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Կից ներկայացվող անկախ աուդիտորի եզրակացությունը և ֆինանսական հաշվետվությունները 
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անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում 
գերակայում է անգլերեն տարբերակը: 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ  
 

  2019  2018* 

 Ծնթ հազ. դրամ  հազ. դրամ  
     
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր      
Շահույթ նախքան հարկումը   640,396  1,963,176 
Ճշգրտումներ զուտ եկամուտը գործառնական 
գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցների 
հետ համադրելու համար   

 

   
Մաշվածություն և ամորտիզացիա  18,073  15,173 
Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ  (155,112)  (353,720) 
Պարտքային կորուստներ  19,318  5,150 
Ֆինանսական եկամուտ  (11,230)  - 
Ֆինանսական ծախս  418,685  416,775 
Ներդրումային գույքի իրական արժեքի չափումից 
(օգուտ)/կորուստ 

 
855,594  (485,749) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր 
նախքան շրջանառու կապիտալի ճշգրտումները  

 
1,785,724  1,560,805 

     
 Շրջանառու կապիտալի ճշգրտումներ      
 Դեբիտորական պարտքեր  38,285  (28,799) 
 Պաշարներ   (8,332)  (13,117) 
 Կանխավճարված ծախսեր և այլ ընթացիկ ակտիվներ   1,374,943  209,310 
 Հետաձգված եկամուտ  (453,273)  143,330 
 Կրեդիտորական պարտքեր և հաշվեգրված ծախսեր   (165,073)  141,033 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցներ   2,572,274  2,012,562 
     
Վճարված շահութահարկ  (23,105)  - 
     
Վարձակալական դեպոզիտներ, ստացված/վերադարձված  (2,407)  211,458 
     
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
զուտ հոսքեր 

 
2,546,762  2,224,020 

     
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր  

 
   

Ներդրումային գույքի ձեռքբերումներ  (59,597)  (1,379,791) 
Հիմնական միջոցների ձեռքբերումներ  (17,652)  (45,242) 
Փոխառությունների տրամադրում կապակցված կողմերին  (1,643,927)  - 
Ստացված տոկոսագումարներ  4,163  - 
     
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ 
դրամական միջոցներ 

 
(1,717,013)  (1,425,033) 

     
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման 
գործունեությունից 

 
   

 Վարկերի և փոխառությունների ստացում  -  9,112,120 
 Վարկերի և փոխառությունների մարում 12 (1,030,675)  (8,682,480) 
 Վճարված տոկոսագումար և այլ վճարներ 12 (434,431)  (284,084) 
     
Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված/ 
(օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ 

 
(1,465,106)  145,556 
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Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների  զուտ 
աճ/(նվազում)  

 
(635,357)  944,543 

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները 
հունվարի 1-ի դրությամբ 

 
1,010,621  82,196 

Պարտքային կորուստների ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա  

 
(151)  (8,000) 

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը 
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 

 
(2,041)  (8,118) 

     
     

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները  
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 10 373,072  1,010,621 
 
 
(*) Հաշվետու տարում դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվության համադրելի տարվա տվյալները ներկայացվել են 
անուղղակի եղանակով (նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացվել է ուղղակի եղանակով) ՝ 
Ընկերության համար դրամական միջոցների հոսքերը առավել տեղին և արժանահավատ ներկայացման համար: 
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 

2019թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 
 
 

 Կանոնադրական 
կապիտալ  

Կապիտալի 
այլ տարրեր  

Չբաշխված 
շահույթ 

 
Ընդամենը 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 
        

Մնացորդ առ 1 հունվար 2019թ․ 7,690,270  -  1,270,227  8,960,497 
Տարվա համապարփակ եկամուտ        
Տարվա շահույթ -  -  618,008  618,008 
Բաշխումներ սեփականատերերին          
Ոչդրամային բաշխումներ՝ 
հարկումից հետո  -  (34,507)  - 

 
(34,507) 

        

Մնացորդ առ 31 դեկտեմբեր 2019թ․ 7,690,270  (34,507)  1,888,235  9,543,998 
        

Մնացորդ առ 1 հունվար 2018թ․ 
7,690,270  -  (538,335) 

  
7,151,935 

ՖՀՄՍ 9-ի որդեգրման 
ազդեցություն -  -  (2,280) 

 
(2,280) 

Սխալի ուղղում՝ հարկումից հետո -  -  170,131  170,131 
Վերաներկայացված սկզբնական 
մնացորդ 7,690,270  -  (370,484) 

 
7,319,786 

        

Տարվա համապարփակ եկամուտ        
Տարվա շահույթ -  -  1,640,711  1,640,711 
        

Մնացորդ առ 31 դեկտեմբեր 2018թ․ 7,690,270  -  1,270,227  8,960,497 
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1. Ընկերության մասին 
 
«Կամար Բիզնես Սենթր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «Ընկերություն») 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն 2007 թվականի դեկտեմբերի 10-ին 
հիմնադրված իրավաբանական անձ է: 2018 թվականի մարտի 23-ին ընկերությունը «Փրոփերթի 
Դիվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ-ից անվանափոխվել է «Կամար Բիզնես Սենթր» ՓԲԸ-ի:  
 
Ընկերության հիմնական գործունեությունը բիզնես տարածքների վարձակալությամբ 
տրամադրումն է: 2017թ.-ի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ Ընկերությունն ընդհանուր առմամբ ավարտել 
էր Երևան քաղաքի կենտրոնում բիզնես կենտրոնի կառուցումը և սկսել է իր գործունեությունը: 
 
2019 թվականի օգոստոսին Ընկերության սեփականատերերը փոխվել են. 100 տոկոս բաժնետոմսերը 
վաճառվել են նոր բաժնետերերին: Ընկերության նախկին բաժնետերերն էին «Ամերիա Գրուպ» (Սի-
Ուայ) Լիմիթեդը (96.065%) և «Blackoutmoor Limited»-ը (3.935%)՝ երկուսն էլ գրանցված Կիպրոսում: 
Նոր բաժնետերերն են Շվեդիայի քաղաքացի Գևորգ Նալբանդյանը (60.00%) և Շվեդիայում գրանցված 
Gajane Gross AB-ը (40.00%) ընկերությունը: 
 
Կապակցված կողմերի հետ գործարքները բացահայտված են ծանոթագրություն 17-ում: 
 
Ընկերության իրական շահառուն Գևորգ Նալբանդյանն է։ 
 
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0010, Վազգեն 
Սարգսյան փ. թիվ 2: 
 
Ընկերության աշխատողների միջին թվաքանակը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
կազմել է 8 անձ (2018թ․` 11 անձ): 
 
Հայաստանի գործարար միջավայրը 
 
Ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար` 
իր վրա կրում է Հայաստանի տնտեսական և ֆինանսական շուկաների փոփոխությունների 
ազդեցությունը։ 
Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է տնտեսական բարեփոխումները և իրավական, 
հարկային ու օրենսդրական համակարգերի զարգացումը` շուկայական տնտեսության 
պահանջներին համապատասխան: Հայաստանի տնտեսության ապագա կայունությունը 
առավելապես կախված է այս բարեփոխումներից և զարգացումներից, ինչպես նաև կառավարության 
կողմից իրականացվող տնտեսական, ֆինանսական և դրամավարկային քաղաքականությունների 
արդյունավետությունից:  
 
2019 թվականը կարելի է համարել բավականին դրական տարի Հայաստանի տնտեսության համար: 
Տարվա ՀՆԱ աճը կազմել է 7,6%: ՍԳԻ-ն վերջին տարիներին բավականին կայուն է եղել (1,4%): 
Կարևոր է նշել, որ ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքը նույնպես հիմնականում կայուն է եղել:  
 
Ընկերության ղեկավարության գնահատմամբ, վերջինս ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ 
ներկա պայմաններում Ընկերության գործունեության կայունությունն ապահովելու համար, ինչպես 
նաև ունի համապատասխան պահուստային միջոցներ՝ մոտ ապագայում հնարավոր ցնցումներից 
ապահովագրվելու:  
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2. Պատրաստման հիմքերը   
 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների, հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների 
(ՀՀՄՍ) և դրանց մեկնաբանությունների (հավաքականորեն՝ ՖՀՄՍ-ներ) պահանջներին 
համապատասխան: 
 
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար որդեգրված հաշվապահական 
հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են ծանոթագրություն 20-
ում: Դրանք հետևողականորեն կիրառվել են ներկայացված բոլոր ժամանակաշրջանների համար, 
եթե այլ բան նշված չէ։ 
 
Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, որը հանդիսանում է նաև 
Ընկերության գործառնական արժույթը։ Գումարային արժեքները ներկայացվել են հազարներով, եթե 
այլ բան նշված չէ։ 
  
 
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն ֆինանսական 
հաշվետվություններ պատրաստելիս` անհրաժեշտ է կատարել հաշվապահական հաշվառման 
նշանակալի գնահատումներ և դատողություններ: Վերջիններիս կիրառման ոլորտները և 
ազդեցությունը բացահայտված են ծանոթագրություն 3-ում:  
 
 
Չափման հիմքերը  
 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են  պատմական արժեքի հիման վրա՝ 
բացառությամբ ներդրումային գույքի, որը չափվում է իրական արժեքով: 
 
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ  
 
ա. 2019թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր ստանդարտներ, մեկնաբանություններ և 
փոփոխություններ 
 

• ՖՀՄՍ 16 Վարձակալություն (ՖՀՄՍ 16),   
• ՖՀՄՄԿ 23 Շահութահարկի գծով անորոշություն (ՖՀՄՄԿ 23):  

 
ՖՀՄՄԿ 23-ը չունի նշանակալի ազդեցություն Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 
վրա: 
 
ՖՀՄՍ 16-ի ներքո վարձատուի հաշվապահական հաշվառումը էականորեն չի տարբերվում ՀՀՄՍ 
17-ի ներքո գործող հաշվապահական հաշվառումից։ Վարձատուները շարունակում են դասակարգել 
բոլոր վարձակալությունները`օգտագործելով նույն դասակարգման սկզբունքը, ինչպես ՀՀՄՍ 17-ում, 
և տարբերակել վարձակալության երկու տեսակներ` գործառնական վարձակալություններ և 
ֆինանսական վարձակալություններ: Հետևաբար, ՖՀՄՍ 16-ը ազդեցություն չունի այն 
վարձակալության վրա, որտեղ Ընկերությունը հանդես է գալիս որպես վարձատու: 
 
Ընկերությունը չունի վարձակալության պայմանագրեր, որտեղ նա հանդես է գալիս որպես 
վարձակալ: 
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բ) Նոր ստանդարտներ, մեկնաբանություններ և փոփոխություններ, որոնք դեռ ուժի մեջ չեն մտել  
 

