատեսված, և 
բ/ երբ ոչ նյութական ակտիվը ապաճանաչվում է: 

 Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում ոչ նյութական ակտիվների  օգտակար 
ծառայության ժամկետի ընթացքում`կիրառելով գծային մեթոդը: Գնահատված մնացորդային արժեքը, օգտակար 
ծառայության ու ամորտիզացիայի մեթոդը վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
դրությամբ, և գնահատման փոփոխությունների ազդեցությունը հաշվառվում է առաջընթաց հիմունքով: Օգտակար 
ծառայության անորոշ ժամկետով ոչ նյութական ակտիվը ամորտիզացիայի ենթակա չէ: 
Օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետները հետևյալն են` 
                   Համակարգչային ծրագրեր   10  տարի 
                   Լիցենզիաներ                                                                     1  տարի 
  
 Ոչ նյութական ակտիվն ապաճանաչվում է օտարման ժամանակ կամ, երբ օգտագործումից կամ 
օտարումից այլևս ապագա տնտեսական օգուտներ չեն ակնկալվում: Ոչ նյութական ակտիվի ապաճանաչումից 
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առաջացած օգուտը կամ կորուստը, որը չափվում է որպես օտարումից զուտ մուտքերի և ակտիվի հաշվեկշռային 
արժեքի միջև տարբերություն, ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, երբ այդ ակտիվն ապաճանաչվում է:                      
 Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում  Ընկերությունը գնահատում է  իր նյութական և ոչ 
նյութական ակտիվների արժեզրկման հայտանիշների առկայությունը: Նման հայտանիշների առկայության 
դեպքում Ընկերությունը գնահատում է  փոխհատուցվող գումարը, որը իրենից ներկայացնում է վաճառքի համար 
անհրաժեշտ ծախսերով նվազեցված ակտիվի հաշվեկշռային արժեքից և օգտագործման արժեքից 
առավելագույնը: Նյութական և ոչ նյութական ակտիվների  հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև 
փոխհատուցվող գումար և արժեզրկումից վնասը ճանաչվում է  համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 
մասին հաշվետվությունում այնքանով, որքանով այն գերազանցում է նախկին վերագնահատման հավելաճը 
սեփական կապիտալում: 
 Նախկինում ակտիվի գծով ճանաչված արժեզրկման վնասը հակադարձվում է, եթե ակտիվի 
օգտագործման արժեքի կամ վաճառքի զուտ գնի  գնահատման փոփոխություն է տեղի ունեցել: Երբ հետագայում 
արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի  հաշվեկշռային արժեքը պետք է ավելացվի մինչև նրա 
փոխհատուցվող գումարը, բայց այնպես, որ ակտիվի ավելացված հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն 
հաշվեկշռային արժեքը, որը որոշված կլինի, եթե նախորդ տարիներին  այդ ակտիվի  գծով արժեզրկումից 
կորուստներ ճանաչված չլինեին: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումն անմիջապես ճանաչվում է որպես 
եկամուտ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, բացառությամբ այն դեպքերի, 
երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված արժեքով, որի դեպքում արժեզրկումից 
կորստի ցանկացած հակադարձում դիտվում է որպես վերագնահատումից արժեքի աճ: 
 Երբ հնարավոր չէ գնահատել առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը, Ընկերությունը գնահատում է 
այն դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարը, որին պատկանում է ակտիվը:       
 Օգտակար ծառայության անորոշ ժամկետով ոչ նյութական ակտիվները  և օգտագործման համար դեռևս 
ոչ մատչելի ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկումը ստուգվում է առնվազն տարեկան և ցանկացած ժամանակ, 
երբ կա հայտանիշ,որ այդ ակտիվը կարող է արժեզրկվել: 
 

3.3   Ներդրումային  գույք  
Ներդրումային գույքը, որը պահվում է վարձակալական եկամուտ ստանալու և/կամ դրա արժեքի աճի 

նպատակով, սկզբնապես հաշվառվում է սկզբնական արժեքով՝ ներառելով գործարքի ծախսերը: Սկզբնական 
ճանաչումից հետո ներդրումային գույքը չափվում է իրական արժեքով  կամ ինքնարժեքի մոդելով:
 Ներդրումային գույքի իրական արժեքի փոփոխությունից առաջացած օգուտը կամ վնասը ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում այն առաջացել է:  Ներդրումային գույքը 
ապաճանաչվում է  օտարման ժամանակ կամ, երբ ներդրումային գույքը մշտապես հանվում է օգտագործումից, և 
ապագա տնտեսական օգուտներ չեն ականկալվում օտարումից: 
  

3.4  Վարձակալված ակտիվներ 
 Գործառնական վարձակալության տրված (ստացված) ակտիվները ճանաչվում են վարձատուի 

հաշվեկշռում: 
Որպես վարձակալ, Ընկերությունը կարճաժամկետ վարձակալությունների կամ այն վարձակալությունների 

նկատմամբ, որոնց դեպքում հիմքում ընկած ակտիվը փոքրարժեք է գործառնական վարձակալության գծով 
վարձավճարները վարձակալության ժամկետի ընթացքում ճանաչում է որպես ծախս կամ ծախսում գծային 
հիմունքով, եթե մեկ այլ սիստեմատիկ հիմունք ավելի լավ չի ներկայացնում ակտիվի օգտագործումից օգուտների 
ստացման ժամանակային գրաֆիկը: 

Ընկերության բոլոր վարձակալությունները դիտվում են որպես գործառնական վարձակալություններ:   
       

3.5   Արտարժույթով գործարքներ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս Ընկերության համար ֆունկցիոնալ արժույթից 

տարբերվող այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի օրվա դրությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության Կենտրոնական բանկի  կողմից հրապարակված` արտարժութային շուկաներում արտարժույթի 
նկատմամբ հայկական դրամի միջին փոխարժեքով:                     

Յուրաքանչյուր հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով դրամային 
հոդվածները պետք է վերահաշվարկվեն` կիրառելով հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ 
կողմից հրապարակված միջին փոխարժեքը,  սկզբնական արժեքով չափվող արտարժույթով ոչ դրամային 
հոդվածները պետք է վերահաշվարկվեն գործառնության ամսաթվի փոխանակման փոխարժեքով և իրական 
արժեքով չափվող արտարժույթով ոչ դրամային հոդվածները պետք է վերահաշվարկվեն իրական արժեքի 
որոշման օրվա փոխանակման փոխարժեքով: Այն ոչ դրամային հոդվածները, որոնց սկզբնական արժեքը 
հաշվառվում է արտարժույթով, չեն վերահաշվարկվում: 

Փոխարկման հետևանքով  առաջացած արտարժութային տարբերությունները ճանաչվում են  շահույթում 
կամ վնասում այն ժամանակաշրջանում, որում դրանք առաջացել են: 
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Արտարժույթով գործարքներից, ինչպես նաև արտարժույթով արտահայտված դրամային հոդվածների 
վերահաշվարկումից առաջացած փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են ժամանակաշրջանի 
շահույթում կամ վնասում:  
 

3.6  Դրամական միջոցներ և համարժեքներ 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ներառում են կանխիկ միջոցները, բանկի հաշվարկային 

հաշվում ունեցած միջոցները, ինչպես նաև երեք ամիս և պակաս ժամկետայնությամբ  ընթացիկ ավանդներն ու այլ 
կարճաժամկետ բարձր իրացվելի ներդրումները:  
 

3.7  Պաշարներ 
Պաշարները ներկայացված են ինքնարժեքից և հնարավոր իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով: 

Փոխադարձ փոխարկելի հանդիսացող պաշարների ինքնարժեքը որոշվում է առաջինը մուտք, առաջինը ելք 
բանաձևով: Պաշարների ինքնարժեքը ներառում է պաշարների ձեռք բերման ծախսումները և դրանց ներկա 
տնվելու վայր և վիճակի բերելու հետ կապված այլ ծախսումներ: 

