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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված 
հաշվետվություն՝ 
31 դեկտեմբերի 2020թ.-ին ավարտված տարվա համար 
 

 
(հազար դրամ) 

  
2020թ. 

 
2019թ. 

Իրացումից հասույթ 
 

301,388 
 

317,787 

Ծառայությունների ինքնարժեք  
 

(263,438) 
 

(219,162) 

Համախառն շահույթ  
 

37,950 
 

98,625 

Գործառնական այլ եկամուտներ 
 

377 
 

1,834 
Վարչական ծախսեր 

 
(70,030) 

 
(71,182) 

Գործառնական այլ ծախսեր 
 

(3,394) 
 

(8,167) 

Գործառնական (վնաս)/շահույթ 
 

(35,097) 
 

21,110 

Ֆինանսական եկամուտ 
 

- 
 

21 
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից 
(վնաս)/օգուտ 

 

(165) 
 

50 

(Վնաս)/շահույթ մինչև հարկումը 
 

(35,262) 
 

21,181 

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում/(ծախս) 

 
7,515 

 
(3,963) 

Զուտ (վնաս)/շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո 

 

(27,747) 
 

17,218 

Ընդամենը համապարփակ արդյունք 
 

(27,747) 
 

17,218 
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն՝  
31 դեկտեմբերի 2020թ.-ին ավարտված տարվա համար 
 

    
(հազար դրամ) 

Սեփական կապիտալի տարրերի 
անվանումը 

Կանոնադրական 
կապիտալ 

Կուտակված 
շահույթ 

Պահուստ Ընդամենը 

Հոդվածներ         
Մնացորդը՝ առ 01 հունվարի 2019թ. 1,000 113,749 150            114,899 

Տարվա զուտ շահույթ  -  17,218  -              17,218 
Մնացորդը՝ առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 1,000 130,967 150 132,117 

Տարվա զուտ վնաս   -   (27,747)   -   (27,747) 

Մնացորդը՝ առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 1,000 103,220 150 104,370 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն՝ 
31 դեկտեմբերի 2020թ.-ին ավարտված տարվա համար 
 

(հազար դրամ) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 2020թ. 
 

 2019թ. 
Տարվա զուտ (վնաս)/շահույթ (27,747) 

 
17,218 

Ճշգրտումներ    
Մաշվածության, ամորտիզացիայի ծախս 5,227 

 
5,763 

Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս/(օգուտ) 165 
 

(50) 
Շահութահարկի գծով (փոխհատուցում)/ծախս (7,515) 

 
3,963 

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչև շրջանառու կապիտալի 
փոփոխություններ 

(29,870) 
 

26,894 

Պաշարների նվազում 116 
 

203  
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի աճ (4,040) 

 
(14,217) 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի աճ 67,675 
 

7,235 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
նախքան շահութահարկի վճարումը 33,881 

 
20,115 

Վճարված շահութահարկ (4,076) 
 

(5,978) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 29,805 
 

14,137 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 
   

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում (408) 
 

(542) 
Տրված փոխառություններ, զուտ (13,356) 

 
(5,425) 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (13,764) 
 

(5,967) 
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 

   
Վարկերի և փոխառությունների (մարում), զուտ (14,917) 

 
(14,176) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (14,917) 
 

(14,176) 
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ 1,124 

 
(6,006) 

Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը 
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 

621 
 

(1,468) 

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները` տարեսկզբի 
դրությամբ 

21,063  28,537 

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները՝ տարեվերջի 
դրությամբ 

22,808  21,063 
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ՝ 
31 դեկտեմբերի 2020թ.-ին ավարտված տարվա համար 
 

1. Գործունեության նպատակները 

«Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (հետայսու՝ Ընկերություն) (նախկինում՝ 
«Բիզնես Կոնսալտ» ՓԲԸ) մասնագիտական ծառայություններ մատուցող անկախ Ընկերություն է, որը 
հիմնադրվել է 1996թ.-ին:  1998թ.-ից ք. Գյումրիում գործում է Ընկերության հիմնադրած մասնաճյուղը: 

Սկսած 2007թ. մայիս ամսից՝ մեր Ընկերությունն անդամակցում է Baker Tilly International համաշխարհային 
ճանաչում ունեցող աուդիտորական խորհրդատվական ընկերությանը՝ ստանալով միջազգային 
կարգավիճակ:   

«Բեյքեր Թիլլի Ինթերնեշնլ»-ը (www.bakertillyinternational.com) ներկայացված է իր ավելի քան 126 անկախ 
ընկերությունների միջոցով աշխարհի 145 երկրներում, իսկ գլխամասային գրասենյակը տեղակայված է 
գործարար աշխարհի կենտրոն՝ Լոնդոնում (Միացյալ Թագավորություն):  

Ընկերության  բաժնետիրական կապիտալը պատկանում է Փ. Գևորգյանին և Շ. Թաշչյանին: 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունն ուներ 44 աշխատակից (2019թ.-ին՝ 44): 

Ընկերության գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության փողոց, 22, 5-րդ հարկ: 
Ընկերության մասնաճյուղի հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Խրիմյան Հայրիկ փողոց, 46ա: 

Ընկերությունն աուդիտորական ծառայությունների մատուցման լիցենզիա է ստացել Հայաստանի 
Հանրապետության Ֆինանսների նախարարությունից և ծառայություններ է մատուցում ձեռնարկատիրական 
և բանկային ոլորտի հաճախորդներին: Հայաստանյան և Հայաստանում գործող միջազգային 
կազմակերպություններին Ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները. 