Առկա չեն նոր ստանդարտներ, մեկնաբանություններ և փոփոխություններ, որոնք դեռ ուժի մեջ չեն 
մտել և որոնք կունենան կամ հնարավոր է ունենան ազդեցություն Ընկերության հետագա 
ֆինանսական հաշվետվությունների վրա: 

 
 
3. Նշանակալի հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 
 
Ընկերությունը կատարում է որոշակի գնահատումներ և ենթադրություններ ապագա 
ժամանակաշրջանների վերաբերյալ: Դատողությունները և ենթադրությունները մշտապես 
վերանայվում են՝ հիմնվելով  պատմական փորձի վրա: Այդուհանդերձ, փաստացի արդյունքները 
կարող են տարբերվել կատարված գնահատումներից և ենթադրություններից: Ստորև ներկայացված 
են այն գնահատումները և ենթադրությունները, որոնք պարունակում են զգալի ռիսկ, քանի որ 
հաջորդ ֆինանսական տարում կարող են ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային 
արժեքների էական ճշգրտումների պատճառ հանդիսանալ:  
 
 
Գնահատումներ, ենթադրություններ և դատողություններ 
 
Անընդհատության սկզբունք  
Ղեկավարությունը պատրաստել է սույն ֆինանսական հաշվետվությունները անընդհատության 
սկզբունքի հիման վրա: Այս դատողությունն կատարելիս ղեկավարությունը հաշվի է առել 
Ընկերության ֆինանսական վիճակը, ընթացիկ մտադրությունները, գործունեության 
շահութաբերությունը և ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը։ 
 
Ընկերության ղեկավարությունը չի ակնկալում անընդհատության սկզբունքի գնահատման 
անհամապատասխանություն՝ պայմանավորված շարունակական գործառնական դրամական 
ներհոսքերի ակնկալիքով։ 
 
Ընկերության անընդհատ գործելու կարողության վրա ազդող էական գործոնը ներկայիս 
առողջապահական համաշխարհային արտակարգ իրավիճակն է Չինաստանի Վուհան քաղաքում 
ծագած կորոնավիրուսի նոր ալիքի («COVID-19 բռնկում») պատճառով և միջազգային հանրության 
նկատմամբ առաջացած ռիսկերը, քանի որ վարակը տարածվում է իր ծագման վայրից դուրս՝ ողջ 
աշխարհում։ 
2020 թվականի մարտին ԱՀԿ-ն COVID-19-ի բռնկումը որակեց որպես համավարակ՝ հիմնվելով դրա 
համաշխարհային ազդեցության արագ աճի վրա (ծանոթագրություն 19): 
 
Ընկերության ղեկավարության գնահատմամբ՝ COVID-19-ի տարածման բացասական 
ազդեցությունները և ՀՀ կառավարության համապատասխան քաղաքականությունը էական 
ազդեցություն չեն կարող ունենալ Ընկերության գործունեության վրա մոտակա կանխատեսվող 
ժամանակահատվածում։ 
Ընկերության հասույթը գոյանում է կայուն գործընկերների հետ հաստատուն գնով գնանշված 
երկարաժամկետ վարձակալական պայմանագրերից՝ այդպիսով ապահովելով բավարար 
գործառնական ներհոսքեր։ 
 
Ընկերությունը որոշակի գնահատումների հիման վրա ունի տեսանելի ապագայում անընդհատ 
գործելու ողջամիտ ակնկալիք։ Հետևաբար՝ ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս 
ղեկավարությունը շարունակում է կիրառել անընդհատության սկզբունքը և հաշվետվությունները 
չեն պարունակում ճշգրտումներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեին, եթե Ընկերությունը ունակ չլիներ 
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շարունակելու գործել անընդհատության սկզբունքով։ 
 
Ներդրումային գույք 
 
Ներդրումային գույքի իրական արժեքը որոշվում է գնահատման մեթոդի կիրառմամբ: Կատարված 
դատողությունների և ենթադրությունների լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս 
ծանոթագրություն 11: 
 
Իրական արժեքի չափում 
 
Ընկերության մի շարք հաշվապահական քաղաքականություններ և բացահայտումներ պահանջում 
են իրական արժեքի գնահատում ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների համար։  
 
Ընկերությունն ունի իրական արժեքների գնահատման գծով մշակված հսկողական համակարգ։ 
 
Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը որոշելիս Ընկերությունը օգտագործում է 
շուկայական դիտարկելի տվյալներ այնքանով, որքանով հնարավոր է:  
 
Իրական արժեքները դասակարգված են տարբեր մակարդակներում իրական արժեքների 
հիերարխիայում, որը հիմնված է գնահատման մեթոդներում օգտագործվող ելակետային տվյալների 
վրա: 
 
• Մակարդակ 1. Նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ շուկաներում 
գնանշվող գներ (չճշգրտվող)  
 
• Մակարդակ 2: 1-ին մակարդակում ներառվող գնանշվող գներից տարբեր ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն դիտելի ելակետային տվյալներ 
 
• Մակարդակ 3: Ոչ դիտելի ելակետային տվյալներ (այսինքն՝ հիմնված չեն դիտելի շուկայական 
տվյալների վրա) 
 
Եթե ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը չափելու համար օգտագործվող ելակետային 
տվյալները կարող են դասակարգվել իրական արժեքնենրի հիերարխիայի տարբեր 
մակարդակներում, ապա իրական արժեքի չափումն ամբողջությամբ դասակարգվում է իրական 
արժեքների հիերարխիայի այն նույն մակարդակում, որտեղ դասակարգվում են ամենացածր 
մակարդակի տվյալները, որոնք նշանակալի են իրական արժեքի ամբողջ չափման վրա: 
Իրական արժեքների հիերարխիայի միջև փոխանցումները ճանաչվում են այն 
ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում տեղի է ունեցել փոփոխությունը: 
Փոխանցումներ կատարվում են ներդրումային գույքին (կամ դրանից) միայն այն դեպքում, երբ առկա 
է գույքի օգտագործման նպատակի փոփոխություն։ Ներդրումային գույքից՝ սեփականատիրոջ 
կողմից զբաղեցրած գույքին փոխանցման դեպքում հետագա հաշվառման համար սկզբնական 
արժեք է ճանաչվում փոխանցման ամսաթվի դրությամբ որոշված գույքի իրական արժեքը: Եթե 
սեփականատիրոջ կողմից զբաղեցրած գույքը վերադասակարգվում է ներդրումային գույքի, ապա 
Ընկերությունն այդ գույքը հաշվառում է հիմնական միջոցների համար ընդունված 
քաղաքականության համաձայն մինչև օգտագործման փոփոխության ամսաթիվը։  
 
Սխալի ուղղում 

Ընկերությունը վարձակալական եկամուտը ճանաչում է ուղիղ գծային մեթոդով (տե՛ս 
ծանոթագրություն 20): Այնուամենայնիվ, 2017 և 2018 թվականներին կնքված պայմանագրերի 



«Կամար Բիզնես Սենթր» ՓԲԸ 
 

 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն) 

 

17 

համար Ընկերությունը չի ճանաչել վարձակալական խրախուսումների համախառն արժեքը որպես 
վարձակալության գծով եկամտի նվազեցում վարձակալության ժամկետի ողջ ընթացքում՝ ՀՀՄՍ 17 
պահանջներին համապատասխան: 

Նույնիսկ եթե նախորդ տարվա ընթացքում սխալի ազդեցությունը համարվել է ոչ էական, 
Ընկերության ղեկավարությունը կարծում է, որ սխալի ուղղումը կհանգեցնի տեղեկատվության 
ավելի հուսալի և համապատասխան ներկայացման: 

Սխալը ուղղվել է՝ դրա ազդեցությանը ենթարկված ֆինանսական հաշվետվության տողերի 
յուրաքանչյուր կետը վերաներկայացնելով նախորդ ժամանակահատվածների համար հետևյալ 
կերպ. 
 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (քաղվածք) 
 

31.12.2018 
Ավելացում
/նվազում 

01.01.2019 
Վերաներ-
կայացված 31.12.2017 

Ավելացում/ 
նվազում 

01.01.2018 
Վերաներ-
կայացված 

       
Առևտրային և այլ դեբիտորական 
պարտքեր  70,918 259,590 330,508 89,098 212,664 301,762 
Հետաձգված հարկային 
պարտավորություն 714,904 51,918 766,822 415,201 42,533 457,734 
Զուտ ակտիվներ  8,752,825 207,672 8,960,497 7,151,935 170,131 7,322,066 
       

Չբաշխված շահույթ 1,062,555 207,672 1,270,227 (538,335) 170,131 (368,204) 
Ընդամենը սեփական կապիտալ 8,752,825 207,672 8,960,497 7,151,935 170,131 7,322,066 

 

Շահույթի ու վնասի և այլ համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվություն (քաղվածք) 

 2018 
Շահույթ 

Ավելացում/նվազում 
2018 

Վերահաշվարկված 
    

Վարձակալական եկամուտ 1,940,264 46,926 1,987,190 
    

Շահույթ մինչև շահութահարկը  1,916,250 46,926 1,963,176 
Շահութահարկի գծով ծախս (313,080) (9,385) (322,465) 
    

Տարվա զուտ շահույթ 1,603,170 37,541 1,640,711 
 
 
4. Ֆինանսական գործիքներ՝ ռիսկերի կառավարում  
 
Իր գործունեության արդյունքում Ընկերությունը կարող է ենթարկվել հետևյալ ֆինանսական 
ռիսկերին. 
 

- Պարտքային ռիսկ, 
- Տոկոսադրույքային ռիսկ, 
- Արտարժութային ռիսկ, 
- Այլ գնային ռիսկ, 
- Իրացվելիության ռիսկ։ 
 
Ընկերությունը կարող է ենթարկվել իր կողմից ֆինանսական գործիքների օգտագործումից 
առաջացող ռիսկերի, ինչպես բնորոշ է մյուս բոլոր ձեռնարկատիրական գործունեություններին: 
Սույն ծանոթագրությունում ներկայացված են Ընկերության նպատակները, քաղաքականությունը, 
ռիսկերի կառավարման գործընթացները և դրանց չափման մեթոդները: Սույն ֆինանսական 
հաշվետվություններում ներկայացված է քանակական տեղեկատվություն վերոնշյալ ռիսկերի 
վերաբերյալ։ 
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Այս ռիսկերից յուրաքանչյուրի կառավարման քաղաքականությունը ամփոփված է ստորև։ 
 
Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման գործառույթի առաջնային նպատակն է որոշել ռիսկերի 
սահմանները, այնուհետև ապահովել, որ ռիսկերի ազդեցությունը մնա այդ սահմաններում: 
Գործառնական և իրավական ռիսկերի կառավարման գործառույթները նախատեսված են ներքին 
քաղաքականությունների և ընթացակարգերի պատշաճ գործելու ապահովելուն՝ գործառնական և 
իրավական ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 
 
Ֆինանսական գործիքներից առաջացող ռիսկերի, Ընկերության նպատակների, 
քաղաքականության, ռիսկերի կառավարման գործընթացների և դրանց չափման մեթոդների հետ 
կապված նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատ էական փոփոխություններ չեն գրանցվել։  

 
(ա)  Հիմնական ֆինանսական գործիքներ   
 
Ընկերության հիմնական ֆինանսական գործիքները, որոնցից առաջանում են ֆինանսական 
գործիքների ռիսկեր, ներկայացված են ստորև. 
 