Պաշարների հնարավոր իրացման զուտ արժեքը սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի 
գնահատված գինն է` հանած համալրման և վաճառքը կազմակերպելու համար գնահատված ծախսումները: 
Ծառայությունների մատուցման մեջ օգտագործելու նպատակով պահվող նյութերը և այլ պաշարները չեն 
վերագնահատվում ինքնարժեքից ցածր, եթե ակնկալվում է, որ ծառայությունը, որի մատուցման նպատակով 
դրանք օգտագործվելու են, վաճառվելու է ինքնարժեքին հավասար կամ գերազանցող գնով: 
 

3.8  Աշխատակիցների հատուցումներ 
Աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումները ներառում են աշխատավարձերը, կարճաժամկետ 

փոխհատուցելի բացակայությունները (ինչպիսիք են, օրինակ, վճարովի տարեկան արձակուրդները և 
հիվանդության հետ կապված վճարովի արձակուրդները), և պարգևավճարները: Աշխատակիցների 
կարճաժամկետ հատուցումների գծով պարտականությունները չափվում են առանց զեղչման և ծախսագրվում են 
համապատասխան ծառայությունը մատուցելուց հետո: 
 

3.9  Հասույթ 
Երբ ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել, 

Ընկերությունը գործարքից հասույթը ճանաչում է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործարքի ավարտման 
աստիճանի հիման վրա: Գործարքի արդյունքը կարելի է արժանահավատորեն գնահատել, եթե բավարարվում են 
հետևյալ պայմանները` 

ա) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը, 
բ) հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն Ընկերություն 
գ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործարքի 
ավարտվածության աստիճանը. 
դ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել գործարքի համար կատարված և գործարքն ավարտելու 
համար անհրաժեշտ ծախսումները: 

 

3.10  Հարկեր 
Շահութահարկ 
Շահութահարկի գծով ծախսը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: 
Ընթացիկ շահութահարկը տարվա համար հարկվող շահույթից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվետու ամսաթվին 

գործող կամ ըստ էության գործող հարկային դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով նախորդ տարիների համար 
վճարվելիք հարկերի ճշգրտումները:   

Հետաձգված հարկը հաշվարկվում է ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և 
շահութահարկի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող համապատասխան հարկային բազաների միջև 
ժամանակավոր տարբերություններից: Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր 
հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների համար: Հետաձգված հարկային ակտիվները ճանաչվում են բոլոր 
նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների, չօգտագործած հարկային վնասների և զեղչերի  համար այն 
չափով, որքանով որ հավանական է հարկվող շահույթի ստացում, որի դիմաց կարող է օգտագործվել նվազեցվող 
ժամանակավոր տարբերությունը:  

Հետաձգված հարկային ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվում է այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ Ընկերությունը կստանա 
բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ 
մասամբ իրացնել: Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են այն հարկային 
դրույքաչափերով, որոնք նախատեսվում են կիրառել այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվը կիրացվի կամ 
պարտավորությունը կմարվի` հիմք ընդունելով հարկերի դրույքաչափերը և հարկային օրենքները, որոնք գործում 
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են հաշվետու ժամանակաշրջանում: 
Շահույթից կամ վնասից դուրս ճանաչված հոդվածներին վերաբերող հետաձգված հարկերը ճանաչվում են 

շահույթից կամ վնասից դուրս: Հետաձգված հարկային հոդվածները ճանաչվում են` հիմքում ընկած 
գործարքներից կախված կամ համապարփակ եկամուտներում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում:  

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են, եթե առկա է ընթացիկ 
հարկային ակտիվներն ընթացիկ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցելու իրավաբանորեն 
ամրագրված իրավունք և  հետաձգված հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները վերաբերում են 
շահութահարկին, որը գանձվում է նույն հարկային մարմնի կողմից  նույն հարկատուից կամ տարբեր 
հարկատուներից, սակայն առկա է մտադրություն հարկային պարտավորությունները մարել և հարկային 
ակտիվները իրացնել զուտ հիմունքով կամ միաժամանակ իրացնել հարկային ակտիվները և մարել հարկային 
պարտավորությունները: 
 

Իրացման հարկեր  (անուղղակի հարկեր)   
Հասույթը, ծախսերը և ակտիվները ճանաչվում են զուտ իրացման հարկերից`բացառությամբ. 

(ա)  երբ իրացման հարկն առաջացել է այնպիսի ակտիվների կամ ծառայությունների գնումից, որի գծով 
այն չի հատուցվում հարկային մարմինների կողմից: Այս դեպքում հարկը ճանաչվում է որպես ակտիվի 
ձեռքբերման ինքնարժեքի մաս կամ որպես  ծախսային հոդված; 
(բ)   դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերն արտացոլելիս, որոնք ներկայացված են իրացման 
հարկերի գումարը ներառյալ: 
Հարկային մարմիններից հատուցման ենթակա կամ պարտավորություն հանդիսացող իրացման հարկերի 
գծով գումարները ներառվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես դեբիտորական 
կամ կրեդիտորական պարտք: 

 
3.11  Ֆինանսական գործիքներ 

Ֆինանսական ակտիվները կամ ֆինանսական պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունը 
դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ:  
Ֆինանսական ակտիվները ապաճանաչվում են, երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական հոսքերի 
նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ կամ երբ փոխանցվում են 
ֆինանսական ակտիվները 

Ընկերությունը պետք է իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունից հանի ֆինանսական 
պարտավորությունը (կամ ֆինանսական պարտավորության մի մասը) այն ու միայն այն դեպքում, երբ այն մարվում 
է, այսինքն, երբ պայմանագրում նշված պարտականությունը կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում կամ ուժը 
կորցնում է: 

Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական 
արժեքով` գումարած գործարքի հետ կապված ծախսումները, բացառությամբ այն ֆինանսական ակտիվների և 
ֆինանսական պարտավորությունների, որոնք սկզբնապես դասակարգվում են որպես ֆինանսական ակտիվներ և 
ֆինանսական պարտավորություններ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, որոնք 
սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով: 

Ընկերության ֆինանսական ակտիվներն ըստ կատեգորիաների ներկայացված են ծանոթագրություն 20-
ում:  
 

(ա)   Ֆինանսական ակտիվներ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով 
Ֆինանսական ակտիվները` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, ներառում են 

առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվները կամ այն ֆինանսական ակտիվները, որոնք որպես 
չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով դասակարգվել են Ընկերության կողմից` սկզբնական 
ճանաչման ժամանակ: Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակով պահվող, 
եթե դրանք ձեռք են բերվել մոտ ժամանակում վաճառելու կամ հետ գնվելու նպատակով: Բոլոր ածանցյալ 
ֆինանսական գործիքները, որոնք ենթակա չեն հեջավորման, դասակարգվում են այս կատեգորիայում:  
 

(բ)   Փոխառություններ  և դեբիտորական պարտքեր 
Փոխառությունները և դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ 

ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք գնանշվող չեն ակտիվ շուկայում և ներառում են առևտրային և այլ 
դեբիտորական պարտքերը, ինչպես նաև դրամարկղում և բանկերում մնացորդները:  

Ընթացիկ դեբիտորական պարտքերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով:  Հետագայում դրանք 
հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով` օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը` հանած 
արժեզրկման պահուստը:  Առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստը ստեղծվում է այն 
ժամանակ, երբ առկա է օբյեկտիվ ապացույց, որ Ընկերությունը սկզբնապես սահմանված ժամկետներում չի 
կարող հավաքագրել վերադարձման ենթակա բոլոր գումարները: Դեբիտորի զգալի ֆինանսական 
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դժվարությունները, վճարման հետաձգումը և ժամանակին չվճարումը ցուցանիշ են այն բանի, որ առևտրային 
դեբիտորական պարտքն արժեզրկված է: Պահուստի գումարը  ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և սկզբնական 
արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված ապագա դրամական հոսքերի ներկա արժեքի տարբերությունն է:  