 Աուդիտ 

 Հաշվապահական հաշվառման վարում 

 Հարկային և իրավաբանական խորհրդատվություն 

 Խորհրդատվական ծառայություններ 

2. Պատրաստման հիմունքները 

Համապատասխանության մասին հայտարարություն  

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների («ՖՀՄՍ») պահանջների համաձայն:  

Չափման հիմունքները  

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են պատմական արժեքի սկզբունքի հիման վրա: 

Գործառնական և ներկայացման արժույթ  

Կազմակերպության գործառնական արժույթն է հանդիսանում ՀՀ դրամը (դրամ), որը, լինելով Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային արժույթը, արտացոլում է Կազմակերպության գործունեության հիմքում ընկած 
իրադարձությունների և հանգամանքների տնտեսական էությունը:  

Դրամը հանդիսանում է նաև սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը: 
Ֆինանսական տեղեկատվությունը ներկայացված է ՀՀ դրամով` հազարների ճշտությամբ:  

Գնահատումների ու ենթադրությունների կիրառում 

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը, համաձայն հաշվապահական հաշվառման 
միջազգային սկզբունքների, սովորաբար ղեկավարությունից այնպիսի գնահատումներ ու 

http://www.siaglobal.com/
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ենթադրություններ է պահանջում, որոնք ազդեցություն են գործում հաշվետվությունում ներկայացված 
ակտիվների ու պարտավորությունների գումարների և պայմանական ակտիվների ու 
պարտավորությունների բացահայտման վրա՝ ֆինանսական հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ, 
ինչպես նաև հաշվետու տարվա եկամուտների ու ծախսերի գումարների վրա: Փաստացի արդյունքները 
կարող են տարբերվել այդ գնահատումներից: Գնահատումները կիրառվում են հաշվապահությունում 
կասկածելի պարտքերի պահուստի, պաշարների հնացման, հիմնական միջոցների ու ներդրումների 
փոխհատուցման, մաշվածության, եկամտի ճանաչման, հարկերի ու պայմանական հոդվածների համար: 
Գնահատումներն ու ենթադրությունները պարբերաբար ուսումնասիրվում են, և արդյունքները 
արտացոլվում են այն տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում, որում դա անհրաժեշտ է համարվում: 

Գործունեության անընդհատությունը 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են` հիմնվելով գործունեության 
անընդհատության սկզբունքի վրա, որը ենթադրում է ակտիվների իրացում և պարտավորությունների 
մարում սովորական գործունեության ընթացքում: 

3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 

Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են պատմական արժեքի սկզբունքի հիման վրա: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացվել են ՀՀ դրամով` հազարների ճշտությամբ, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ կատարվում են այլ նշումներ: 

Հիմնական միջոցներ 

Սկզբնական ճանաչման պահին հիմնական միջոցները չափվում են սկզբնական արժեքով: Այլ կողմերից 
ձեռք բերված հիմնական միջոցների միավորի սկզբնական արժեքն ընդգրկում է նրա գնման գինը, ներկրման 
տուրքերը, չփոխհատուցվող հարկերը և պարտադիր այլ վճարները, տրանսպորտային ծախսումները, 
ինչպես նաև ակտիվը իր նպատակային օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի բերելու հետ 
անմիջականորեն կապված ծախսումները: Գործարկման և նման նախաարտադրական ծախսումները 
հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքում չեն ներառվում: 

Հետագա ծախսումներ 

Հիմնական միջոցների բաղկացուցչի փոխարինման ծախսերը ճանաչվում են միավորի հաշվեկշռային 
արժեքում, երբ հավանական է, որ Ընկերությունը կստանա այդ միավորի հետ կապված ապագա 
տնտեսական օգուտներ, և վերջինիս արժեքը հնարավոր կլինի արժանահավատորեն չափել: Փոխարինվող 
բաղկացուցչի հաշվեկշռային արժեքն ապաճանաչվում է: Հիմնական միջոցների ամենօրյա սպասարկման 
ծախսումներն առաջանալուն պես ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: 

Մաշվածություն 

Հիմնական միջոցի միավորի մաշեցվող (մաշվածության միջոցով որպես ծախս ճանաչման ենթակա)  
գումարը պարբերաբար բաշխվում է ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում: 

 

Շենքեր, շինություններ    40 տարի 

Հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա 5 տարի 

Այլ հիմնական միջոցներ   5 տարի 

Մինչև 50,000 դրամ  արժողության հիմնական միջոցներ   1 տարի 

 

Հիմնական միջոցի մաշվածության գումարը իր օգտակար ծառայության ընթացքում պարբերաբար բաշխելու 
համար կիրառվում է մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը: 

Մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդի համաձայն՝ ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում 
կատարվում են հավասարաչափ հատկացումներ: 
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Այն վարձակալությունը, որի դեպքում Ընկերությանն են  փոխանցվում ակտիվի սեփականության հետ 
կապված գրեթե ողջ ռիսկերն ու օգուտները, հանդիսանում է ֆինանսական վարձակալություն: Սկզբնական 
ճանաչման պահին ֆինանսական վարձակալությամբ ձեռք բերված ակտիվները չափվում են իրական 
արժեքից և նվազագույն վարձակալական վճարների ներկա արժեքից նվազագույնով: Սկզբնական 
ճանաչումից հետո ակտիվը հաշվառվում է տվյալ ակտիվի նկատմամբ կիրառելի հաշվապահական 
հաշվառման քաղաքականության համաձայն: 

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» վարձակալության հաշվառման նոր ստանդարտը ուժի մեջ է մտել 2019թ. 
հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: 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 ունեն չճանաչել կարճաժամկետ 
վարձակալությունները և ցածր արժեք ունեցող ակտիվների վարձակալությունը: 

Ֆինանսական գործիքներ 

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգում և չափում – 
անցումային դրույթներ 