- Առևտրային դեբիտորական պարտքեր,  
- Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ,  
- Կապակցված կողմերից ստացվելիք գումարներ , 
- Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր, 
- Վարկեր և փոխառություններ։ 
 
(բ)  Ֆինանսական գործիքներ կատեգորիաներով  

 
Ֆինանսական ակտիվներ  Ամորտիզացված արժեքով չափվող 
 2019  2018 
 հազ. դրամ   հազ. դրամ  
    
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 373,072  1,010,621 
Կապակցված կողմերից ստացվելիք գումարներ 1,589,745  - 
Առևտրային դեբիտորական պարտքեր 280,258  286,252 
    

 2,243,075  1,296,873 
    

 
 
Ֆինանսական պարտավորություններ Ամորտիզացված արժեքով չափվող 
 2019  2018 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ  
    

Վարկեր և փոխառություններ  7,732,753  8,936,310 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր  32,525  197,811 
    

 7,765,278  9,134,121 
    

 
(գ) Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ  
 
Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքները ներառում են՝ դրամական միջոցները և 
դրանց համարժեքները, առևտրային դեբիտորական պարտքերը և առևտրային կրեդիտորական 
պարտքերը։ 
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Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների, առևտրային դեբիտորական պարտքերի, 
առևտրային կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը մոտարկում է իրական արժեքին՝ 
դրանց կարճաժամկետ բնույթի պատճառով։ 
 
Հավելված Ա-ում ներկայացված են վարկերի և փոխառությունների և կապակցված կողմերին 
տրամադրված վարրկերի իրական արժեքի հիերարխիայի, գնահատման մեթոդների հետ կապված 
նշանակալի ոչ դիտելի ելակետային տվյալների մանրամասներ, որոնք ընդգրկված են իրական 
արժեքի հիերարխիայի 3-րդ մակարդակում։ 
 
Պարտքային ռիսկ  
 
Պարտքային ռիսկը ֆինանսական վնասների ռիսկ է` պայմանավորված հաճախորդի կամ 
ֆինանսական գործիքի կողմերի պայմանագրային պարտականությունների չկատարմամբ: 
Ընկերությունը ենթարկվում է պարտքային ռիսկի, որը հիմնականում առաջանում է իր 
գործառնական գործունեությունից (հիմնականում առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով) և 
ֆինանսական գործունեությունից, ներառյալ՝ բանկերում և ֆինանսական հաստատություններում 
ներդրված ավանդները, արտարժութային գործարքները և այլ ֆինանսական գործիքները: 
 
Ընկերության դրամական միջոցները հիմնականում պահվում են Հայաստանում տեղակայված 
խոշոր հեղինակավոր բանկերում:  
Ընկերության դեբիտորական պարտքերը հիմնականում բաղկացած են հարկերի գծով 
կանխավճարներից և մատակարարներին տրված կանխավճարներից ։ 
 
Ընկերության առավելագույն ենթարկվածությունը պարտքային ռիսկին ըստ ակտիվների դասի 
արտացոլվում է ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքներում`ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում։ 

Վարձակալներից ստացված երաշխիքային վճարները մինչև վարձակալության ժամկետի լրանալը 
կարող են պահվել Ընկերության կողմից, եթե վարձակալության գծով ստացվելիք գումարները չեն 
մարվել կամ պայմանագրի այլ խախտումների դեպքում: 
 
Ընկերության ղեկավարությունը վերանայում է չմարված առևտրային դեբիտորական պարտքերի 
ժամկետայնության վերլուծությունը և հետևում է ժամկետանց մնացորդներին: Հետևաբար, 
ղեկավարությունը նպատակահարմար է համարում տրամադրել ժամկետների և պարտքային ռիսկի 
վերաբերյալ այլ տեղեկություններ, ինչպես նշված է ծանոթագրություն 14-ում: 
 
Ընդհանուր նպատակներ, քաղաքականություն և գործընթացներ  
 
Ընկերության նպատակն է սահմանել քաղաքականություն, որը հնարավորինս կնվազեցնի ռիսկը` 
չանդրադառնալով Ընկերության մրցունակության և ճկունության վրա:  
 
Պարտքային ռիսկին առավելագույն ենթարկվածություն 
 
Ընկերության առավելագույն ենթարկվածությունը պարտքային ռիսկին զգալիորեն տատանվում է և 
կախված է ինչպես անհատական ռիսկերից, այնպես էլ ընդհանուր շուկայական տնտեսության 
ռիսկերից: Հաշվեկշռում գտնվող ֆինանսական ակտիվների համար առավելագույն 
ենթարկվածությունը հավասար է այդ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին` նախքան ցանկացած 
հաշվանց կամ գրավի դիտարկում։ 
 



«Կամար Բիզնես Սենթր» ՓԲԸ 
 

 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն) 

 

20 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ֆինանսական ակտիվների առավելագույն ենթարկվածությունը 
պարտքային ռիսկին ներկայացված է ստորև.  

 2019  2018 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ  
    

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 373,072  1,010,621 
Կապակցված կողմերից ստացվելի գումարներ 1,589,745  - 
Առևտրային դեբիտորական պարտքեր 280,258  286,252 
    
    

 2,243,075  1,296,873 
    

 
Ստորև աղյուսակը ցույց է տալիս 2019 և 2018 թվականների դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 
տարիների համար ֆինանսական գործիքների գծով ակնկալվող պարտքային կորստի գծով 
ծախսերը, որոնք գրանցվել են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ եկամտի մասին 
հաշվետվությունում: 
 
 

31․12․2019 Փուլ 1 
 

Փուլ 2 
 

Փուլ 3 Ընդամենը  
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 

151 
 

- 
 

- 151 

Կապակցված կողմերից ստացվելիք 
գումարներ 

19,167  -  - 19,167 

Ընդամենը ակնկալվող պարտքային 
կորստի գծով ծախս 

19,318 
 

- 
 

- 19,318 

       
31․12․2018 Փուլ 1 

 
Փուլ 2 

 
Փուլ 3 Ընդամենը  

Դրամական միջոցներ եւ դրանց 
համարժեքներ   

8,000 
 

- 
 

- 8,000 

Ընդամենը ակնկալվող պարտքային 
կորստի գծով ծախս 

8,000 
 

- 
 

- 8,000 

 
 
Աշխարհագրական համակենտրոնացում   
Ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների աշխարհագրական համակենտրոնացումը 
սահմանափակվում է Հայաստանի տարածքով։  
 
Գործընկերների համակենտրոնացում  
Ընկերությունը չունի մեկ գործընկերոջ մասով պարտքային ռիսկի զգալի կենտրոնացում: 
 
Դրամական միջոցներ բանկում և կարճաժամկետ ավանդներ   
Ընկերությունը կարծում է, որ դրամական միջոցների կորստի ռիսկը կարելի է համարել աննշան, 
քանի որ Ընկերության միջոցների ներդրման համար ընտրված ֆինանսական հաստատությունները 
հուսալի են և հեղինակավոր: 
 
Ընկերության դրամական միջոցները հիմնականում պահվում են Հայաստանում տեղակայված 
խոշոր հեղինակավոր բանկերում: 
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Զգալի դրամական միջոցներ պահվում են հետևյալ հաստատություններում՝  
 
 2019  2018 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    

Առաջատար 5 հայկական բանկերում (վարկանիշ Ba3 Moody’s) 372,616  873,812 
Այլ բանկեր 456  136,809 
Ընդամենը 373,072  1,010,621 
 
 
Շուկայական ռիսկ   
 
Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի շուկայական գների փոփոխության հետևանքով ապագա 
դրամական հոսքերի իրական արժեքների տատանումների ռիսկն է: Շուկայական ռիսկը ներառում 
է` տոկոսադրույքի ռիսկ, արտարժութային ռիսկ և այլ գնային ռիսկ, ինչպիսիք են կապիտալի 
գործիքների գնային ռիսկը և բորսայական ապրանքների ռիսկը: Շուկայական ռիսկին ենթարկվող 
ֆինանսական գործիքները ներառում են վարկերը և փոխառությունները, ավանդները և 
կապակցված կողմերից ստացվելիք գումարները ։ 
 
 
Տոկոսադրույքի ռիսկ  
 
Տոկոսադրույքի ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա 
դրամական միջոցների հոսքերը կտատանվեն շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության 
պատճառով: Ընկերությունը ենթարկվում է շուկայական տոկոսադրույքների գերակշռող 
մակարդակների տատանումների ազդեցությանը իր ֆինանսական վիճակի և դրամական միջոցների 
հոսքերի վրա: Տոկոսային մարժան կարող է աճել նման փոփոխությունների արդյունքում, բայց 
կարող է նաև նվազել կամ կորուստներ առաջացնել այն դեպքում, երբ տեղի են ունենում անսպասելի 
տատանումներ: 
 
Տոկոսադրույքի ռիսկը կառավարվում է հիմնականում հաստատուն տոկոսադրույքով 
պայմանագրեր կնքելու և տոկոսադրույքների պայմանների վերլուծություն իրականացնելու 
միջոցով: 
 
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս Ընկերության համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվության 
զգայունությունը տոկոսադրույքների ողջամիտ հնարավոր փոփոխության նկատմամբ, այլ 
տվյալների անփոփոխ մնալու պարագայում։ 

 

Արժույթ 

Տոկոսային 
կետերի 

աճ (նվազում)  

Զուտ 
տոկոսային 

եկամտի 
զգայունություն  

Տոկոսային 
կետերի 

աճ (նվազում)  

Զուտ 
տոկոսային 

եկամտի 
զգայունություն  

2019 
 

2019 
 

2018 
 

2018 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ         
Եվրո 0.20%   (8,937)   0.20%         (4,330)  
Եվրո (0.01%)    419   (0.01%)            242  

 
 
 
Արտարժութային ռիսկ 
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Արտարժութային ռիսկը փոխարժեքների փոփոխության արդյունքում ապագա դրամական հոսքերի 
իրական արժեքի տատանման ռիսկն է։  
Ընկերության ենթարկվածությունը փոխարժեքների փոփոխությունների ռիսկին հիմնականում 
վերաբերում է ֆինանսավորման գործունեությանը։  
 

Արտարժույթները, մասնավորապես ԱՄՆ դոլարը, էական դեր են խաղում Ընկերության 
գործառնական գործունեության տնտեսական հիմքում: Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի՝ այն 
արտարժույթների շուկայական   միջին   փոխարժեքները   ՀՀ   դրամի   նկատմամբ,  որոնցով   
արտահայտված են Ընկերության ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները, ունեն 
հետևյալ պատկերը. 
  