Պահուստի մնացորդը ճշգրտվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվությունում` ծախսի կամ եկամտի ճանաչման միջոցով: Հաճախորդի հաշվի 
մնացորդից դուրս գրվող ցանկացած գումար նվազեցվում է առկա կասկածելի դեբիտորական պարտքի 
պահուստից: Բոլոր դեբիտորական պարտքերը, որոնց հավաքագրումը գնահատվում է անհավանական, դուրս են 
գրվում: 

Մնացորդները դրամարկղում և բանկերում ներառում են կանխիկ միջոցները, բանկային հաշիվների 
մնացորդները և դրամական միջոցները ճանապարհին: 
                                     

(գ)    Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ                                                   
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով, ֆիքսված 

մարման ժամկետով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են և ներառում են առևտրային բանկերում 
ավանդները: Ներդրումները դասակարգվում են որպես մինչև մարման ժամկետը պահվող, եթե Ընկերության 
ղեկավարությունը մտադրված է պահել դրանք մինչև դրանց մարման ժամկետը:  
Ավանդները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով` օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի 
մեթոդը:  Ավանդների  հաշվեկշռային արժեքի ցանկացած փոփոխություն ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:  
 

(դ)    Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 
 Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները չափվում են իրական արժեքով` իրական արժեքի 

փոփոխությունները ուղղակիորեն ճանաչելով այլ համապարփակ արդյունքներում: Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվների կատեգորիայում դասակարգված ֆինանսական գործիքներից առաջացած օգուտը կամ 
վնասը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում այն դեպքում, երբ նշված ակտիվները վաճառվում են կամ երբ 
ներդրումն արժեզրկվում է: Արժեզրկման դեպքում ցանկացած վնաս, որը նախկինում ճանաչվել էր այլ 
համապարփակ արդյունքներում, փոխանցվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվություն: 
 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ այն 

ֆինանսական ակտիվների` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, գնահատվում են 
արժեզրկման հայտանիշի առկայության համար: Ֆինանսական ակտիվներն արժեզրկված են, եթե առկա է 
անկողմնակալ վկայություն, որ ֆինանսական ակտիվների սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ 
մի քանի իրադարձություններ ազդել են ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի վրա: 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման կորուստը 
hաշվառվում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված 
դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի ներկա արժեքի միջև տարբերությամբ: Բոլոր ֆինանսական 
ակտիվների համար արժեզրկումից կորուստն ուղղակիորեն նվազեցվում է ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային 
արժեքից, բացառությամբ առևտրային դեբիտորական պարտքերի, որոնց հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է 
կասկածելի պարտքի պահուստի միջոցով: 

Բացառությամբ վաճառքի համար մատչելի սեփական կապիտալի գործիքների, եթե հետագա 
ժամանակաշրջանում արժեզրկման կորուստը նվազում է և նվազումը օբյեկտիվորեն կարելի է վերագրել արժեքի 
իջեցումից հետո տեղի ունեցած դեպքերին, ապա նախկինում ճանաչված արժեզրկման կորուստը հակադարձվում 
է` ճանաչվելով  համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում այն չափով, որ 
հակադարձումը չհանգեցնի ֆինանսական ակտիվի այնպիսի հաշվեկշռային արժեքի, որը գերազանցի այն 
ամորտիզացված արժեքը, որը կլիներ, եթե այդ ֆինանսական ակտիվի արժեքի իջեցման հակադարձման 
ամսաթվի դրությամբ արժեզրկում ճանաչված չլիներ: 
 

Ապաճանաչում                      
Ֆինանսական ակտիվը ապաճանաչվում է, երբ ակտիվից դրամական հոսքեր ստանալու պայմանագրային  

իրավունքի ժամկետն ավարտված է կամ, երբ Ընկերությունը մեկ այլ կազմակերպության փոխանցել է  
ֆինանսական ակտիվը և դրա սեփականության հետ  կապված ըստ էության բոլոր ռիսկերը և օգուտները: 

Ֆինանսական ակտիվի ամբողջական ապաճանաչման ժամանակ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի  և 
ստացված կամ ստացվելիք հատուցման գումարի  և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչված  և 
սեփական կապիտալում կուտակված կուտակային օգուտի կամ կորստի միջև տարբերությունը ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում: 
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Ֆինանսական պարտավորություններ  
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքերը, բանկային օվերդրաֆտները, վարկերը և փոխառությունները, ֆինանսական երաշխավորության 
պայմանագրերը և ածանցյալ ֆինանսական գործիքները: Ընկերությունը որոշում է ֆինանսական 
պարտավորությունների դասը սկզբնական ճանաչման ժամանակ: Ընկերության ֆինանսական 
պարտավորություններն ըստ կատեգորիաների ներկայացված են ծանոթագրություն 20-ում: 

Բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, իսկ վարկերի 
և փոխառությունների պարագայում` ներառյալ ուղղակի վերագրելի գործարքի ծախսումները: Ֆինանսական 
պարտավորությունների հետագա չափումը կախված է ըստ ստորև ներկայացված դասակարգումից` 

 (ա)  ֆինանսական պարտավորություններ  չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով 
Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորությունները 
ներառում են  առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական պարտավորությունները և այն 
ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք սկզբնական ճանաչման ժամանակ նախատեսվել են որպես 
շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակներով 
պահվող,եթե դրանք ձեռք են բերվել մոտ ապագայում վաճառելու նպատակով: Առևտրային 
նպատակներով պահվող պարտավորությունների գծով օգուտները և վնասները ճանաչվում են 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: 
(բ) Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 

 
  Վարկեր  և փոխառություններ  

Վարկերը և փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով` առանց գործարքային 
ծախսերի: Սկզբնական ճանաչումից հետո վարկերը և փոխառությունները չափվում են ամորտիզացված 
արժեքով, իսկ այս արժեքի և մարման արժեքի միջև տարբերությունը փոխառության ժամկետի ընթացքում 
ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում` արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդով: Տոկոսավճարները և փոխառությունների հետ կապված այլ ծախսերը ծախսագրվում են 
կատարմանը զուգահեռ` որպես ֆինանսական ծախսերի մի մաս, բացի որակավորվող ակտիվի ձեռքբերմանը, 
կառուցմանը կամ արտադրությանն ուղղակիորեն վերագրվող փոխառության ծախսումներից, որոնք 
կապիտալացվում են որպես այդ ակտիվի արժեքի մաս: 
 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով, հետագայում չափվում 

են ամորտիզացված արժեքով: 
 

Ապաճանաչում 
Ֆինանսական պարտավորությունը ապաճանաչվում է, երբ այն մարվում է, չեղյալ է համարվում կամ 

լրացել է դրա ուժի մեջ լինելու ժամկետը: Նույն  փոխատուի հանդեպ ունեցած ֆինանսական պարտավորության 
փոխարինումը այլ ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն էականորեն տարբերվում են նախորդից, 
կամ եթե տեղի է ունեցել գործող պարտավորության պայմանների էական փոփոխություն,ապա պետք է հին 
պարտավորությունը ապաճանաչել և նոր պարտավորությունը ճանաչել` համապատասխան հաշվեկշռային 
արժեքների տարբերությունը ձևակերպելով  ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: 
 

Ֆինանսական գործիքների հաշվանցում 
Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են և զուտ գումարը ներկայացվում է 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի ճանաչված 
գումարները հաշվանցելու իրավական հիմք և գոյություն ունի դրանք զուտ հիմունքով մարելու կամ միաժամանակ 
ակտիվները իրացնելու և պարտավորությունները մարելու մտադրություն: 
 