Ընկերությունը սկսել է կիրառել ՖՀՄՍ 9-ը 2018թ. հունվարի 1-ից: Այս ստանդարտին անցման ընտրված 
մեթոդի համաձայն՝ համադրելի տեղեկատվությունը չի վերահաշվարկվել։ 

ՖՀՄՍ 9-ը ներառում է ֆինանսական ակտիվների երեք հիմնական դաս՝ ամորտիզացված արժեքով չափվող, 
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող և շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ: ՖՀՄՍ 9-ով նախատեսված ֆինանսական 
ակտիվների դասակարգումը որպես կանոն հիմնված է այն բիզնես մոդելի վրա, որի շրջանակներում 
կառավարվում է ֆինանսական ակտիվը, և դրամական միջոցների հոսքերի պայմանագրով նախատեսված 
այդ ակտիվին վերաբերող բնութագրերի վրա: ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն՝ այլևս չեն գործում ՀՀՄՍ 39-ով 
սահմանված մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների, փոխառությունների և 
դեբիտորական պարտքերի և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների դասերը: ՖՀՄՍ 9-ը 
մեծամասամբ պահպանում է ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգման և չափման համար 
գործող ՀՀՄՍ 39-ի պահանջները: 

ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումն էական ազդեցություն չի ունեցել ֆինանսական պարտավորություններին վերաբերող 
Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության վրա: 

Ճամաչում և սկզբնական չափում 

Առևտրական դեբիտորական պարտքերի սկզբնական ճանաչումը տեղի է ունենում դրանց առաջացման օրը: 
Մյուս բոլոր ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների սկզբնական ճանաչումը 
տեղի է ունենում, երբ Ընկերությունը դառնում է գործիքի պայմանագրային դրույթների կողմ: 

Ֆինանսական ակտիվի (եթե այն առևտրական դեբիտորական պարտք չէ, որը չի պարունակում էական 
ֆինանսավորման բաղկացուցիչ) կամ ֆինանսական պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է 
ունենում իրական արժեքով՝ գումարած, շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չչափվող 
միավորի համար, գործիքի ձեռքբերմանը կամ թողարկմանն ուղղակիորեն վերագրելի գործարքի հետ 
կապված ծախսումները: Էական ֆինանսավորման բաղադրիչ չպարունակող առևտրական դեբիտորական 
պարտքի սկզբնական չափումն իրականացվում է գործարքի գնով: 

Դասակարգում և հետագա չափում 

     Ֆինանսական ակտիվներ 

Սկզբնական ճանաչման պահին ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես ամորտիզացված արժեքով 
չափվող, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող՝ պարտքային 
ներդրումների համար, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող՝ 
բաժնային ներդրումների համար, կամ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
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Ֆինանսական ակտիվները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ Ընկերությունը փոխում է ակտիվների կառավարման իր բիզնես մոդելը, որի դեպքում բոլոր 
այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց վրա ազդում է այդ փոփոխությունը, վերադասակարգվում են բիզնես 
մոդելի փոփոխությանը հաջորդող առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրը: 

Ֆինանսական ակտիվը չափվում է ամորտիզացված արժեքով, եթե բավարարում է ստորև ներկայացված 
երկու պայմանները և նախատեսված չէ որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող. 

- ակտիվը պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի շրջանակներում, որի նպատակն է պահել ակտիվը 
պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր հավաքագրելու համար և 

- ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային պայմանները որոշակի ամսաթվերին առաջացում են 
դրամական միջոցների հոսքեր, որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի 
գծով հաշվարկված տոկոսների վճարումներ: 

Առևտրական նպատակներով չպահվող բաժնային գործիքում ներդրման սկզբնական ճանաչման ժամանակ 
Ընկերությունը կարող է անդառնալիորեն որոշել ներկայացնել ներդրման իրական արժեքի հետագա 
փոփոխություններն այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի կազմում: Այս ընտրությունը կատարվում 
է առանձին՝ յուրաքանչյուր ներդրման համար: 

Բոլոր ֆինանսական ակտիվները, որոնք դասակարգված չեն որպես ամորտիզացված արժեքով չափվող կամ 
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող, ինչպես ներկայացված է 
վերը, չափվում են իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով: Այս ակտիվները ներառում են բոլոր 
ածանցյալ ֆինանսական ակտիվները: Սկզբնական ճանաչման պահին Ընկերությունը կարող է 
անդառնալիորեն նախատեսել ֆինանսական ակտիվը, որն այլապես բավարարում է ամորտիզացված 
արժեքով կամ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափման 
պահանջները, որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե դա թույլ կտա 
վերացնել կամ էականորեն նվազեցնել հաշվառման անհամապատասխանությունը, որը հակառակ դեպքում 
կառաջանա: 

Ֆինանսական ակտիվների փոխանցումը երրորդ կողմերին այնպիսի գործարքներում, որոնք չեն 
բավարարում ապաճանաչման պայմանները, չի դիտարկվում որպես վաճառք այս նպատակի համար, և 
Ընկերությունը շարունակում է ճանաչել ակտիվները: 

Ֆինանսական ակտիվները, որոնք պահվում են առևտրական նպատակների համար կամ կառավարվում են 
և որոնց ստեղծած արդյունքը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, չափվում են իրական արժեքով 
շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

Ֆինանսական ակտիվներ – Գնահատում, թե արդյոք պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը    
հանդիսանում են միայն մայր գումարի և տոկոսների վճարումներ 

Այս գնահատման նպատակների համար «մայր գումարը» սահմանվում է որպես ֆինանսական ակտիվի 
իրական արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին: «Տոկոսը» սահմանվում է որպես փողի ժամանակային 
արժեքի և որոշակի ժամանակահատվածում չմարված մայր գումարի հետ կապված պարտքային ռիսկի և 
փոխատվության հետ կապված այլ հիմնական ռիսկերի և ծախսերի (օրինակ՝ իրացվելիության ռիսկի և 
վարչական ծախսերի), ինչպես նաև շահույթի մարժայի հատուցում: 

Գնահատելիս, թե արդյոք պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հանդիսանում են միայն մայր 
գումարի և տոկոսների վճարումներ, Ընկերությունը դիտարկում է գործիքի պայմանագրային պայմանները: 
Այստեղ ներառվում է այն գնահատումը, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվը պարունակում է այնպիսի 
պայմանագրային պայման, որը կարող է այնպես փոխել պայմանագրային դրամական միջոցների ժամկետը 
կամ գումարը, որ ֆինանսական ակտիվը չի բավարարի այդ պայմանը: Այս գնահատումն իրականացնելիս 
Ընկերությունը դիտարկում է հետևյալը. 