ԱՄՆ դոլար 
 

Եվրո 
1 հունվար 2018թ․ 484.1 

 
580.1 

2018թ․ համար միջին 483.0 
 

570.7 
31 դեկտեմբեր 2018թ․ 483.8 

 
553.7     

1 հունվար 2019թ․ 483.8 
 

553.7 
2019թ․ համար միջին 480.2 

 
537.5 

31 դեկտեմբեր 2019թ․ 479.7 
 

537.3 
 
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության զուտ ենթարկվածությունը արտարժութային ռիսկին 
ուներ հետևյալ պատկերը. 
 

 Եվրո  Եվրո  ԱՄՆ դոլար  ԱՄՆ դոլար 
 2019  2018  2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ   հազ. դրամ   հազ. դրամ 
Ակտիվներ          
Դրամական միջոցներ 163,416  -  162,996  521,307 
Ընդամենը ակտիվներ 163,416  -  162,996  521,307 
        
        
Պարտավորություններ        

Վարկեր և 
փոխառություններ  

(3,814,613)  (4,468,589)  (3,918,140)  (4,467,721) 

Ընդամենը 
պարտավորություններ 

(3,814,613)  (4,468,589)  (3,918,140)  (4,467,721) 

        
        

Զուտ դիրք (3,651,197)  (4,468,589)  (3,755,144)  (3,946,414) 
 
 
Արտարժութային ֆինանսական գործիքները ՀՀ դրամով չափելու նպատակով Ընկերությունն 
օգտագործել է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործող ՀՀ կենտրոնական բանկի հետևյալ 
փոխարժեքները՝  537.26 ՀՀ դրամ 1 եվրոյի դիմաց (2018թ.՝ 553.65 ՀՀ դրամ 1 եվրոյի դիմաց) և 479.70 
ՀՀ դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց (2018թ.՝ 483.75 ՀՀ դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց)։ 
 
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ դրամի նկատմամբ եվրոյի 8% արժևորման ազդեցությունը 
եվրոյով արտահայտված ֆինանսական գործիքների վրա (այլ տվյալիների անփոփոխ մնալու 
դեպքում) կհանգեցներ տարվա շահույթի (հարկումից առաջ) և զուտ ակտիվների 292,096 հազար 
դրամով (2018թ.`357,487 հազ․ դրամ) նվազման, իսկ 8% արժեզրկման ազդեցությունը` տարվա 
շահույթի (հարկումից առաջ) և զուտ ակտիվների աճի նույն չափով:  
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Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի 3․5% արժևորման 
ազդեցությունը ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ֆինանսական գործիքների վրա (այլ տվյալիների 
անփոփոխ մնալու դեպքում) կհանգեցներ տարվա շահույթի (հարկումից առաջ) և զուտ ակտիվների 
131,430 հազար դրամով (2018թ.` 138,124 հազ․ դրամ) նվազման, իսկ 3․5% արժեզրկման 
ազդեցությունը` տարվա շահույթի (հարկումից առաջ) և զուտ ակտիվների աճի նույն չափով:  
 
 
Իրացվելիության ռիսկ  
 
Ընկերության նպատակն է շարունակական և ճկուն ֆինանսավորման ապահովումը՝ 
մատակարարների կողմից տրամադրվող ֆինանսավորման պայմանների ապահովման, բանկային 
վարկերի և փոխառությունների ներգրավման միջոցով։ 
 
Ընկերությունը գնահատում է իր ակտիվների ժամկետայնությունը ու պարտավորությունների 
մարման ժամկետները և պլանավորում իրացվելիությունը՝ կախված տարբեր գործիքների 
կանխատեսվող մարման ժամկետներից։  
Ընկերությունը կարևորում է ֆինանսական ճկունությունը, որի կարևոր մաս է կազմում 
ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացված աղբյուրներից օգտվելու հնարավորության ապահովման 
միջոցով իրացվելիության ռիսկի նվազեցումը։ Ընկերությունը օգտագործում է դրամական և 
փոխառու միջոցներ՝ կարճաժամկետ իրացվելիությունը կառավարելու նպատակով։ 
Երկարաժամկետ իրացվելիությունը կառավարվում է կապիտալի շուկաներում ֆինանսական 
միջոցների ներգրավմամբ։ 
Ստորև բերվող աղյուսակներում ներկայացված են ֆինանսական պարտավորությունների գծով 
դրամական միջոցների չզեղչված հոսքերը՝ ըստ պայմանագրով սահմանված առավել վաղ մարման 
ժամկետների: Աղյուսակներում ներկայացված ընդհանուր համախառն ներհոսքն ու արտահոսքը 
ներկայացնում են պարտավորությունների գծով դրամական միջոցների պայմանագրային, չզեղչված 
հոսքերը։ 
Մարման ժամկետայնության աղյուսակներում բացահայտված գումարները պայմանագրային 
չզեղչված դրամական միջոցների հոսքերն են, ներառյալ համախառն վարկային 
պարտավորությունները և տոկոսագումարների վճարները: Նման չզեղչված դրամական միջոցների 
հոսքերը տարբերվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության մեջ ներառված գումարից, 
քանի որ վերջինս հիմնված է զեղչված դրամական միջոցների հոսքերի վրա: Երբ վճարման ենթակա 
գումարը սահմանված չէ, բացահայտված գումարը որոշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի 
վերջում գոյություն ունեցող առկա պայմանների հիման վրա: Արտարժութային վճարումները 
փոխարկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործող փոխարժեքով։ 
 

 

Մինչև 3 
ամիս   

 
3-ից 12 
ամիս   

 1-ից 5 տարի    
5 տարուց 

ավելի 
 

Ընդամենը 
չզեղչված 

դրամական 
միջոցների հոսքեր 

 
Հաշվեկշռա 
յին արժեք 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 
31․12․2019թ․ դրությամբ            
Վարկեր և փոխառություններ 707,800  692,636  5,075,594  2,571,281  9,047,311  7,732,753 
Առևտրային և այլ 
կրեդիտորական պարտքեր 

32,525  -  -  -  32,525  32,525 

 740,325  692,636  5,075,594  2,571,281  9,079,836  7,765,278 

 
 
 

 

Մինչև 3 
ամիս   

 
3-ից 12 
ամիս   

 1-ից 5 տարի    
5 տարուց 

ավելի 
 

Ընդամենը 
չզեղչված 

դրամական 
 

Հաշվեկշռա 
յին արժեք 
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միջոցների հոսքեր 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 
31․12․2018թ․ դրությամբ             
Վարկեր և փոխառություններ 747,508  731,899  5,390,359  3,834,794  10,704,560  8,936,310 
Առևտրային և այլ 
կրեդիտորական պարտքեր 21,181    176,630    197,811  197,811 

 768,689  731,899  5,566,989  3,834,794  10,902,371  9,134,121 

 
Կապիտալի ռիսկի կառավարում   

 
Ընկերությունը կառավարում է իր կապիտալն այնպես, որ. 
- Ընկերությունը կարողանա շարունակել իր գործունեությունը տեսանելի ապագայում 
(գործունեության անընդհատությունը)` բաժնետերերի և այլ շահառուների համար ապահովելով 
համապատասխան հատուցումներ, և 
- Ընկերությունը կարողանա պահպանել կապիտալի օպտիմալ կառուցվածքը կապիտալի 
ծախսերի նվազեցման համար։ Կապիտալի կառուցվածքը պահպանելու կամ ճշգրտելու նպատակով 
Ընկերությունը կարող է ճշգրտել բաժնետերերին վճարվող շահաբաժինների չափը, վերադարձնել 
բաժնետերերին կապիտալը, թողարկել նոր բաժնետոմսեր կամ պարտքը նվազեցնելու նպատակով 
վաճառել ակտիվները: 

Ընկերությունը կապիտալի սահմանման արտաքին պահանջներ չի ունեցել 2019 և 2018թթ․ համար։  
 
Ընկերության՝ որպես կապիտալ կառավարվող գումարները հաշվետու տարվա համար ամփոփված 
են ստորև. 

 2019  2018 
հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Վարկեր և փոխառություններ  7,732,753  8,936,310 
Հանած` դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (373,072)  (1,010,621) 
Զուտ պարտք    7,359,681  7,925,689 
    

Ընդամենը սեփական կապիտալ                                    9,543,998  8,960,497 
    
    

Զուտ պարտքը հարաբերած սեփական կապիտալին 0.8  0.9 
 
 
5. Վարչական ծախսեր 
 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
Մարքեթինգ և խորհրդատվություն  48,284  86,569 
Չփոխհատուցվող հարկեր  18,510  18,456 
Ապահովագրության ծախսեր 20,091  13,609 
Ներկայացուցչական ծախսեր 1,068  5,682 
Կոմունալ ծախսեր 995  5,281 
Այլ 2,543  3,607 
 91,491  133,204 

 
6. Ֆինանսական ծախս և եկամուտ  
 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
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Տոկոսային եկամուտ բանկային հաշիվներից և ավանդից  13,309   - 
Ընդամենը ֆինանսական եկամուտ 13,309  - 
    

Ֆինանսական ծախս - փոխառություններ (ծան․ 12) (418,685)   (415,281) 
Այլ (104)  - 
Ընդամենը ֆինանսական ծախս (418,789)  (415,281) 
    
    

Զուտ ֆինանսական ծախս (405,480)  (415,281) 
 
7. Շահութահարկի գծով ծախս   
 

 2019  2018 
  հազ. դրամ  հազ. դրամ 
Ընթացիկ շահութահարկ    
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (134,025)  (12,807) 
    

Հետաձգված հարկ     
Ժամանակավոր տարբերությունների ծագում և հակադարձում 111,637  (309,658) 
    
    

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս  (22,388)  (322,465) 
 