3.12  Կանխավճարներ  
Կանխավճարները հաշվեկշռում ընդգրկվում են արժեզրկման պահուստով նվազեցման արժեքով: 

Կանխավճարները դասակարգվում են որպես ոչ ընթացիկ այն պարագայում, երբ կանխավճարին վերաբերվող 
ապրանքները կամ ծառայությունները նախատեսվում է ձեռք բերել մեկ տարի հետո կամ երբ կանխավճարները 
վերաբերում են ակտիվներին, որոնք դասակարգվում են որպես ոչ ընթացիկ սկզբնական ճանաչման ժամանակ: 
Ակտիվի ձեռքբերման համար կանխավճարները հաշվեգրվում են ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին այն 
ժամանակ, երբ Ընկերությանն է անցնում ակտիվի տիրապետումը և հնարավոր է դառնում, որ ակտիվի հետ 
կապված ապագա տնտեսական օգուտները կհոսեն Ընկերություն։ Այլ կանխավճարները դուրս են գրվում շահույթ 
կամ վնաս կանխավճարին վերաբերող ապրանքները կամ ծառայությունները ձեռք բերելու պահին: Եթե կան 
հայտանիշներ, որ կանխավճարին վերաբերող ակտիվները,ապրանքները կամ ծառայությունները չեն ստացվելու, 
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կանխավճարի հաշվեկշռային արժեքը դուրս է գրվում և համապատասխան արժեզրկման վնասը ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում։ 
 
 3.13 Պահուստներ,  պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ 
 Պահուստը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչվում է, երբ Ընկերությունը ունի 
իրավական կամ կառուցողական պարտականություն` որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, հավանական է, որ 
պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական օգուտների արտահոսք և 
պարտականության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել: Եթե ժամանակի մեջ դրամի արժեքի 
ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն ծախսումների ներկա 
արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը մարելու համար: Զեղչման դրույքը  
պետք է լինի այն դրույքը՝ առանց հաշվի առնելու հարկման ազդեցությունը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ 
դրամի արժեքի և այդ պարտավորությանը հատուկ ռիսկերի ընթացիկ շուկայական գնահատումները: 
 Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պահուստները պետք է վերանայվեն և 
ճշգրտվեն` ընթացիկ լավագույն գնահատականը արտացոլելու համար: Եթե այլևս հավանական չէ, որ 
պարտավորությունը մարելու համար կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, 
ապա պահուստը պետք է հակադարձվի:  
 Պահուստը պետք է օգտագործվի միայն այն ծախսումների դիմաց, որոնց գծով այդ պահուստը 
սկզբնապես ճանաչվել էր:  
 Պայմանական ակտիվները չեն ճանաչվում ֆինանսական հաշվետվություններում, բայց բացահայտվում 
են, երբ տնտեսական օգուտների մուտքը հավանական է համարվում:  
 Պայմանական պարտավորությունները ճանաչվում են ֆինանսական հաշվետվություններում այն դեպքում, 
երբ հավանական է պարտավորությունը լուծելու համար տնտեսական օգուտների արտահոսք և այդ արտահոսքը 
կարող է խելամտորեն գնահատվել: Դրանք բացահայտվում են այնքան ժամանակ, մինչև տնտեսական 
օգուտները մարմնավորող միջոցների արտահոսքի հավանականությունը շատ փոքր է: 
 
 3.14 Փոխառության ծախսումներ 
 Փոխառության ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են որակավորվող   ակտիվների 
ձեռքբերմանը,  կառուցմանը կամ արտադրությանը (որոնք այն ակտիվներն են, որոնց անհրաժեշտ է  ժամանակի  
զգալի  հատված,  որպեսզի  պատրաստ  լինեն  ըստ  նշանակության  օգտագործման կամ վաճառքի համար), 
ավելացվում են այդ ակտիվների ինքնարժեքին, մինչև որ ակտիվներն ըստ էության պատրաստ են դառնում դրանց 
մտադրված օգտագործման  կամ վաճառքի համար: 
 Որակավորվող   ակտիվի   համար   ձեռք   բերված   փոխառության   ժամանակավորապես   ազատ 
միջոցների  ներդրումից  ստացված  եկամուտը  նվազեցվում  է այդ  ակտիվի  վրա կապիտալացման ենթակա 
փոխառության ծախսումներից: 
 Փոխառության   մյուս   ծախսումները   ճանաչվում   են   շահույթում   կամ   վնասում   այն   
ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում են: 
 

3.15  Սխալներ 
Նախորդող ժամանակաշրջանի սխալները Ընկերության մեկ կամ մեկից ավելի նախորդող 

ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվություններում կատարած բացթողումներն ու խեղաթյուրումներն 
են, որոնք առաջանում են այն արժանահավատ տեղեկատվությունը չօգտագործելու կամ ոչ ճիշտ օգտագործելու 
արդյունքում, որը` 

ա) առկա էր, երբ այդ ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունները վավերացվել էին 
հրապարակման համար. 
բ) խելամտորեն ակնկալվում է, որ կարող էր ստացվել և հաշվի առնվել այդ ֆինանսական 
հաշվետվությունները պատրաստելիս և ներկայացնելիս:  
 
 
Ընկերությունը ուղղում է նախորդող ժամանակաշրջանի էական սխալները հետընթաց` դրանց 

հայտնաբերումից հետո հրապարակման համար հաստատված առաջին ֆինանսական հաշվետվությունների 
փաթեթում` 

ա) վերահաշվարկելով ներկայացված այն նախորդող ժամանակաշրջանի (ժամանակաշրջանների) 
համեմատելի գումարները, որոնցում տեղի է ունեցել սխալը, կամ 
բ) եթե սխալը տեղի է ունեցել նախքան մինչև ներկայացված ամենավաղ ժամանակաշրջանը,ապա 
ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի սկզբնական մնացորդները 
վերահաշվարկելով ներկայացված նախորդող ամենավաղ ժամանակաշրջանի համար: 

 
Նախորդող ժամանակաշրջանի սխալը պետք է ուղղվի հետընթաց վերահաշվարկմամբ, բացառությամբ 
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երբ անիրագործելի է կոնկրետ ժամանակաշրջանի վրա սխալի հետևանքների կամ դրա կուտակային 
հետևանքների որոշումը: Եթե անիրագործելի է որոշել մեկ կամ ավելի նախորդող ժամանակաշրջաններ ներառող 
հաշվետվություններում ներկայացված համադրելի տեղեկատվության վրա կոնկրետ ժամանակակաշրջանին 
վերաբերող սխալի հետևանքները, ապա Ընկերությունը պետք է վերահաշվարկի այն ամենավաղ 
ժամանակաշրջանի (որը կարող է լինել ընթացիկ ժամանակաշրջանը) ակտիվների, պարտավորությունների և 
սեփական կապիտալի սկզբնական մնացորդները, որի համար հետընթաց վերահաշվարկումն իրագործելի է: 
    

     3.16 Հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխություններ 
 Հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխության հետևանքը պետք է ճանաչվի 
առաջընթաց` արտացոլվելով շահույթի կամ վնաuի մեջ` 

ա) փոփոխման ժամանակաշրջանում, եթե փոփոխությունն ազդում է միայն տվյալ ժամանակաշրջանի 
վրա, կամ  
բ) փոփոխման ժամանակաշրջանում և հետագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունը երկուuի 
վրա էլ ազդում է: 

  
 Այնքանով, որքանով հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխությունն առաջացնում է 
ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություն կամ առնչվում է uեփական կապիտալի որևէ հոդվածի հետ, 
այն պետք է ճանաչվի համապատաuխան ակտիվի, պարտավորության կամ uեփական կապիտալի հոդվածի 
հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտման միջոցով` փոփոխության ժամանակաշրջանում: 
 Այն դեպքում, երբ դժվար է տարբերակել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
փոփոխությունը հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխությունից, ապա այն դիտվում է որպես 
հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխություն`համապատասխան բացահայտմամբ: 
 