- պայմանական դեպքերը, որոնք կարող են փոխել դրամական միջոցների գումարը կամ 
ժամկետները, 

- վաղաժամկետ մարման և գործողության ժամկետի երկարաձգման պայմանները: 

Վաղաժամկետ մարման պայմանը համապատասխանում է միայն մայր գումարի և տոկոսների վճարում 
հանդիսանալու չափանիշին, եթե վաղաժամկետ մարման գումարը, ըստ էության, իրենից ներկայացնում է 
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մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված տոկոսների չվճարված գումարները, որոնք 
կարող են ներառել լրացուցիչ ողջամիտ հատուցում պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման համար: 
Բացի այդ, պայմանագրի անվանական արժեքի զեղչով կամ հավելավճարով ձեռքբերված ֆինանսական 
ակտիվի համար վաղաժամկետ մարում թույլատրող կամ պահանջող պայմանն այն գումարի չափով, որն, 
ըստ էության, իրենից ներկայացնում է պայմանագրի անվանական արժեքը գումարած հաշվեգրված 
(սակայն չվճարված) պայմանագրային տոկոսները (կարող են ներառել լրացուցիչ ողջամիտ հատուցում 
պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման համար), դիտարկվում է որպես նշված չափանիշին 
համապատասխանող, եթե վաղաժամկետ մարման պայմանի իրական արժեքն էական չէ սկզբնական 
ճամանաչման պահին: 

Ֆինանսական ակտիվներ – Հետագա չափում, շահույթ և վնաս 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 

Այս ակտիվները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը: Ամորտիզացված արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով: Տոկոսային 
եկամուտը, փոխարժեքային տարբերություններից առաջացող շահույթը և վնասը և արժեզրկումից 
կորուստները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Ապաճանաչումից առաջացող շահույթը կամ վնասը 
ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

Ֆինանսական պարտավորություններ – Դասակարգում, հետագա չափում, շահույթ և վնաս 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես ամորտիզացված արժեքով չափվող կամ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: Ֆինանսական պարտավորությունը 
դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե այն դասվում է 
առևտրական նպատակներով պահվող գործիքների դասին, հանդիսանում է ածանցյալ գործիք կամ 
նախատեսված է որպես այդպիսին սկզբնական ճանաչման պահին: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորությունները չափվում են իրական արժեքով, իսկ դրանց գծով 
զուտ շահույթը և վնասը, ներառյալ՝ տոկոսային ծախսը, ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Այլ 
ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով 
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Տոկոսային ծախսը և փոխարժեքային տարբերություններից 
առաջացող շահույթը և վնասը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Ապա ճանաչումից առաջացող 
ցանկացած շահույթը կամ վնասը նույնպես ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների փոփոխություն 

Ֆինանսական ակտիվներ 

Եթե ֆինանսական ակտիվի պայմանները փոխվում են, Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք 
փոփոխված ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր են: Եթե 
դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր են («նշանակալի փոփոխություն»), ապա 
սկզբնական ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ 
պայմանագրային իրավունքները համարվում են ուժը կորցրած: Այս դեպքում սկզբնական ֆինանսական 
ակտիվն ապաճանաչվում է և ճանաչվում է նոր ֆինանսական ակտիվ՝ իրական արժեքով: 

Ընկերությունն իրականացնում է փոփոխության նշանակալի լինելու քանակական և որակական 
գնահատում, այսինքն, գնահատում է, թե արդյոք սկզբնական ֆինանսական ակտիվից առաջացող 
դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբերվում են փոփոխված կամ փոխարինող 
ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերից: Ընկերությունը գնահատում է 
փոփոխության նշանակալի լինելը քանակական և որակական գործոնների հիման վրա հետևյալ 
հերթականությամբ՝ որակական գործոններ, քանակական գործոններ, որակական և քանակական 
գործոնների համատեղ ազդեցություն: Եթե դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր են, 
ապա սկզբնական ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ 
պայմանագրային իրավունքները համարվում են ուժը կորցրած: Այս գնահատումն իրականացնելիս 
Ընկերությունը կիրառում է ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչման ուղեցույցին 
նմանատիպ ուղեցույց: 

Ընկերությունը եզրահանգում է, որ փոփոխությունը նշանակալի է ելնելով հետևյալ որակական 
գործոններից. 
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- ֆինանսական ակտիվի արժույթի փոփոխություն, 

- գրավի կամ ապահովվածության այլ միջոցների փոփոխություն: 