Հաշվետու տարվա համար ՀՀ հարկային օրենսգրքով շահութահարկի դրույքաչափը սահմանված է 
20% (2018թ. -20%): 2020թ.-ից շահութահարկի դրույքաչափը սահմանվել է 18%: Ընթացիկ տարվա 
շահութահարկը հաշվարկվել է 20% տոկոսադրույքով, իսկ հետաձգված հարկը հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ`18%-ով։ 
 
Հարկային դրույքի համադրում 
 

 2019 
 

  2018   
  հազ. դրամ 

 
%  հազ. դրամ  % 

        

Շահույթ հարկումից առաջ (ՖՀՄՍ) 640,396    1,963,176   
Շահութահարկի գծով ծախս` 20% 
դրույքաչափով (128,079)  20.00%  (392,635)  20.00% 
Շահութահարկի դրույքաչափի 
փոփոխության ազդեցություն 71,957  11.24%  -   
Չհարկվող եկամուտ (չնվազեցվող ծախս), 
զուտ 33,734  5.27%  70,170  3.57% 
        
        

Ընդամենը հարկային ծախս (22,388)  3.50%  (322,465)  16.43% 
 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՖՀՄՍ-ի և հարկային օրենսդրության միջև տարբերությունները 
հանգեցնում են ֆինանսական հաշվետվության նպատակներով ակտիվների ու 
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքի և դրանց հարկային բազաների միջև 
ժամանակավոր տարբերությունների: Ժամանակավոր տարբերություններում տեղաշարժերի 
հարկային ազդեցությունը մանրամասն ներկայացված է ստորև և հաշվառվում է 18%-ով 
(31.12.2018թ.՝ 20%): 

Հետաձգված հարկային ակտիվների/(պարտավորությունների և շահույթում կամ վնասում 
ճանաչված գումարների մանրամասները ներկայացված են ստորև. 
Ժամանակավոր տարբերությունների 
հարկային ազդեցությունը  

Մնացորդ 
2019թ․ 

 Շահույթում 
կամ  

 Սեփական 
կապիտա-

 Մնացորդ 
2019թ․ 
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հունվարի 
1-ի 

դրությամբ 

վնասում 
Ճանաչված 

լում 
ճանաչված 

դեկտեմբերի 
31-ի 

դրությամբ 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Ներդրումային գույք (788,687)  107,303  -  (681,384) 
Հիմնական միջոցներ (82)  36  -  (46) 
Վարկեր և փոխառություններ  (10,418)  2,925  -  (7,493) 
Հետաձգված վարձակալական եկամուտ (51,918)  8,295  -  (43,623) 
Հետաձգված հարկային 
պարտավորություն  

(851,105)  118,559  -  (732,546) 

Դրամական միջոցներ եւ դրանց 
համարժեքներ  1,600  (1,573)  -  27 

Կապակցված կողմերից ստացվելիք 
գումարներ 

-  3,450  7,575  11,025 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական 
պարտքեր 2,464  (777)  -  1,687 

Դեբիտորական պարտքեր և 
կանխավճարներ  

80,219  (8,022)  -  72,197 

Հետաձգված հարկային ակտիվ  84,283  (6,922)  7,575  84,936 
        

Զուտ հետաձգված հարկային 
պարտավորություն 

(766,822)  111,637  7,575  (647,610) 

 

Ժամանակավոր տարբերությունների 
հարկային ազդեցությունը  

Մնացորդը 
2018թ․ 

հունվարի 
1-ի 

դրությամբ 

 

Շահույթում 
կամ  

վնասում 
Ճանաչված 

 

Սեփական 
կապիտա-

լում 
ճանաչված 

 

Մնացորդը 
2018թ․ 

դեկտեմբերի 
31-ի 

դրությամբ 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Ներդրումային գույք (569,662)  (219,025)  -  (788,687) 
Հիմնական միջոցներ (242)  160  -  (82) 
Վարկեր և փոխառություններ  -  (10,418)  -  (10,418) 
Հետաձգված վարձակալական եկամուտ (42,533)  (9,385)  -  (51,918) 
Հետաձգված հարկային 
պարտավորություն (612,437)  (238,668)  -  (851,105) 
Դրամական միջոցներ եւ դրանց 
համարժեքներ  -  (1,030)  570  1,600 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական 
պարտքեր 9,710  (7,246)  -  2,464 
Դեբիտորական պարտքեր և 
կանխավճարներ  80,219  -  -  80,219 
Ապագա ժամանակաշրջաններ 
տեղափոխված հարկային վնաս 64,774  (64,774)  -  - 
Հետաձգված հարկային ակտիվ 154,703  (70,990)  570  84,283 
        

Զուտ հետաձգված հարկային 
պարտավորություն (457,734)  (309,658)  570  (766,822) 
8. Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր   
 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
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Առևտրային դեբիտորական պարտքեր վարձակալներից  275,372  285,399 
Այլ դեբիտորական պարտքեր  4,886  853 
Ընդամենը ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական 
ակտիվները, բացառությամբ դրամական միջոցների և դրանց 
համարժեքների  

280,258 
 

286,252 

    

Ներդրումային գույքի կառուցման համար կանխավճարներ  10,152  35,231 
Այլ կանխավճարներ  414  8,676 
Հարկերի գծով կանխավճարներ 1,399  349 
     

Ընդամենը առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 292,223  330,508 
 

Ամորտիզացված արժեքով դասակարգված առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի իրական 
արժեքը էականորեն չի տարբերվում հաշվեկշռային արժեքից։ 

2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի և 2018-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չմարված առևտրային 
դեբիտորական պարտքերից ոչ մեկը ժամկետանց կամ արժեզրկված չի: 

Դեբիտորական պարտքերը և կանխավճարները անտոկոս են և, ընդհանուր առմամբ, 30-60 օրվա 
ժամկետայնություն ունեն: Դեբիտորական պարտքերի և կանխավճարների հիմնական մասը 
արտահայտված է ՀՀ դրամով: Դեբիտորական պարտքերն ապահովված են գործընկերներից 
ստացված երաշխիքային գումարներով։ 
 
9. Կապակցված կողմերից ստացվելիք գումարներ 
 

 2019  2018 
  հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    

Տոկոսաբեր փոխառություններ կապակցված կողմերին 1,608,911  - 
Հանած՝ ակնկալվող պարտքային կորուստները (19,166)  - 
    

 1,589,745  - 
 
2019 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում Ընկերությունը 2,000,000 եվրո վարկ է տրամադրել 
ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությանը, որի գծով մինչև 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ը մայր գումարի մարումներ չեն կատարվել: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը 
կազմում է տարեկան 3.75%: Տոկոսագումարի գծով վճարումները կատարվում են յուրաքանչյուր 
ամսվա 15-ին փոխառության ժամկետի ընթացքում, իսկ մայր գումարը նախատեսվում է մարվել 
փոխառության ժամկետի ավարտին՝ 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին: Ճանաչման պահին 
փոխառությունը չափվել է իրական արժեքով, կիառելով դրամական հոսքերի զեղչվան մեթոդը, 
որպես հիմք կիրառելով 4.5% շուկայական զեղչման դրույքը։ Հաշվի առնելով փոխառության 
երկարաժամկետ բնույթը, այն ներկայացվել է որպես կապակցված կողմից ստացվելիք գումար ոչ 
ընթացիկ ակտիվներում՝ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության մեջ, 1,051,635 հազար դրամ 
գումարի չափով՝ հանած 18,238 հազար դրամի չափով ճանաչված ակնկալվող պարտքային 
կորուստները (ԱՊԿ): 
2019-ին Ընկերությունը նաև վեց փոխառություններ է տրամադրել բաժնետերերին և ընդհանուր 
հսկողության տակ գտնվող կազմակերպություններին ՝ 565,300 հազար դրամ ընդհանուր գումարի 
չափով, որոնցից մայր գումարի մարումներ չեն կատարվել մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 
Փոխառությունների տարեկան անվանական տոկոսադրույքերը տատանվում են 2-ից 6 տոկոսի 
միջև: Տոկոսագումարները վճարվում են փոխառությունների մայր գումարի հետ միասին 
փոխառության ժամկետի ավարտին, որը նշված բոլոր փոխառությունների համար ընկնում է 2020 
թվականի մեջ: Ճանաչման պահին փոխառությունները չափվել են իրական արժեքով, կիառելով 
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դրամական հոսքերի զեղչվան մեթոդը, որպես հիմք կիրառելով 9.12% շուկայական զեղչման դրույքը։ 
Հաշվի առնելով փոխառությունների կարճաժամկետ բնույթը, դրանք ներկայացվել են որպես 
կապակցված կողմերից ստացվելիք գումարներ ընթացիկ ակտիվներում՝ ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվության մեջ, 557,276 հազար դրամ գումարի չափով՝ հանած 928 հազար դրամի 
չափով ճանաչված ԱՊԿ։ 
 
Ակնկալվող պարտքային կորուստներում որևէ շարժ տեղի չի ունեցել կապակցված կողմերից 
ստացվելիք գումարների գծով:  
 
Կապակցված կողմերին տրամադրված փոխառություններին վերաբերող լրացուցիչ 
տեղեկատվությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 17-ում:  
  
 
 

10. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ներկայացված են ստորև․ 
 

 2019  2018  
հազ. դրամ 

 
հազ. դրամ  

    
Դրամական միջոցներ բանկերում, ցպահանջ  373,223  1,018,621 
Հանած՝ ակնկալվող պարտքային կորուստը (151)  (8,000) 
 373,072  1,010,621 
    

 
Դրամական միջոցների համարժեքների բոլոր մնացորդները գտնվում են փուլ 1-ում։ Տարվա 
կտրվածքով ԱՊԿ հատկացումների փոփոխությունների վերլուծությունը հետևյալն է.  
 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
Հունվարի 1-ի դրությամբ  8,000  2,850 
ԱՊԿ փոփոխություններ   (7,849)  5,150 
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 151  8,000 
 
 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները արտահայտված են հետեւյալ արժույթներով․ 
 

 2019  2018 
Արժույթ հազ. դրամ  հազ. դրամ 
ԱՄՆ դոլար 162,996  521,434 
Եվրո 163,416  - 
Հայկական դրամ 46,660  489,187 
Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 373,072  1,010,621 
11. Ներդրումային գույք 
 
Ներդրումային գույքը ներառում է հողատարածք և բազմահարկ բիզնես կենտրոն, որը գտնվում է 
Երևան քաղաքի կենտրոնում:  
 
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ` իրական արժեքով   
 2019   2018  
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 հազ. դրամ    հազ. դրամ   

    