 3.17  Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ 
 Ընկերությունը  պետք է փոփոխի հաշվապահական հաշվառման  քաղաքականությունը միայն այն 
դեպքում, եթե այդ փոփոխությունը` 
     ա) պահանջվում է որևէ ՖՀՄU-ով, կամ 
     բ) հանգեցնում է ֆինանuական հաշվետվություններում Ընկերության ֆինանuական վիճակի, ֆինանuական 
արդյունքների և դրամական միջոցների  հոuքերի վրա գործառնությունների, այլ դեպքերի և իրադարձությունների 
ազդեցության վերաբերյալ առավել արժանահավատ և տեղին  տեղեկատվության ներկայացմանը: 
         Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունը պետք է կիրառվի հետընթաց, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անիրագործելի է որոշել կամ այդ փոփոխության ազդեցությունը կոնկրետ 
ժամանակաշրջանի վրա, կամ դրա կուտակային ազդեցությունը: 
          Եթե Ընկերությունը  հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունը կիրառում է 
հետընթաց, ապա պետք է ճշգրտի  ամենավաղ ներկայացված նախորդող ժամանակաշրջանի uեփական 
կապիտալի համապատաuխան հոդվածների uկզբնական մնացորդները, որոնց առնչվում են փոփոխությունները,  
ինչպեu նաև յուրաքանչյուր ներկայացված նախորդող ժամանակաշրջանի համար բացահայտված այլ համադրելի 
գումարներն այնպեu, կարծեu թե հաշվապահական հաշվառման նոր քաղաքականությունը ի uկզբանե կիրառվել է: 
       Եթե անիրագործելի է որոշել մեկ կամ ավելի նախորդող ժամանակաշրջաններ ներառող հաշվետվությունների 
փաթեթում բացահայտված համադրելի տեղեկատվության  վրա կոնկրետ ժամանակաշրջանին վերաբերող 
հաշվապահական հաշվառման  քաղաքականության փոփոխության հետևանքները, ապա Ընկերությունը 
ակտիվների  և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների նկատմամբ կիրառում է  հաշվապահական 
հաշվառման նոր քաղաքականությունը` uկuած այն ամենավաղ ժամանակաշրջանի (որը կարող է լինել ընթացիկ 
ժամանակաշրջանը) uկզբից, որի համար հետընթաց կիրառումն իրագործելի է: Միաժամանակ, Ընկերությունը 
պետք է  կատարի այդ ժամանակաշրջանում uեփական կապիտալի այն հոդվածների uկզբնական  մնացորդների 
համապատաuխան ճշգրտումներ, որոնց առնչվում են այդ  փոփոխությունները: 
         Երբ Ընկերության համար անիրագործելի է հաշվապահական հաշվառման նոր  քաղաքականությունը 
կիրառել հետընթաց` բոլոր նախորդող ժամանակաշրջանների նկատմամբ նոր քաղաքականության կիրառման 
կուտակային հետևանքը որոշելու  անկարողության պատճառով, ապա Ընկերությունը  նոր քաղաքականությունը 
կիրառում է առաջընթաց` հնարավոր ամենավաղ ժամանակաշրջանից uկuած: Այդ դեպքում Ընկերությունը  հաշվի 
չի առնում ակտիվների, պարտավորությունների և uեփական կապիտալի` մինչ այդ ամuաթիվն  առաջացող 
կուտակային ճշգրտման բաժինը: 
 
 
 3.18   Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 
          Ընկերությունը  ճշգրտում է  իր ֆինանuական հաշվետվություններում ճանաչված գումարները` հաշվետու 
ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող ճշգրտող  դեպքերն արտացոլելու նպատակով: 
           Ընկերությունը  չի  ճշգրտում  իր ֆինանuական հաշվետվություններում ճանաչված գումարները` հաշվետու 
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ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող չճշգրտող դեպքերն արտացոլելու նպատակով: 
           Եթե շահաբաժինները հայտարարվում են հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո,  uակայն մինչև 
ֆինանuական հաշվետվությունները հրապարակման համար վավերացնելը,  շահաբաժինները չեն ճանաչվում 
որպեu պարտավորություն հաշվետու ժամանակաշրջանի  վերջի դրությամբ, քանի որ այդ ժամանակ 
պարտականությունն առկա չէ: 
 
 

4. Կարևոր հաշվապահական   գնահատումներ, դատողություններ և ենթադրություններ 
 

Ենթադրությունների և դատողությունների գնահատում 
ՖՀՄՍ-ին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է 

Ընկերության ղեկավարությունից կատարել գնահատումներ և ենթադրություններ, որոնք ազդում են հաշվետու 
ժամակակաշրջանի դրությամբ ակտիվների, պարտավորությունների և պայմանական պարտավորությունների 
գումարների վրա և հաշվետու ժամանակաշրջանի համար եկամուտների ու ծախսերի մեծության վրա: 

Ընկերությունը  իրականացնում է ապագային վերաբերող գնահատումներ և ենթադրություններ: Այդ 
հաշվապահական գնահատականները, որպես կանոն, հազվադեպ են համապատասխանում իրական 
արդյունքներին: Ենթադրությունների և գնահատականների վերաբերյալ անորոշությունը կարող է բերել այնպիսի 
հետևանքների, որոնք կպահանջեն հետագայում ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային 
արժեքների էական փոփոխություններ: Ենթադրությունները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում 
են և հիմնված են ղեկավարության փորձի և այլ ցուցանիշների վրա, ներառյալ` ապագա ակնկալվող 
իրադարձությունները, որոնք համարվում են ընդունելի տվյալ հանգամանքներում: 

Ստորև ներկայացված են այն գնահատումներն ու ենթադրությունները, որոնց գծով առկա է ռիսկ, որ 
հաջորդ ֆինանսական տարում ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները կենթարկվեն 
էական ճշգրտումների:   
 

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետ 
Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետի գնահատումը դատողության արդյունք է` 

հիմնված նման ակտիվի հետ կապված փորձի վրա: Ապագա տնտեսական օգուտները մարմնավորվում են 
ակտիվներում և սպառվում հիմնականում օգտագործմանը զուգընթաց: Այնուամենայնիվ, նման գործոնները, 
ինչպիսիք են  գործառնական կամ տեխնիկական  մաշվածությունները, հաճախ հանգեցնում են ակտիվի 
տնտեսական օգուտների նվազեցման: Ղեկավարությունը ակտիվի մնացորդային օգտակար ծառայության 
ժամկետը գնահատում է  ակտիվի ընթացիկ տեխնիկական վիճակին համապատասխան: 

Ընկերության  ղեկավարությունը հավատացած է, որ այդ ակտիվների գնահատված օգտակարության 
ժամկետները էականորեն չեն տարբերվում սպասվելիք տնտեսական ժամկետներից: Եթե այս գնահատումները 
փոխվեն ապա Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները էականորեն կտարբերվեն:  
 

Ակտիվների արժեզրկումը և պահուստների հաշվառումը 
Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Ընկերությունը գնահատում է Ընկերության 

ակտիվների փոխհատուցվող գումարի հաշվեկշռային արժեքից նվազման հայտանիշները: Եթե հայտնաբերվում 
են նվազման հայտանիշներ, հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև փոխհատուցվող արժեքը: Եթե 
պայմանները փոփոխվում են և ղեկավարությունը որոշում է, որ ակտիվների արժեքը ավելացել է, ապա 
արժեզրկման պահուստը ամբողջությամբ կամ մասամբ հակադարձվում է: 

Դեբիտորական պարտքի համար արժեզրկման պահուստը հիմնված է յուրաքանչյուր հաճախորդի հաշվի 
հավաքագրելիության գնահատականի վրա: Եթե կա հիմնական հաճախորդի վարկունակության նվազում կամ, 
եթե իրական ժամկետանց գումարները ավելի շատ են, քան կանխատեսումները, իրական դեբիտորական 
պարտքերը կարող են տարբերվել այդ գնահատականներից: 