Եթե ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող փոփոխված ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական 
միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր չեն, փոփոխությունը չի հանգեցնում ֆինանսական ակտիվի 
ապաճանաչմանը: Այս դեպքում, Ընկերությունը վերահաշվարկում է ֆինանսական ակտիվի համախառն 
հաշվեկշռային արժեքը և համախառն հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտումից առաջացող գումարը ճանաչում է 
որպես փոփոխության գծով շահույթ կամ վնաս՝ շահույթի կամ վնասի կազմում: Ֆինանսական ակտիվի 
համախառն հաշվեկշռային արժեքը վերահաշվարկվում է որպես ֆինանսական ակտիվի սկզբնական 
արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված, վերանայված կամ փոփոխված պայմանագրային դրամական 
միջոցների ներկա արժեք: Ցանկացած կրած ծախսերը կամ վճարված վճարները ճշգրտում են փոփոխված 
ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը և ամորտիզացվում են փոփոխված ֆինանսական ակտիվի 
գործողության մնացած ժամկետի ընթացքում: 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ փոխվում են վերջինիս 
պայմանները և երբ փոփոխված պայմաններով պարտավորության գծով դրամական միջոցների հոսքերը 
նշանակալիորեն տարբեր են: Այս դեպքում փոփոխված պայմանների հիման վրա ճանաչվում է նոր 
ֆինանսական պարտավորություն՝ իրական արժեքով: Մարված ֆինանսական պարտավորության և 
փոփոխված պայմաններով նոր ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքների 
տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

Եթե փոփոխությունը (կամ փոխարինումը) չի հանգեցնում ֆինանսական պարտավորության 
ապաճանաչմանը, Ընկերությունը կիրառում է այն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, 
համաձայն որի ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը ճշգրտվում է, երբ 
փոփոխությունը չի հանգեցնում ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման, այսինքն, Ընկերությունը 
ճանաչում է փոփոխության (կամ փոխարինման) արդյունքում առաջացող ֆինանսական պարտավորության 
ամորտիզացված արժեքի ճշգրտումը շահույթում կամ վնասում փոփոխության (կամ փոխարինման) 
ամսաթվի դրությամբ: 

Գոյություն ունեցող ֆինանսական պարտավորությունների գծով դրամական միջոցների հոսքերի 
փոփոխությունները չեն համարվում փոփոխություն, եթե հանդիսանում են գործող պայմանագրային 
պայմանների արդյունք: 

Ընկերությունն իրականացնում է փոփոխության նշանակալի լինելու քանակական և որակական 
գնահատում՝ դիտարկելով որակական գործոնները, քանակական գործոնները և որակական և քանակական 
գործոնների համատեղ ազդեցությունը: Ընկերությունը եզրահանգում է, որ փոփոխությունը նշանակալի է 
հետևյալ որակական գործոնների հիման վրա. 

- ֆինանսական պարտավորության արժույթի փոփոխություն, 

- գրավի կամ ապահովվածության այլ միջոցների փոփոխություն, 

- փոխարկման պայմանի ավելացում, 

- ֆինանսական պարտավորության ստորադասության փոփոխություն: 

Քանակական գնահատման համար պայմանները նշանակալիորեն տարբեր են, եթե նոր պայմանների 
համաձայն դրամական միջոցների հոսքերի զեղչված ներկա արժեքը, ներառյալ՝ վճարված վճարները 
(առանց ստացված վճարների)՝ զեղչված սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով, առնվազն 10 տոկոսով 
տարբերվում է սկզբնական ֆինանսական պարտավորության գծով մնացած դրամական միջոցների հոսքերի 
զեղչված ներկա արժեքից: Եթե պարտքային գործիքների փոխարինումը կամ վերջիններիս պայմանների 
փոփոխությունը հաշվառվում է որպես մարում, ապա ցանկացած կրած ծախսերը կամ վճարված վճարները 
ճանաչվում են որպես մարումից շահույթի կամ վնասի մաս: Եթե փոխարինումը կամ պայմանների 
փոփոխությունը չի հաշվառվում որպես մարում, ապա ցանկացած կրած ծախսերը կամ վճարված վճարները 
ճշգրտում են պարտավորության հաշվեկշռային արժեքը և ամորտիզացվում են փոփոխված 
պարտավորության գործողության մնացած ժամկետի ընթացքում: 
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Ապաճանաչում 

Ֆինանսական ակտիվներ 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվը, երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող 
դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ 
փոխանցում է ֆինանսական ակտիվից դրամական հոսքերի ստացման պայմանագրային իրավունքներն 
այնպիսի գործարքում, որում փոխանցվում են ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ 
էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները, կամ որում, Ընկերությունը ոչ փոխանցում է, ոչ էլ պահպանում է 
սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները և չի պահպանում 
վերահսկողությունը ֆինանսական ակտիվի նկատմամբ: 

Ընկերությունն իրականացնում է գործարքներ, որոնց շրջանակներում փոխանցում է ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվությունում ճանաչված ակտիվները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվների 
սեփականության հետ կապված կամ բոլոր, կամ, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները: Նման 
դեպքերում փոխանցված ակտիվները չեն ապաճանաչվում: 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ պայմանագրում նշված 
պարտականությունը կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում կամ ուժը կորցնում է: Ընկերությունը նաև 
ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ փոփոխվում են վերջինիս պայմանները և երբ 
փոփոխված պարտավորությունից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր 
են, որի դեպքում փոփոխված պայմանների հիման վրա ճանաչվում է նոր ֆինանսական պարտավորություն՝ 
իրական արժեքով: 

Ֆինանսական պարտավորության ապաճանաչման ժամանակ մարված հաշվեկշռային արժեքի և վճարված 
հատուցման (ներառյալ՝ փոխանցված ոչ դրամային ակտիվները կամ ստանձնած պարտավորությունները) 
միջև տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

Հաշվանցում 

Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները հաշվանցվում են և ներկայացվում են 
զուտ գումարով ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում միայն այն դեպքում, երբ 
Ընկերությունն ունի գումարները հաշվանցելու ներկայումս իրագործելի իրավաբանորեն ամրագրված 
իրավունք, ինչպես նաև հաշվարկը զուտ հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն 
իրացնելու և պարտավորությունը մարելու մտադրություն: 