Մնացորդը հունվարի 1-ի դրությամբ 17,147,696  15,421,449 
Ձեռքբերումներ 59,598  1,240,498 
Իրական արժեքի փոփոխություն (855,594)  485,749 
    

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 16,351,700  17,147,696 
 
 
(ա) Ներդրումային գույքի գծով շահույթում կամ վնասում ճանաչված գումարներ 
 
 2019   2018   

 հազ. դրամ    հազ. դրամ   
    

Գործառնական վարձակալական եկամուտ 2,190,234  1,987,190 
Ուղղակի գործառնական ծախսեր՝ վարձակալական եկամուտ 
ստեղծող գույքին վերաբերող  (268,225)  (169,585) 
Իրական արժեքի փոփոխությունից օգուտ/(վնաս) (855,594)  485,749 
    

 
(բ) Որպես ապահովման միջոց գրավադրված ոչ ընթացիկ ակտիվներ 
Ընկերությունը գրավադրել է ներդրումային գույքը (0.29816 հա մակերեսով հողամաս և 22,460 քմ 
մակերեսով բազմաֆունկցիոնալ բիզնես կենտրոն, որը գտնվում է Երևան ք. Վազգեն Սարգսյան 2 
հասցեում) Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ում `որպես բանկային վարկերի 
ապահովվածություն (տե՛ս ծան․ 12): 
 
(գ) Պայմանագրային պարտավորություններ 
Ներդրումային գույք ձեռք բերելու, կառուցելու, վերակառուցելու կամ վերանորոգելու, պահպանելու 
կամ բարելավելու, ինչպես նաև վարձակալների վարձակալության պայմանագրերում 
փոփոխություններ կատարելու արդյունքում ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների 
վերաբերյալ բացահայտումների համար տե՛ս ծանոթագրություն 18-ը։ 
 
(դ) Վարձակալության պայմանագրեր  
Ներդրումային գույքը վարձակալության է տրվում վարձակալներին գործառնական 
վարձակալության պայմանով վարձավճարի ամսական վճարումներով: Որոշ պայմանագրերով 
սահմանվել են վարձակալական վճարներ, որոնք կարող են ավելացվել արժույթի արժեզրկման 
պատճառով: Սակայն վարձակալական պայմանագրերով չկան սահմանված այլ փոփոխական 
վճարներ կախված որևէ ինդեքսից կամ դրույքաչափից: Անհրաժեշտության դեպքում Ընկերությունը 
վարձակալության ժամկետի ողջ ընթացքի համար ձեռք է բերում դեպոզիտներ վարձակալներից՝ 
պարտքային ռիսկը նվազեցնելու նպատակով։ 
Չնայած այն հանգամանքի, որ Ընկերությունը ընթացիկ վարձակալությունների ավարտին 
ենթարկվում է լուծարային արժեքի փոփոխությունների ազդեցությանը, Ընկերությունը, որպես 
կանոն, նոր գործառնական վարձակալական պայմանագրեր է կնքում և, հետևաբար, այդ 
վարձակալությունների ավարտին անմիջապես չի ճանաչում լուծարային արժեքի որևէ նվազեցում: 
Ապագա ակնկալվող լուծարային արժեքի վերաբերյալ գնահատումներն արտացոլվում են գույքի 
իրական արժեքում: 
Ներդրումային գույքի գծով ստացվելիք նվազագույն վարձավճարները հետևյալն են. 
 
 2019   2018   

 հազ. դրամ    հազ. դրամ   
    

Ոչ ուշ, քան մեկ տարի 1,884,155  1,257,938 
1-ից 2 տարի 1,299,919  1,258,578 
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2-ից 3 տարի 1,014,307  1,258,578 
3-ից 4 տարի 1,007,125  1,258.102 
4-ից 5 տարի 999,943  871,826 
Հինգ տարուց հետո 14,936,303  824,604 
 
2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համախառն վարձակալվող տարածքի (ՀՎՏ) 93.6%-ի 
մասով վարձակալության 12 պայմանագիր է կնքվել (2018 թ՝ 12 վարձակալության պայմանագրեր 
համախառն վարձակալվող տարածքի 90.9% -ի մասով): «Ամերիա Գրուպ» Լիմիթեդ-ի (Կիպրոսում 
գրանցված) ընկերությունները 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարձակալել են ՀՎՏ-ի 
64.1%-ը (2018 թ.՝ 61.9%): 
 
(ե) Ներդրումային գույքի չափում իրական արժեքով 
 
Ներդրումային գույքը, որը ծառայում է որպես գրասենյակային շենք, նախատեսված է 
երկարաժամկետ վարձակալության համար և զբաղեցրած չէ Ընկերության կողմից: Այն հաշվառվում 
է իրական արժեքով: Իրական արժեքների փոփոխությունները ճանաչվում են շահույթում կամ 
վնասում: 
Ներդրումային գույքի իրական արժեքը 2019 և 2018թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ որոշվել է 
արտաքին, անկախ գույքի գնահատողի կողմից։ Անկախ գնահատողն ունի ճանաչված և 
համապատասխան մասնագիտական որակավորում և ունի տվյալ տարածքում և տվյալ կարգի 
ներդրումային գույքի գնահատման ընթացիկ փորձ։ 
2019 և 2018թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներդրումային գույքի իրական արժեքը դասվել է 
իրական արժեքի հիերարխիայի 3-րդ մակարդակում։  
Վերոհիշյալ աղյուսակը ներկայացնում է ներդրումային գույքի իրական արժեքի համադրումը 
ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի դրությամբ։ 
 
Գնահատման մեթոդ և նշանակալի ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ 
 
Գնահատումն իրականացվել է զեղչված դրամական միջոցների հոսքերի մեթոդով: Գնահատման 
մոդելը հաշվի է առնում գույքը մեկ տարվա ընթացքում հաստատված նախագծի հիման վրա 
կառուցելու համար անհրաժեշտ դրամական արտահոսքերի և շինարարության ավարտից հետո 
գույքի շահագործումից գոյացող դրամական զուտ ներհոսքերի ներկա արժեքը, հաշվի առնելով 
ակնկալվող վարձակալական վճարը, գույքի զբաղեցվածության աստիճանը և գույքի պահպանման 
համար անհրաժեշտ ծախսերը: Դրամական միջոցների ակնկալվող զուտ հոսքերը զեղչվում են` 
կիրառելով ռիսկով կշռված զեղչման դրույքը: 
 
Դրամական միջոցների հոսքերը հիմնված են 10 տարվա կանխատեսվող ժամանակաշրջանի վրա և 
արտահայտված են ԱՄՆ դոլարով։ 
 
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են օգտագործված նշանակալի ոչ դիտարկելի 
ելակետային տվյալները և խելամտորեն հնարավոր այլընտրանքային ենթադրությունների 
կիրառման հետևանքները։ 
Ներդրումային գույքի գնահատման ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալները հետևյալն են․ 
 

Նկարագրություն Չափման 
միավոր 

 
Միջակայք 

Միջին վարձավճար (ներառյալ՝ ԱԱՀ)  ԱՄՆ դոլար   27 
Միջին զբաղեցվածության գործակից 2-րդ տարվա ընթացքում  Տոկոսադրույք 

 
90.7 

Միջին զբաղեցվածության գործակից 3-րդ տարվա ընթացքում և 
դրանից հետո  

Տոկոսադրույք 
 

94.7 



«Կամար Բիզնես Սենթր» ՓԲԸ 
 

 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն) 

 

31 

Միջին զբաղեցվածության գործակից 4-րդ տարվա ընթացքում և 
դրանից հետո 

Տոկոսադրույք  95.7 

Զեղչման դրույք շահագործման փուլում Տոկոսադրույք   11% 
 
Վարձավճարների և զբաղեցվածության միջին գործակցի էական աճը/ (նվազումը) կհանգեցնի գույքի 
էականորեն ավելի բարձր/ (ցածր) իրական արժեքի։ Կապիտալիզացիայի գործակցի, զեղչման 
դրույքի և անհրաժեշտ ներդրումների էական աճը/ (նվազումը) կհանգեցնի էականորեն ավելի ցածր/ 
(բարձր) իրական արժեքի։ 
 
12. Վարկեր և փոխառություններ  
 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  
    

Վարկեր և փոխառություններ 7,732,753  8,936,310 
Հանած՝ կարճաժամկետ մասը (1,202,035)  (1,246,135) 
    

Վարկեր և փոխառություններ առանց կարճաժամկետ մասի  6,530,718  7,690,175 
 
Փոխառությունները տրամադրվել են Էյչ-Էս-Բի-Սի խմբի մեջ մտնող առևտրային բանկերի կողմից․ 
 

  
Արժույթ 

 Մարման 
ժամկետ 

 Պայմանագր. 
տոկոսադրույք  

 2019  2018 
     հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
Հայաստան 

 ԱՄՆ 
դոլար  2025  7.0%  3,918,140    4,467,721  

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
ՍՊԸ (Մեծ Բրիտանիա) 

 
Եվրո  2025  3% + EURIBOR  3,814,613    4,468,589  

        7,732,753  8,936,310 
 

Վարկերի իրական արժեքները էականորեն չեն տարբերվում հաշվեկշռային արժեքից, քանի որ այդ 
վարկերի դիմաց վճարվող տոկոսագումարները հավարկվել են դրույքներով, որոնք մոտ են ընթացիկ 
շուկայական տոկոսադրույքին։ 

Արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է հավելված Ա-
ում՝ Իրական արժեքի չափման բացահայտումներ: 

Ստորև աղյուսակը մանրամասնում է ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած 
պարտավորությունների փոփոխությունները, ներառյալ ինչպես դրամական միջոցների հոսքի 
պատճառով առաջացող փոփոխությունները, այնպես էլ ոչ դրամական շարժերը: Ֆինանսական 
գործունեությունից բխող պարտավորություններն այն պարտավորություններն են, որոնցից 
դրամական միջոցների հոսքերը դասակարգվել են կամ ապագա դրամական միջոցների հոսքերը 
կդասակարգվեն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում որպես հոսքեր 
ֆինանսական գործունեությունից: 

 

 

 2019  2018 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    

Զուտ պարտքը հունվարի 1-ի դրությամբ 8,936,310  8,728,542 
    

Դրամական միջոցների հոսքեր     

https://www.hsbc.am/
https://www.hsbc.am/
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Մուտքեր երկարաժամկետ փոխառություններից -  9,112,120 
Կարճաժամկետ փոխառությունների վճարում  (1,030,675)  (8,682,480) 
Տոկոսագումարների վճարում  (434,431)  (261,923) 
 (1,465,106)  167,717 
    