Եթե ղեկավարությունը որոշում է, որ անհատապես գնահատվող դեբիտորական պարտքերի գծով, լինի դա 
նշանակալի, թե` ոչ, ոչ մի օբյեկտիվ հայտանիշ արժեզրկման համար չկա, այն ներառվում է դեբիտորական 
պարտքերում նման վարկային ռիսկի հայտանիշներ ունեցող դեբիտորական պարտքերի խմբում, և կատարում է 
դրանց արժեզրկման խմբային գնահատում: 

Խմբային արժեզրկման գնահատման նպատակով դեբիտորական պարտքերը խմբավորվում են միևնույն 
ռիսկի հայտանիշների հիման վրա: Այդ հայտանիշները վերաբերվում են խմբերի համար ապագա դրամական 
միջոցների հոսքերի գնահատմանը, որը ցույց է տալիս գնահատվող ակտիվի  պայմանագրային պայմաններին 
համապատասխան գումարների վճարումները կատարելու ուղղությամբ դեբիտորի հնարավորությունը: 

Արժեզրկման խմբային գնահատման ենթակա դեբիտորական պարտքերի խմբում ապագա դրամական 
միջոցների հոսքերը գնահատվում են պայմանագրային դրամական հոսքերի և համապատասխան ակտիվների 
ժամկետանց դառնալու գծով  ղեկավարության փորձի հիման վրա, որը հետևանք է անցյալ ժամանակաշրջանի 
վնասի դեպքերի և ժամկետանց գումարների վերականգնման հաջողության: 
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Ներկայումս գոյություն չունեցող անցյալ պայմանների ազդեցությունը վերացնելու և անցյալում գոյություն 
չունեցող, բայց ներկայումս առկա պայմաններ ազդեցությունը արտացոլելու նպատակով անցյալ փորձը 
ճշգրտվում է ընթացիկ դիտարկելի տվյալների հիման վրա: 
 

Հարկային օրենսդրություն 
Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է` հաճախակի փոփոխվող 

օրենսդրությամբ, որը հաճախ մեկնաբանություններ է պահանջում: Հաճախ տարբեր հարկային և իրավասու 
մարմիններ տարբեր մեկնաբանություններ ունեն: Հարկերը հարկային մարմինների կողմից ենթակա են 
վերանայման և ուսումնասիրության: Հարկային մարմիններն օրենքով լիազորված են առաջադրել տուգանքներ և 
տույժեր: 

Վերոհիշյալ հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել ավելի մեծ հարկային ռիսկեր, քան այլ 
երկրներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ հարկային պարտավորությունների գծով կատարել է 
համապատասխան գնահատումներ` հարկային օրենսդրության իրենց մեկնաբանության հիման վրա: 
Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և դրանց ազդեցությունը 
կարող է զգալի լինել: 
 

Ֆինանսական գործիքի իրական արժեք 
Այն դեպքում, երբ ֆինանսական հաշվետվություններում հաշվառվող ակտիվների և 

պարտավորությունների իրական արժեքը դուրս չի բերվում ակտիվ շուկայից, նրանց իրական արժեքը որոշվում է 
գնահատման մեթոդների օգնությամբ` ներառյալ դրամական հոսքերի զեղչման մոդելը: Մուտքային ցուցանիշները 
այս մոդելներում վերցվում են դիտարկելի շուկաներից, որտեղ դա հնարավոր է, իսկ որտեղ հնարավոր չէ` 
դատողությունների որոշակի աստիճան է անհրաժեշտ իրական արժեքները գնահատելու համար: 
Դատողությունները վերաբերում են այնպիսի մուտքային տվյալներին, ինչպիսիք են իրացվելիության 
ռիսկը,վարկային ռիսկը և փոփոխականությունը: Այս գործոնների վերաբերյալ ենթադրությունների 
փոփոխությունները կարող են ազդել ֆինանսական գործիքների հաշվառվող իրական արժեքի վրա: 
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5. Հիմնական միջոցներ 
      

      
 

Հազար ՀՀ դրամ 
 
 

 Համակարգչային 
տեխնիկա, 
մեքենա ու 

սարքավորումներ 

 Տնտեսական գույք, 
արտադրական գույք, 

այլ հիմնական 
միջոցներ 

 Ընդամենը 

2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ 
 

8,666 
 

4,371 
 

13,037 

Ավելացումներ  
 

31 
 

360 
 

391 

Դուրս գրումներ 
 

- 
 

- 
 

- 
2020թ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

  8,697 
 

4,731 
 

13,428 

Ավելացումներ 
 

67 
 

- 
 

67 
Դուրս գրումներ 

 
- 

 
- 

 
- 

2021թ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

8,764 
 

4,731 
 

13,495 

Կուտակված մաշվածություն 

2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ  
 

8,516 
 

3,779 
 

12,295 

Տարվա ծախս 
 

133 
 

157 
 

290 
Դուրս գրումներ 

 
- 

 
- 

 
- 

2020թ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

8,649 
 

3,936 
 

12,585 

Տարվա ծախս 
 

58 
 

198 
 

256 

Դուրս գրումներ 
 

- 
 

- 
 

- 

2021թ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

8,707 
 

4,134 
 

12,841 

 Զուտ հաշվեկշռային արժեք  

2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ  
 

150 
 

592 
 

742 

2020թ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ   

48 
 

795 
 

843 

2021թ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  

57 
 

597 
 

654 

 
 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամը   Ընկերությունը չունի գրավադրված 

հիմնական միջոցներ: 
 
 
6. Օգտագործման համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցներ  
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չունի օգտագործման համար ոչ 
մատչելի  հիմնական միջոցներ:  
 
 
7. Ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով կանխավճարներ  
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չունի Ոչ ընթացիկ ակտիվների 
գծով կանխավճարներ:  
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8. Ոչ նյութական ակտիվներ 
    

 Հազար ՀՀ դրամ 
 

Համակարգ-
չային 

ծրագրեր 

Լիցենզիաներ Այլ ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք         
2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ 224 1,750 - 1,974 
Ավելացումներ - 250 400 650 
2020թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 224 2,000 400 2,624 
Ավելացումներ - - - - 
2021թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 224 2,000 400 2,624 

Կուտակված մաշվածություն 
    

2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ 219 1,602 - 1,821 
Տարվա ծախս 1 397 7 405 
2020թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 220 1,999 7 2,226 
Տարվա ծախս 1 1 40 42 
2021թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 221 2,000 47 2,268 

 Զուտ հաշվեկշռային արժեք  
   

- 

2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ  5 148 - 153 

2020թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  4 1 393 398 

2021թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 3 - 353 356 

 
 

9. Պաշարներ     

 
Հազար ՀՀ  դրամ 
 

2021թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ  

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ   

Նյութեր 389 
 

325 
  Ընդամենը 389 

 
325 

  
Տարվա ընթացքում ծախս ճանաչված պաշարները կազմել է 4,282 հազար դրամ, իսկ 2020թ` 719 հազար ՀՀ 
դրամ: 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամը   Ընկերությունը չունի գրավադրված 
պաշարներ: 
 
 
10. Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 
 

  Հազար ՀՀ դրամ 
 

2021թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Դեբիտորական պարտք վաճառքների  գծով 9,898 7,360 

Կասկածելի պարտքերի գծով պահուստ - - 
Ընդամենը առևտրային և այլ դեբիտորական 
պարտքերում ներառված ընթացիկ 
ֆինանսական ակտիվներ 

9,898 7,360 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 1,588 4,237 
Առհաշիվ տրված գումարներ 