Արժեզրկում 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում 

Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվները չեն ամորտիզացվում և յուրաքանչյուր տարի 
ենթարկվում են արժեզրկման ստուգման։ Մաշվող ակտիվները արժեզրկման համար վերանայվում են, երբ 
իրադարձությունները և հանգամանքների փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ դրանց 
հաշվեկշռային արժեքը կարող է չվերականգնվել։ Արժեզրկման կորուստը ճանաչվում է այն գումարով, որով 
ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է փոխհատուցվող գումարը։ 

Փոխհատուցվող գումարը վաճառքի զատ գնից և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է։ Եթե ակտիվի 
կամ դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է նրա հաշվեկշռային արժեքից, ապա 
ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև փոխհատուցվող 
գումարը։ Արժեզրկումից կորուստներն անմիջապես ճանաչվում են որպես ծախս շահույթում կամ վնասում, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված արժեքով, 
որի դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտվում է որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում։ 

Երբ հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի 
հաշվեկշռային արժեքը պետք է ավելացվի մինչև նրա փոխհատուցվող գումարը, բայց այնպես, որ ակտիվի 
ավելացված հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը որոշված կլիներ, եթե 
նախորդ տարիներին այդ ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի գծով արժեզրկումից կորուստներ 
ճանաչված չլինեին։ Արժեզրկումից կորստի հակադարձումն անմիջապես ճանաչվում է որպես եկամուտ 
շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է 
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վերագնահատված արժեքով, որի դեպքում արժեզրկումից կորստի ցանկացած հակադարձում դիտվում է 
որպես վերագնահատումից արժեքի աճ։ 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 

ՖՀՄՍ 9-ը փոխարինում է ՀՀՄՍ 39-ով սահմանված «կրած վնասի» մոդելը «սպասվող պարտքային վնասի» 
մոդելով: Արժեզրկման նոր մոդելը կիրառելի է ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական 
ակտիվների, պայմանագրային ակտիվների, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող պարտքային գործիքներում ներդրումների, սակայն ոչ՝ բաժնային գործիքներում 
ներդրումների համար: ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն՝ պարտքային վնասն ավելի շուտ է ճանաչվում, քան 
պահանջվում էր ՀՀՄՍ 39-ով: 

ՖՀՄՍ 9-ի արժեզրկման մոդելի գործողության ոլորտում գտնվող ակտիվների համար սովորաբար 
ակնկալվում է, որ արժեզրկումից կորուստները կաճեն և կդառնան առավել փոփոխական: Ընկերությունը 
որոշել է, որ ՖՀՄՍ 9-ի արժեզրկման պահանջների կիրառումը 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ չի 
հանգեցնում արժեզրկման գծով լրացուցիչ պահուստի ճանաչմանը: 

Ընկերությունը ճանաչում է սպավող պարտքային վնասի գծով պահուստ ամորտիզացված արժեքով չափվող 
ֆինանսական ակտիվների համար: 

Ընկերությունը չափում է վնասի գծով պահուստը ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ ժամկետի 
ընթացքում սպասվող պարտքային վնասին հավասար գումարի չափով, բացառությամբ հետևյալ 
գործիքների, որոնց համար վնասի գծով պահուստը չափվում է 12 ամսվա ընթացքում սպասվող 
պարտքային վնասին հավասար գումարի չափով. 

(i) պարտքային արժեթղթեր, եթե որոշվել է, որ դրանք ունեն ցածր պարտքային ռիսկ հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ և 

(ii) այլ պարտքային արժեթղթեր և բանկային հաշիվների մնացորդներ, որոնց գծով պարտքային 
ռիսկը (օրինակ, ֆինանսական գործիքի ակնկալվող գործողության ժամկետի ընթացքում 
պարտականությունների չկատարման ռիսկ) էականորեն չի աճել սկզբնական ճանաչման պահից: 

Առևտրական դեբիտորական պարտքերի և պայմանագրային ակտիվների վնասի գծով պահուստը միշտ 
չափվում է ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում սպասվող պարտքային 
վնասին հավասար գումարի չափով: 

Երբ Ընկերությունը որոշում է, թե արդյոք տեղի է ունեցել ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկի 
էական աճ սկզբնական ճանաչումից հետո և երբ գնահատում է սպասվող պարտքային վնասը, այն 
դիտարկում է ողջամիտ և հիմնավորված տեղեկատվությունը, որը տեղին է և հասանելի առանց անհարկի 
ծախսերի կամ ջանքերի: Գնահատումը ներառում է թե՛ քանակական և թե՛ որակական տվյալները, ինչպես 
նաև Ընկերության նախկին փորձի և պարտքի հիմնավորված գնահատման վրա հիմնված վերլուծությունը և 
ներառում է հեռանկարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

Ընկերությունը ենթադրում է, որ տեղի է ունեցել ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկի էական աճ, 
եթե այն ավելի քան 365 օր ժամկետանց է: 

Ընկերությունը համարում է, որ ֆինանսական ակտիվի գծով պարտականությունները չեն կատարվել, եթե՝ 

(i) հավանական չէ, որ փոխառուն ամբողջությամբ կկատարի պարտքի հետ կապված իր 
պարտականությունները, եթե Ընկերությունը չձեռնարկի այնպիսի գործողություններ, ինչպիսին գրավի 
իրացումն է (վերջինիս առկայության դեպքում), կամ 

(ii) ֆինանսական ակտիվն ավելի քան 365 օր ժամկետանց է: 

Ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում սպասվող պարտքային վնասն իրենից 
ներկայացնում է այն սպասվող պարտքային վնասը, որն առաջանում է պարտավորությունների 
չկատարման բոլոր հնարավոր դեպքերի արդյունքում ֆինանսական գործիքի ակնկալվող գործողության 
ամբողջ ժամկետի ընթացքում: 