Ոչ դրամական հոսքեր    
Տոկոսների հաշվեգրում (ծան․ 6) 418,685  415,281 
Օգուտ փոխարժեքային տարբերությունից  (157,136)  (375,230) 
 261,549  40,051 
     

Զուտ պարտքը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  7,732,753  8,936,310 
 
13. Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 
 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
     

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր 32,525  21,181 
Շինարարության պայմանագրի գծով վճարվելիք 
իրականացման երաշխիք -  176,630 
Ընդամենը ամորտիզացված արժեքով դասակարգված 
ֆինանսական պարտավորություններ՝ բացառությամբ 
փոխառությունների և վարձակալության գծով 
պարտավորություններից 32,525  197,811 
Վճարվելիք հարկեր 14,177  11,033 

    

 46,702  208,844 
 
Ամորտիզացված արժեքով չափվող առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի իրական արժեքը 
էականորեն չի տարբերվում հաշվեկշռային արժեքից: 
 
14. Վարձակալական դեպոզիտներ   
 

2019 և 2018 թվականների դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության մոտ առկա են վարձակալներից 
ստացված երկարաժամկետ երաշխիքային վճարների մնացորդներ: Այս երաշխիքային վճարները 
վերադարձի ենթակա չեն և կարող են հաշվանցվել վարձակալության վերջին երկու, երեք կամ չորս 
ամիսների վարձավճարների դիմաց: 
 
15. Պահուստներ 
  

2019  2018  
հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Չօգտագործված արձակուրդների գծով պահուստ  7,375  3,022 
Ստացված ծառայությունների գծով հաշվեգրում  2,000  9,300 
Պահուստ դատական հայցերի դիմաց (i) 1,214,689  - 
     

1,224,064  12,322 
 

(i) Իրավական հարցեր  
2017 թվականի հունվարին Ընկերությունը գումարի բռնագանձման դատական հայցադիմում է 
ներկայացրել կապալառուի դեմ՝ պահանջելով հատուցում շինարարական կապալի պայմանագրով 
նախատեսված պարտավորությունների չկատարման և անպատշաճ կատարման համար, ինչպես 
նաև պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով հաշվարկված տույժերի 
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վճարում (կապալառուի դեմ հայցի ընդհանուր գումարը կազմել է 1,780,820 հազար դրամ): 
Կապալառուն դատարանում ներկայացրել է հակընդդեմ հայց ներդրումային գույքի կառուցման 
աշխատանքների համար Ընկերության կողմից չվճարված 1,615,784 հազար դրամ գումարի 
վճարման համար: 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից որևէ պահուստ 
չի ճանաչվել կապալառուի կողմից ներկայացրած հակընդեմ հայցի գծով, քանի որ ղեկավարության 
գնահատմամբ դատարանի որոշումը ի վնաս Ընկերության հավանական չէր: 2019 թվականի 
ընթացքում դատարանը որոշում է կայացրել հօգուտ կապալառուի, ինչը հետագայում բողոքարկվել 
է Ընկերության կողմից վերաքննիչ դատարանում: Վերաքննիչ դատարանը իր հերթին մերժել է 
առաջին ատյանի դատարանի վճիռը և գործն ուղարկել նոր դատաքննության: Դատական գործը 
ներկայումս ընթացքի մեջ է: Հաշվի առնելով 2019 թ.-ին տեղի ունեցած վերոնշյալ զարգացումները և 
դատական քննության կայացրած վճիռը մերժելու պատճառները, ղեկավարությունը հավանական է 
համարում ֆինանսական ռեսուրսների արտահոսքը, հետևաբար համաձայն ՀՀՄՍ 37-ի 
«Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» 
համապատասխան պահուստ է ճանաչվել հակընդդեմ հայցի ընդհանուր գումարի չափով (1,615,784 
հազ. դրամ)՝ հանած Ընկերության կողմից կապալառուին տրված կանխավճարի գումարը (401,095 
հազ. դրամ), որը մարված չի եղել 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 
 
Հակընդեմ հայցը Ընկերության դեմ ներկայացվել է «Ամերիա Գրուպ»-ի բաժնետիրության ժամանակ, 
մինչդեռ 2019 թվականին Ընկերության բաժնետոմսերը վաճառվել են նոր բաժնետերերին (տես ծան․ 
1): 06․08․2019թ․ կնքված բաժնետոմսերի գնման պայմանագրի համաձայն նախկին բաժնետերերը 
համաձայնել են փոխհատուցել վերը նշված դատական գործի անբարենպաստ արդյունքով 
Ընկերությանը պատճառված ցանկացած վնաս: Հետևաբար՝ Ընկերությունը ճանաչել է «Ամերիա 
Գրուպ» ընկերության կողմից ստացվելիք գումարի չափով փոխհատուցման ակտիվ վերը նշված 
պարտավորության գումարի չափով։ Հաշվի առնելով, որ դատական գործը քննության փուլում է, 
Ընկերությունը ինչպես ակտիվը, այնպես էլ պարտավորությունը դասակարգել է որպես ընթացիկ: 
 
(ii) Պահուստների շարժը  

2019 
Չօգտագործված 
արձակուրդներ  

Հաշվեգրումներ 
ծառայությունների 

մասով  
Դատական 

հայց  
      

Հաշվեկշռային արժեքը տարվա 
սկզբում 

3,022  9,300  - 

Տարվա ընթացքում ավելացված 9,344  2,102  1,214,689 
Տարվա ընթացքում օգտագործված 4,991  9,402  - 
Հաշվեկշռային արժեքը տարվա 
վերջում 7,375 

 2,000  1,214,689 

 
16. Կապիտալ և պահուստներ  
 
Թողարկված կապիտալ  
2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունն ուներ 79,281,131 թողարկված հասարակ 
բաժնետոմսեր (2018` 79,281,131)․ յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում էր 97 
դրամ (2018` 97 դրամ): 
Բոլոր հասարակ բաժնետոմսերը ունեն հավասար իրավունքներ՝ Ընկերության մնացորդային զուտ 
ակտիվների նկատմամբ։ 
Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերը իրավունք ունեն ստանալ շահաբաժիններ, որոնք 
հայտարարվում են ժամանակ առ ժամանակ։ Ընկերության ընդհանուր ժողովներում մեկ 
բաժնետոմսի տիրապետողը ունի մեկ ձայնի իրավունք: 
 
Շահաբաժիններ  
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2019 և 2018 թվականների ընթացքում շահաբաժիններ չեն հայտարարվել և վճարվել։ 
 
Այլ կապիտալ  
Հաշվետու տարում Ընկերության կապիտալը նվազեցվել է կապակցված կողմերին արտոնյալ 
տոկոսադրույքով տրված փոխառությունների շուկայական դրույքով զեղչման հետևանքով 
առաջացած տարբերությամբ (տես ծան. 17): 
 
 
17. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ   
 
Կողմերը, սովորաբար, համարվում են կապակցված, եթե դրանք գտնվում են ընդհանուր 
վերահսկողության ներքո, կամ եթե մի կողմը կարող է վերահսկել մյուս կողմին կամ կարող է զգալի 
ազդեցություն կամ համատեղ վերահսկողություն իրականացնել մյուս կողմի նկատմամբ՝ 
ֆինանսական և գործառնական որոշումներ կայացնելու հարցերում: Կապակցված կողմերի միջև 
յուրաքանչյուր հնարավոր հարաբերությունները դիտարկելիս ուշադրությունը ուղղվում է 
հարաբերությունների բուն էությանը, ոչ թե միայն իրավական ձևին: 
Ընկերության բաժնետերերը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ եղել են «Ամերիա Գրուպ» 
(Սի Ուայ) Լիմիթեդը (96.065%) և Blackoutmoor Limited-ը (3,935%) ՝ երկուսն էլ գրանցված Կիպրոսում: 
2019 թվականի օգոստոսի 6-ին տեղի ունեցավ 100% բաժնետոմսերի վաճառք, ինչի հետևանքով 
Շվեդիայի քաղաքացի Գևորգ Նալբանդյանը (բաժնետեր 1) ձեռք բերեց Ընկերության բաժնետոմսերի 
60% բաժնեմաս և դարձավ նաև Ընկերության վերջնական շահառու, իսկ Շվեդիայում գրանցված 
Gajane Gross AB ընկերությունը (բաժնետեր 2) ձեռք բերեց 40% բաժնեմաս:  
 
Կապակցված կողմերին վերաբերող բացահայտումները ներկայացվում են` հաշվի առնելով վերը 
նշված վերահսկողության փոփոխությունները, այդպիսով ներառելով գործարքները նախորդ 
բաժնետերերի հետ մինչև բաժնետոմսերի գնման ամսաթիվը։ 
 
Ընկերության անմիջական վերջնական մայր ընկերությունը Giviton Group-ն է, որը տարեկան 
ֆինանսական հաշվետվություններ է պատրաստում, որոնք հանրայնորեն մատչելի են։ 
Կապակցված կողմերի հետ 2019 և 2018 թվականների դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարիների 
համար գործարքները և տարեվերջի մնացորդները հետևյալն են։ 
 
Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ  

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    
Վարձակալության գծով եկամուտ 849,710  1,300,302 
Գույքի գործառնական ծախսեր  71,505  40,850 
Ակտիվների ձեռք բերում 19,851  6,250 
Վարչական ծախսեր 30,363  32,712 
Այլ ծախսեր -  12,793 
Այլ եկամուտներ 4,709  20,407 
Ֆինանսական ծախսեր -  1,600 
Ֆինանսական եկամուտ 11,231   

 
Առկա մնացորդներ կապակցված կողմերի հետ 

 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
  

   
Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ  -  18,172 
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Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ -  880,736 
Երաշխիքային դեպոզիտներ վարձակալներից  -  426,908 
Հետաձգված եկամուտ -  452,652 
Կրեդիտորական պարտքեր  -  4,864 
    
Փոխառություններ կապակցված կողմերին   - 
Փոխառություններ բաժնետերերին     
Տարվա սկիզբ -  - 
Տրված փոխառություններ/ստացված մարումներ`զուտ 399,000  - 
Գանձված տոկոսագումարներ 52  - 
Զեղչման ազդեցություն (12,761)  - 
Ակնկալվող կորստի գծով պահուստ (տե՛ս ծան․ 19) (591)  - 
Տարեվերջ 385,700  - 
    
Փոխառություններ ընդհանուր վերահսկողության տակ 
գտնվող կազմակերպություններին    
Տարվա սկիզբ -  - 
Տրված փոխառություններ/ստացված մարումներ`զուտ 1,218,860  - 
Գանձված տոկոսագումարներ 11,121  - 
Զեղչման ազդեցություն (29,320)  - 
Ակնկալվող կորստի գծով պահուստ (տե՛ս ծան․ 9) (18,576)  - 
Օգուտ փոխարժեքային տարբերություններից 21,960  - 
Տարեվերջ 1,204,045  - 