  
Դեբիտորական պարտքեր հարկերի եւ այլ 
պարտադիր վճարների գծով 

446 284 

Փոխհատուցվող  անուղղակի հարկեր 
  

Ընդամենը  ընթացիկ  առևտրային և այլ 
դեբիտորական պարտքեր 

11,932 11,881 

  
   Առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ չեն հաշվարկվում:  
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11. Ֆինանսական ներդրումներ 
     

Հազար ՀՀ դրամ 
 Ոչ  ընթացիկ Ընթացիկ Ընդամենը 

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ - 24,859 24,859 

Ավելացում  - 6,517 6,517 

Պակասեցում - (6,500) (6,500) 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ - 24,876 24,876 
Ավելացում  - 3,800 3,800 

Պակասեցում - (7,500) (7,500) 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ - 21,176 21,176 

Ֆինանսական ներդրումները  բաղկացած են տրված կարճաժամկետ փոխառություններից: 
 
 
12. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

    Հազար ՀՀ դրամ 
 

2021թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Մնացորդ բանկերում 3,074 
 

1,714 
Կանխիկ միջոցներ 432 

 
251 

 
3,506 

 
1,965 

 
13. Բանկային վարկեր և փոխառություններ 
 

 Հազար ՀՀ դրամ 
 

2021թ  դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Երկարաժամկետ բանկային վարկեր -  - 

ԿարճաժամկետԲանկային վարկեր -  4,777 

Ընդամենը -  4,777 

     
14. Առևտրային և այլ կրեդիտորական  պարտքեր 
 

  Հազար ՀՀ դրամ 
 

2021թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Կրեդիտորական պարտքեր  գնումների գծով 10,487  5,064 
Այլ կրեդիտորական պարտքեր 5,540  10,830 
Ընդամենը ընթացիկ առևտրային և այլ 
պարտքերում ընդգրկված ֆինանսական 
պարտավորություններ 

16,027  15,894 

Uտացված կանխավճարներ 7,270  13,704 
Պարտքեր հարկերի և այլ պարտադիր 
վճարների գծով`բացի շահութահարկից 

1,119  1,071 

Պարտքեր պարտադիր uոցիալական 
ապահովության գծով 

47  19 

Պարտքեր աշխատավարձի և 
աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ 
հատուցումների գծով 

2,200  - 

Պահուստներ  աշխատավարձի և 
աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ 
հատուցումների գծով 

4,739  4,114 

Ընդամենը ընթացիկ առևտրային և այլ 
կրեդիտորական պարտքեր 

31,402  34,802 
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 Առևտրային կրեդիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ չեն հաշվառվում: Ընկերությունն ունի 
ֆինանսական ռիսկի կառավարման քաղաքականություն, որն ապահովում է բոլոր պարտավորությունների 
ժամանակին կատարումը: 
 

15. Հասույթ, վաճառքի ինքնարժեք  

Հասույթ 
   

Հազար ՀՀ դրամ 2021թ 
 

2020թ 

Ծառայությունների իրացումից 58,344 
 

40,835 

Ընդամենը 58,344 
 

40,835 

     
Վաճառքի ինքնարժեք 

   
Հազար ՀՀ դրամ 2021թ 

 
2020թ 

Ծառայությունների իրացումից (39,453) 
 

(34,282) 

Ընդամենը (39,453) 
 

(34,282) 

    16. Վարչական ծախսեր 
    

Հազար ՀՀ դրամ 
 2021թ 

 
2020թ 

Աշխատավարձ և սոց վճար (6,884) 
 

(2,525) 
Մաշվածություն և ամորտիզացիա (366) 

 
(836) 

Գործուղման և ներկայացուցչական  (2550) 
 

(60) 
Փոստի,հեռահաղորդակցության (490) 

 
(429) 

Գրասենյակային,կոմունալ (545) 
 

(454) 
Բանկային,աուդիտորական և խորհրդատվական (48) 

 
(30) 

Այլ (52) 
 

(21) 

Ընդամենը (10,935) 
 

(4,355) 

    17. Գործառնական այլ եկամուտներ և ծախսեր 
   

Գործառնական այլ եկամուտներ 
    

Հազար ՀՀ դրամ 
 2021թ 

 
2020թ 

Այլ եկամուտներ 47 
 

692 

Ընդամենը 47 
 

692 

    Գործառնական այլ  ծախսեր 
    

Հազար ՀՀ դրամ 
 2021թ 

 
2020թ 

Ծախuեր տույժերից, տուգանքներից, դատական 
ծախuեր 

-  - 

Այլ ծախսեր (120)  (200) 

Ընդամենը (120)  (200) 
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18. Ֆինանսական ծախսումներ 

    
Հազար ՀՀ դրամ 
 2021թ 

 
2020թ 

Այլ ֆինանսական ծախսումներ (73) 
 

(838) 

Ընդամենը (73) 
 

(838) 

    
 
19.Շահութահարկ 

   Շահութահարկի գծով ծախսի հիմնական բաղադրիչներն են ՝ 
 
Հազար ՀՀ դրամ 
 2021թ 

 
2020թ 

Ընթացիկ շահութահարկ` 
   Ընթացիկ շահութահարկի գծով ծախս 1,567  582 

Հետաձգված հարկեր    

Ժամանակային տարբերությունների ծագում և 
հակադարձում 

(128)  (139) 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվությունում ներկայացված շահութահարկի գծով 
ծախս / (օգուտ) 

1,439  443 

     

Հետաձգված հարկ 
    Ճանաչված հետաձգված հարկային ակտիվներ / (պարտավորություններ) 

 

Հազար ՀՀ դրամ 

Հետաձգված 
հարկային ակտիվներ 

Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ 

Զուտ հետաձգված 
 հարկ 

 
2021թ 2020թ 2021թ 2020թ 2021թ 2020թ 

Վաստակած արձակուրդայինի 
գծով պահուստ 853 740 - - 853 740 
Հարկային և ֆինանսական 
մաշվածքից 32 17 - - 32 17 

 
885 757 - - 885 757 

 

Ժամանակավոր տարբերությունների շարժը տարվա ընթացքում 
            

 
 
 
Հազար ՀՀ  դրամ 

2020թ 
հունվարի 

1-ի 
դրությամբ 

Համապար-
փակ 

ֆինանսական 
արդյունք-ների 

մասին 
հաշվետվութ-

յունում 
ճանաչված 

Այլ 
համապար-

փակ 
եկամտում 
ճանաչված 

2020թ 
դեկտեմ-
բերի 31-ի 
դրությամբ 

Համապար-
փակ 

ֆինանսական 
արդյունքների 

մասին 
հաշվետվութ-

յունում 
ճանաչված 

 
Այլ 

համապար-
փակ 

եկամտում 
ճանաչված 

2021թ 
դեկտեմ-
բերի 31-ի 
դրությամբ 

Հիմնական 
միջոցներ 

11 6 - 17 15 - 32 

Վաստակած 
արձակուրդայինի 
գծով պահուստ 

607 133 - 740 113 - 853 

Զուտ 
հետաձգված 
հարկ 

618 139 - 757 128 - 885 
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20.Ֆինանսական գործիքներ 
           Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններ 
          Ֆինանսական ակտիվի և ֆինանսական պարտավորության յուրաքանչյուր դասի համար կիրառված 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և ընդունված մեթոդների մանրամասները, ինչպես նաև  
եկամտի և ծախսերի ճանաչման չափանիշներն ու հիմքերը ներկայացված են ծանոթագրություն 3.11-ում:      
 
           Ֆինանսական գործիքների կատեգորիաները 

          Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված մնացորդները վերաբերում են ակտիվների 
և պարտավորությունների հետևյալ կատեգորիաներին. 
 