12 ամսվա ընթացքում սպասվող պարտքային վնասն իրենից ներկայացնում է սպասվող պարտքային վնասի 
այն մասը, որն առաջանում է պարտավորությունների չկատարման այն դեպքերի արդյունքում, որոնք 
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հնարավոր են հաշվետու ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում (կամ ավելի կարճ ժամկետի ընթացքում, 
եթե գործիքի ակնկալվող գործողության ամբողջ ժամկետը պակաս է 12 ամսից): 

Սպասվող պարտքային վնասի գնահատման ժամանակ դիտարկվող առավելագույն ժամկետն իրենից 
ներկայացնում է առավելագույն պայմանագրային ժամկետը, որի ընթացքում Ընկերությունը ենթարկվում է 
պարտքային ռիսկի: 

Սպասվող պարտքային վնասի չափում 

Սպասվող պարտքային վնասն իրենից ներկայացում է պարտքային վնասի հավանականությունից ելնելով 
կշռված պարտքային վնասի գնահատականը: Պարտքային վնասը չափվում է որպես բոլոր պակասող 
դրամական միջոցների ներկա արժեք (այսինքն՝ որպես տարբերություն այն դրամական միջոցների հոսքերի 
միջև, որոնք Ընկերությունը պետք է ստանա պայմանագրի համաձայն, և որոնք ակնկալում է ստանալ): 

Արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը գնահատում է ամորտիզացված արժեքով 
չափվող ֆինանսական ակտիվները և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող պարտքային արժեթղթերն արժեզրկված լինելու տեսանկյունից: Ֆինանսական ակտիվը 
համարվում է արժեզրկված, եթե տեղի են ունեցել մեկ կամ ավելի դեպքեր, որոնք բացասական 
ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվի գծով գնահատված ապագա դրամական միջոցների հոսքերի 
վրա: 

Ֆինանսական ակտիվի արժեզրկված լինելու վկայությունը ներառում է հետևյալ դիտարկելի տվյալները. 

- փոխառուի կամ թողարկողի նշանակալի ֆինանսական դժվարությունները, 

- պայմանագրի խախտումը, այդ թվում՝ պարտականությունների չկատարումը կամ վճարման 
ավելի քան 180 օր ուշացումը, 

- Ընկերության կողմից փոխառության կամ փոխատվության պայմանների այնպիսի 
վերանայումը, որը Ընկերությունն այլ պայմաններում չէր դիտարկի, 

- փոխառուի հավանական սնանկացումը կամ այլ ֆինանսական վերակազմավորումը կամ 
- արժեթղթի համար գործող շուկայի վերացումը ֆինանսական դժվարությունների պատճառով: 

Սպասվող պարտքային վնասի ներկայացումը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների վնասի գծով պահուստը նվազեցվում է այդ 
ակտիվների համախառն հաշվեկշռային արժեքից: 

Դուրսգրում 

Ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը դուրս է գրվում, եթե Ընկերությունը չունի 
ողջամիտ հիմքեր ակնկալելու ֆինանսական ակտիվի ամբողջական կամ մասնակի փոխհատուցումը: 
Ընկերությունը չի ակնկալում դուրս գրված գումարների էական փոխհատուցում: Այնուամենայնիվ, դուրս 
գրված ֆինանսական ակտիվները կարող են դեռևս հանդիսանալ կատարողական գործողությունների 
առարկա՝ հասանելիք գումարների փոխհատուցման հետ կապված Ընկերության ընթացակարգերի հետ 
համապատասխանությունն ապահովելու համար: 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 

Ընկերությունն այս ակտիվները դիտարկում է արժեզրկման վկայության առանձին և հավաքական 
հիմունքներով: Բոլոր առանձին վերցված նշանակալի ակտիվները գնահատվում է արժեզրկման 
տեսանկյունից՝ առանձին հիմունքով: Արժեզրկման առանձին վկայություն չհայտնաբերելու դեպքում, այս 
ակտիվները գնահատվում է հավաքական հիմունքով` տեղի ունեցած, սակայն չբացահայտված 
արժեզրկման վկայություն հայտնաբերելու նպատակով: 

Ակտիվները, որոնք առանձին վերցված նշանակալի չեն, գնահատվում են արժեզրկման տեսանկյունից 
հավաքական հիմունքով՝ խմբավորելով ռիսկի համանման բնութագրերով ակտիվները: 

Հավաքական արժեզրկումը գնահատելիս Ընկերությունը դիտարկում է փոխհատուցման ժամկետների և 
կրած վնասի գումարի նախորդ ժամանակաշրջանների տեղեկատվությունը և կատարում է ճշգրտում, եթե 
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ընթացիկ տնտեսական և վարկավորման պայմանները թույլ են տալիս, որպեսզի փաստացի վնասն ավել 
կամ պակաս լիներ նախկինում առկա միտումներով առաջարկվողներից: 

Արժեզրկումից կորուստը հաշվարկվում է որպես ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և այդ ակտիվի 
սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված դրամական միջոցների գնահատված ապագա 
հոսքերի ներկա արժեքի միջև տարբերություն: Կորստի գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ 
պահուստային հաշվում: Եթե Ընկերությունը գտնում է, որ չկա ակտիվը փոխհատուցելու իրատեսական 
հնարավորություն, համապատասխան գումարները դուրս են գրվում: Եթե հետագայում տեղի ունեցած 
դեպքը հանգեցնում է արժեզրկումից կորստի գումարի նվազեցմանը և այդ նվազեցումը կարելի է 
անկողմնակալորեն վերագրել արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցած դեպքին, ապա արժեզրկումից 
կորստի գումարի նվազեցումը հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

Հարկեր 

Հարկերը հաշվարկված են ՀՀ հարկային օրենսդրությանը համապատասխան: 

Շահութահարկ 

Շահութահարկը կազմված է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը 
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն մասի, որը վերաբերում է ուղղակիորեն 
սեփական կապիտալում կամ այլ համապարփակ եկամտում ճանաչված տարրերին: 

Ընթացիկ հարկը տարվա հարկվող շահույթի կամ վնասի գծով վճարման կամ ստացման ենթակա հարկի 
գումարն է, որը ներառում է նախորդ տարիների վճարման ենթակա հարկերի գծով կատարված 
ճշգրտումները: 

Հետաձգված հարկը ճանաչվում է ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման համար օգտագործվող 
ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային նպատակների համար 
օգտագործվող գումարների միջև ժամանակավոր տարբերությունների գծով: Հետաձգված հարկը չի 
ճանաչվում այն ժամանակավոր տարբերությունների համար, որոնք առաջանում են ակտիվների և 
պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման հետ կապված այն գործարքում, որը չի հանդիսանում 
Ընկերության գործունեության միավորում և որն ազդեցություն չունի ոչ հաշվապահական և ոչ էլ հարկվող 
շահույթի կամ վնասի վրա: 

Հետաձգված հարկի գումարը չափվում է՝ կիրառելով հարկի այն դրույքները, որոնք, ակնկալվում է, որ 
կկիրառվեն ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ վերջիններս հակադարձելիս: 

Ընթացիկ և հետաձգված հարկի գումարը որոշելիս Ընկերությունը հաշվի է առնում նաև լրացուցիչ հարկերի, 
տուգանքների, ուշացված վճարումների համար տոկոսների գանձման հնարավորությունը:  

Հետաձգված հարկային ակտիվները վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և 
նվազեցվում են այն չափով, որքանով հավանական չէ, որ հարկային օգուտը կիրացվի: 

Եկամուտների և  ծախսերի ճանաչումը  

Եկամուտները և ծախսերը հաշվառվում են հաշվեգրման եղանակով: Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, 
երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտերը կհոսեն Ընկերություն, և ստացված եկամուտը հնարավոր է 
արժանահավատորեն չափել: Ծախսը ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական 
օգուտները կարտահոսեն Ընկերությունից, և  ծախսը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: 

Եկամուտը տարվա ընթացքում մատուցված մասնագիտական ծառայությունների գծով ստացվելիք 
հատուցման իրական արժեքն է, որը ներառում է հաճախորդների համար իրականացվող աշխատանքների 
ժամանակ կրած փոխհատուցվող ծախսերը, սակայն չի ներառում ավելացված արժեքի հարկը: Երբ գործարքի 
արդյունքը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել, գործարքից հասույթը  ճանաչվում է համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 
գործարքի ավարտվածության աստիճանի հիման վրա՝ պայմանով, որ հատուցում ստանալու իրավունքը ձեռք 
է բերվել ծառայությունների մատուցման արդյունքում: Հատուցումը հաշվեգրվում է պայմանագրով 
նախատեսված աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ՝ հիմք ընդունելով փաստացի կատարած 
աշխատանքի արժեքը: Այդ իսկ պատճառով՝ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերից ստացվող 
հասույթն իրենից ներկայացնում է յուրաքանչյուր պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի 
ավարտվածության աստիճանին համապատասխանող ծախսերը՝ գումարած վերագրելի շահույթը և 
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անհրաժեշտության դեպքում՝ հանած նախորդ տարիներում ճանաչված գումարները: Իսկ եթե գործարքի 
արդյունքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն գնահատել, ապա հասույթը ճանաչվում է ծառայությունների 
մատուցման հետ կապված ծախսերի չափով, որոնք փոխհատուցելի են: Հասույթ չի ճանաչվում, եթե առկա են 
զգալի անորոշություններ վճարման ենթակա հատուցման, փոխհատուցման հետ կապված, կամ երբ վճարումը 
ստանալու իրավունքը պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս գտնվող դեպքերով: 
Ակնկալվող վնասը ճանաչվում է հավանական դառնալու պահին՝ հասույթի և ծախսերի վերջին 
գնահատումների հիման վրա: 

Արտարժույթներ 

Ընկերությունը վարում է իր հաշվապահական հաշվառման գրքերն ու մատյանները տեղական արժույթով՝ ՀՀ 
դրամով: Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են ՀՀ դրամով՝ գործարքի օրվա 
փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված դրամական ակտիվները և պարտավորությունները 
փոխարկվում են ՀՀ դրամի` հաշվեկշռային ամսաթվի դրությամբ գործարքի օրվա փոխարժեքով: Առաջացած 
բոլոր տարբերությունները հաշվառվում են ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: 

ՀՀ դրամով արտահայտված մնացորդների փոխարկման համար կիրառված փոխարժեքները, որոնք 
հրապարակվել են ՀՀ ԿԲ-ի կողմից, ներկայացված են ստորև. 

 

 31 դեկտեմբերի 2020թ. 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

   

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար  522.59 479.70 

ՀՀ դրամ/1 եվրո 641.11 537.26 

   

 

Նոր ստանդարտներ և մեկնաբանություններ 

Մի շարք նոր ստանդարտներ և դրանց փոփոխություններն ու մեկնաբանությունները չէին գործում 2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և հետևաբար չեն կիրառվել սույն ֆինանսական հաշվետվությունները 
պատրաստելիս: Չենք բացառում, որ դրանք կարող են  ազդեցություն ունենալ Ընկերության  գործունեության 
վրա, երբ կմտնեն կիրառության մեջ: Ընկերությունը որդեգրել է Ստանդարտների փոփոխություններին 
զուգընթաց կիրառում: 
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