 

Ֆինանսական ակտիվներ 
    

Հազար ՀՀ  դրամ 
 

2021թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում 3,506 
 

1,965 
Դեբիտորական պարտք վաճառքների  գծով 9,898 

 
7,360 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 2,034 
 

4,521 
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 21,176 

 
24,876 

Ընդամենը 36,614 
 

38,722 

 
 
 
Ֆինանսական պարտավորություններ 
 
Հազար ՀՀ  դրամ 
 

2021թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

 

2020թ դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր 16,027  15,894 
Այլ կրեդիտորական պարտքեր 15,375  18,908 

Ընդամենը 31,402  34,802 

 
 
21. Ֆինանսական ռիսկի կառավարման խնդիրներ և դրա  ուղղության քաղաքականություն 

Ընկերությունը կառավարում է իր կապիտալն այնպես, որ  կարողանա  շարունակել  իր  գործունեությունը 
տեսանելի ապագայում: Ընկերության հիմնական ֆինանսական պարտավորությունները իրենց մեջ ներառում են  
առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը: Այդ ֆինանսական պարտավորությունների հիմնական խնդիրն է 
Ընկերության  գործունեության ֆինանսավորումը: Ընկերությունը ունի  դեբիտորական պարտքեր, դրամական 
միջոցներ, որոնք առաջանում են իր գործառնական գործունեության ընթացքում: 

Ընկերությունը իր բնականոն գործունեության ընթացքում ենթակա է շուկայական, պարտքային և 
իրացվելիության ռիսկերի: 

Ընկերության ղեկավարությունը հետևում է այդ ռիսկերին և պատասխանատվություն է կրում Ընկերության  
ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրման, ինչպես նաև հետագա փոփոխման համար: 

 
Շուկայական ռիսկի կառավարում 
Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի ապագա դրամական հոսքերի իրական արժեքների 

տատանումների ռիսկն է շուկայական գների փոփոխության հետևանքով և ներառում է ռիսկերի հետևյալ 
տեսակները`տոկոսադրույքի ռիսկ, արտարժութային ռիսկ: Շուկայական ռիսկին ենթարկվող ֆինանսական 
գործիքները ներառում են վարկերը և փոխառությունները, ավանդները, վաճառքի համար մատչելի ներդրումները 
և ածանցյալ ֆինանսական գործիքները: Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակը ռիսկի այնպիսի 
կառավարումն ու վերահսկումն է, որը թույլ կտա պահպանել ընդունելի սահմաններում այդ ռիսկին 
ենթարկվածության աստիճանը` միաժամանակ ապահովելով ռիսկի դիմաց եկամատաբերության 
օպտիմալացումը: 
 

ա/ Տոկոսադրույքի  ռիսկ 
Տոկոսադրույքի  ռիսկը իրենից ներկայացնում է ռիսկը այն բանի,որ ֆինանսական գործիքների իրական 

արժեքը կամ ապագա դրամական հոսքերը կտատանվեն շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության 
պատճառով:  Ընկերությունը  կարող  է  ենթակա լինել շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության  ռիսկին իր` 
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լողացող տոկոսադրույքով երկարաժամկետ պարտավորությունների մասով: Ընկերությունը ղեկավարում է իր 
տոկոսային ռիսկը լողացող և ֆիքսված տոկոսադրույքով վարկերի և փոխառությունների հավասարակշռված 
պորտֆելի օգնությամբ: Ընկերության քաղաքականության համաձայն փոխառությունների գերակշիռ մասը պետք է 
ունենան հաստատուն տոկոսադրույքներ:       

Ներկայումս  Ընկերությունը  չունի տոկոսային եկամուտ ձևավորող  ֆինանսական ակտիվներ, հետևաբար 
Ընկերության  եկամուտները և դրամական ներհոսքերը մեծապես անկախ են շուկայում տոկոսադրույքների 
փոփոխություններից: 

 
բ/  Արտարժութային ռիսկ 
Արտարժույթային   ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ Ընկերությունը  իրականացնում է 

արտարժույթով գործարքներ: Այն վերաբերում է արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությանը 
Ընկերության ֆինանսական գործիքների իրական արժեքների կամ դրամական հոսքերի վրա: 

Ներկայումս Ընկերությունը  չունի արտարժութային ռիսկի ենթակա նշանակալի  ֆինանսական ակտիվներ 
և պարտավորություններ: 

 
Պարտքային ռիսկի կառավարում 
Պարտքային  ռիսկը իրենից ներկայացնում է գործընկերոջ կողմից ֆինանսական գործիքներով կամ 

հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելը, որը կհանգեցնի 
ֆինանսական վնասի: Ընկերությունը ենթակա է պարտքային ռիսկի կապված իր գործառնական գործունեության 
(հիմնականում առևտրային դեբիտորական պարտքերի) և ֆինանսական գործունեության մասով (բանկերում և 
ֆինանսական այլ հաստատություններում ավանդներ, արտարժութային գործարքներ և այլ ֆինանսական 
գործիքներ): 

Հաճախորդների գծով պարտքային ռիսկը կառավարվում է յուրաքանչյուր բիզնես միավորի կողմից  
հաճախորդների պարտքային ռիսկի կառավարման վերահսկողությանը համապատասխան: Հաճախորդի 
վարկունակությունը գնահատվում է անհատական վարկային լիմիտների հիման վրա, որոնք սահմանվում են 
հաճախորդների վարկունակությունից ելնելով: Հաճախորդների դեբիտորական պարտքերը պարբերաբար 
ենթարկվում են մոնիթորինգի: Ընկերությունը օգտագործում է հրապարակայնորեն մատչելի ֆինանսական 
տեղեկատվություն և վաճառքների գծով իր սեփական վիճակագրական  տվյալները` վարկանշելու համար իր 
խոշոր գնորդներին: Խոշոր հաճախորդների գծով արժեզրկման նկատմամբ պահանջները վերլուծվում են 
յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար անհատական հիմունքների վրա: Ոչ խոշոր դեբիտորական պարտքերը 
դասվում են նման խմբերում և ենթարկվում խմբային արժեզրկման գնահատման: Հաշվարկները հիմնվում են 
իրականում տեղի ունեցած պատմանական տվյալների հիման վրա: Պարտքային ռիսկի շարունակական 
գնահատումը կատարվում է դեբիտորների ֆինանսական վիճակի հիման վրա և համապատասխան դեպքերում 
ձեռք է բերվում հնարավոր պարտքային կորուստների գծով ապահովագրություն: 
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով նշանակալի պարտքային 
ռիսկի կենտրոնացում առկա չէ: 

 
Իրացվելիության ռիսկի կառավարում 
Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Ընկերությունը  կունենա դժվարություններ իր ֆինանսական 

պարտավորությունների հետ կապված պարտականությունները իրականացնելիս, որոնց մարումը պահանջում է 
դրամակամ միջոցների կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի տրամադրում: Ընկերության կողմից իրացվելիության 
ռիսկի կառավարման մոտեցումն է մշտապես ապահովել հնարավորինս բավարար իրացվելիություն պահանջվող 
ժամկետներում պարտավորությունները մարելու համար` առանց անընդունելի վնասների հանգեցնելու կամ 
Ընկերության համբավը վտանգի ենթարկելու: 

Ընկերությունը վարում է իրացվելիության կառավարման քաղաքականություն` պահելով բավարար 
դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, ինչպես նաև բարձր իրացվելիություն ունեցող 
ակտիվներ`գործառնական պարտավորությունները ժամանակին մարելու նպատակով:  
 
 
22.  Պարտավորվածություններ և պայմանական  պարտավորություններ 

Գործառնական վարձակալության գծով պարավորվածություններ  
Ընկերությունը իր գործունեությունը ծավալելու համար գործառնական վարձակալությամբ է վերցվել ոչ 

բնակելի տարածք և մարտատար ավտոմեքենա: Այդ վարձակալությունները հիմնականում կնքվել են անորոշ 
ժամկետով: 
 
Իրավական միջավայր 
Ընկերությունը հաշվետու ժամանակահատվածում  չի ունեցել դատական հայցեր: 
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