 
 
բ) Առանցքային ղեկավար անձնակազմին հատուցումներ   
 
Առանցքային ղեկավար անձնակազմը ներառում է այն անձանց, ովքեր իրավասու են և 
պատասխանատվություն են կրում Ընկերության գործունեության պլանավորման, կառավարման և 
վերահսկողության իրականացման համար։ Առանցքային ղեկավար անձնակազմի վարձատրության 
հետ կապված ծախսերը ներկայացված են ստորև: Կարճաժամկետ պարգևավճարները ամբողջովին 
ընկնում են ժամանակահատվածի ավարտին հաջորդող տասներկու ամսվա վրա, որի ընթացքում 
ղեկավարությունը մատուցել է համապատասխան ծառայությունները: 
2019 և 2018 թվականների դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարիների համար առանցքային ղեկավար 
անձնակազմի հատուցումը կազմել է համապատասխանաբար 69,534 հազար դրամ և 548,127 հազար 
դրամ: 
 
18. Պարտավորվածություններ և պայմանական պարտավորություններ 
 

(i) Գնման պարտավորություններ  
 
2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը պարտավորություն ունի՝ ձեռք բերելու 
ներդրումային գույք հանդիսացող շենքի 6-րդ հարկի նիստերի դահլիճի 252,000 հազար դրամ 
արժողությամբ կահույքը և սարքավորումները (տեղակայված վարձակալի կողմից), ինչը 
ամրագրված է համապատասխան վարձակալության պայմանագրի փոփոխությամբ, որն ուժի մեջ է 
մտնելու 2020 թվականից: 
2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը պարտավորություններ չի ունեցել 
ակտիվների ձեռքբերման հետ կապված։ 
 

(i) Հարկային ռիսկ  
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ՀՀ հարկային, արժութային և մաքսային օրենսդրությունները հանդիսանում են տարընթերցումների 
և հաճախակի իրականացվող բարեփոխումների առարկա: Հաճախակի են դեպքերը, երբ տարբեր 
հարկային մարմիններ տալիս են տարբեր մեկնաբանություններ: Հարկերը ենթակա են ստուգման և 
ուսումնասիրության հարկային մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել տույժեր, 
տուգանքներ և տոկոսային վճարներ: Այս փաստը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում 
առաջացնել էականորեն ավելի բարձր հարկային ռիսկ, քան այլ երկրներում: Ղեկավարությունը 
գտնում է, որ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը պատշաճ կերպով է իրականացրել 
համապատասխան օրենսդրության մեկնաբանումը և Ընկերության հարկային, արժութային և 
մաքսային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները հիմնավոր են։  
 
19. Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր   
 
2020 թվականի հունվարի 30-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 
(«ԱՀԿ») հայտարարեց առողջապահական համաշխարհային արտակարգ իրավիճակ  Չինաստանի 
Վուհան քաղաքում ծագած կորոնավիրուսի նոր շտամի պատճառով («COVID-19 բռնկում»), ինչպես 
նաև նշեց միջազգային հանրության համար առկա ռիսկի մասին, քանի որ վիրուսը տարածվում է 
ողջ աշխարհում իր ծագման վայրից դուրս: 2020 թվականի մարտին ԱՀԿ-ն COVID-19-ի բռնկումը 
որակեց որպես համավարակ՝ հիմնվելով դրա համաշխարհային ազդեցության արագ աճի վրա։ 
 
COVID-19-ի բռնկման ամբողջ ազդեցությունը շարունակում է զարգանալ սույն հաշվետվության 
ամսաթվի դրությամբ: Որպես այդպիսին, անորոշ է, թե ինչ մասշտաբի ազդեցություն կունենա 
համավարակը Ընկերության ֆինանսական վիճակի, իրացվելիության և գործունեության հետագա 
արդյունքների վրա: Ղեկավարությունն ակտիվորեն հետևում է համաշխարհային իրավիճակի 
ազդեցությանն իր ֆինանսական վիճակի, իրացվելիության, գործառնությունների, հաճախորդների 
և աշխատուժի վրա: Հաշվի առնելով COVID-19 բռնկման ամենօրյա զարգացումները և դրա 
տարածման սահմանափակմանն ուղղված համաշխարհային գործողությունները՝ Ընկերությունն ի 
վիճակի չէ գնահատել COVID-19-ի բռնկման ազդեցությունն իր գործունեության արդյունքների, 
ֆինանսական վիճակի կամ իրացվելիության վրա 2020 ֆինանսական տարվա համար։ 
COVID-19-ը կարող է ազդել դեբիտորական պարտքերի վրա, քանի որ գործընկերների մոտ կարող 
են ֆինանսական դժվարություններ առաջանալ։ Այդ դեպքում Ընկերությունը կարող է աշխատել այդ 
գործընկերների հետ և փորձել հավաքագրել վճարվելիք գումարները`փոփոխելով հաստատուն 
գներով պայմանավորվածությունը ակնկալվող կորուստները մեղմելու նպատակով: Առևտրային 
դեբիտորական պարտքերի հավաքագրելիությունը չափվում է պարտքային կորուստների գծով 
պահուստ ճանաչելու միջոցով: Այն պայմանով, որ Ընկերությունն ընդունել է ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական 
գործիքներ», որի համաձայն ակնկալվող կորուստները ճանաչվում են՝ ելնելով պատմական փորձից, 
ներկայիս պայմաններից և ողջամիտ ու օժանդակ կանխատեսումներից, COVID-19-ի ազդեցությունը 
կարող է անհրաժեշտություն առաջացնել ճշգրտումներ անել այդ գնահատականներում, 
մասնավորապես ակնկալվող կորուստների կանխատեսումներում։ 
Չնայած Ընկերությունն այս պահին չի կարող գնահատել COVID-19-ի բռնկման ազդեցության 
տևողությունը կամ ծանրությունը, սակայն, եթե համավարակը շարունակվի, ապա դա կարող է 
էական ազդեցություն թողնել Ընկերության՝ 2020 ֆինանսական տարվա հետագա գործունեության 
արդյունքների, ֆինանսական դրության և իրացվելիության վրա։ 
 
 
 

20. Հաշվապահական  հաշվառման  քաղաքականություններ  
 

20.1 Վարձակալություններ 
 

Ընկերությունը՝ որպես վարձատու 
 
Դեբիտորական պարտքեր վարձակալության գծով 
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Վարձակալության գծով դեբիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրենց սկզբնական իրացման 
հաշվի արժեքով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրամի ժամանակային արժեքը էական է, որի 
դեպքում վարձակալության գծով դեբիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով և 
հետագայում չափվում ամորտիզացված արժեքով: Տե՛ս այս ծանոթագրությունում ներկայացված 
ֆինանսական ակտիվների վերաբերյալ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը: 
 
Վարձակալներից ստացված երաշխիքային վճարներ  
Վարձակալներից ստացված երաշխիքային վճարները, որոնք համապատասխանում են 
Ֆինանսական պարտավորության սահմանմանը, սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով և 
հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով։ Սկզբնական իրական արժեքի և անվանական 
գումարի միջև տարբերությունը ներկայացվում է որպես գործառնական վարձակալությունից 
եկամտի բաղադրիչ և ճանաչվում վարձակալության ժամկետի ընթացքում ուղիղ գծային մեթոդով։ 
Այլ վարձակալական կանխավճարները հաշվառվում են անվանական արժեքով։ 
 
Վարձակալության վերափոխումներ 
Ընկերությունը դիտարկում է գործառնական վարձակալության փոփոխությունը որպես նոր 
վարձակալություն՝ փոփոխության ուժի մեջ մտնելու օրվանից, հաշվի առնելով սկզբնական 
վարձակալության հետ կապված ցանկացած կանխավճարային կամ հաշվեգրված վարձակալական 
վճարները որպես նոր վարձակալության շրջանակներում վճարների մի մաս։ 
 
Հասույթի ճանաչում  
Ընկերության եկամտի հիմնական աղբյուրներն են․ 
• վարձակալական եկամուտը, 
• սարքավորումների վաճառքը, 
• ծառայությունները։ 
Այս տարրերից յուրաքանչյուրի հաշվապահական հաշվառումը քննարկվում է ստորև: 
 
Վարձակալական եկամուտ  
Ընկերությունը եկամուտ է ստանում գործառնական վարձակալության գծով որպես վարձատու, որի 
դեպքում ներդրումային գույքի սեփականություն հետ կապված էական բոլոր ռիսկերը և 
հատուցումները չեն փոխանցվում: Ներդրումային գույքի գործառնական վարձակալությունից 
առաջացող եկամուտները հաշվառվում են ուղիղ գծային մեթոդով վարձակալության ժամկետի 
ընթացքում և ներառվում հասույթի մեջ շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվությունում`դրանց 
գործառնական բնույթի պատճառով, բացառությամբ վարձակալություից ստացվող պայմանական 
եկամտից, որը ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ այն առաջանում է։ Գործառնական 
վարձակալության շուրջ բանակցման և պայմանավորման ընթացքում կատարված սկզբնական 
ուղղակի ծախսերը ճանաչվում են որպես ծախս վարձակալության ժամկետի ընթացքում նույն 
հիմունքներով, ինչ վարձակալական եկամուտը: 
Վարձակալական խրախուսումները, որոնք վճարվել կամ պետք է վճարվեն վարձակալին, 
նվազեցվում են վարձակալության վճարներից: Ըստ այդմ, վարձակալի վարձակալական 
խրախուսումները վարձակալության ժամկետի ընթացքում ուղիղ գծային մեթոդով ճանաչվում են 
որպես վարձակալությունից ստացվող եկամտի նվազեցում:  
 
Վարձակալության ժամկետը վարձակալության չեղյալ չհամարվող ժամանակաշրջանն է, որի 
համար առկա է վարձակալության երկարաձգման օպցիոն, եթե Ընկերությունը խելամտորեն 
համոզված է, որ վարձակալը կիրագործի այդ օպցիոնը։ 
 
Սկզբնական ուղղակի ծախսերը և վարձակալի վարձակալական խրախուսումները ներկայացվում 
են որպես ընթացիկ ակտիվներ «Կանխավճարներ» տողում` ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվության մեջ:  
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Վարձակալությունը դադարեցնելու կամ գույքին պատճառված վնասը փոխհատուցելու համար 
վարձակալներից ստացված գումարները ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի մասին 
հաշվետվությունում, երբ ծագում է դրանք ստանալու իրավունքը: 
 
Սարքավորումների վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից եկամուտ 
Սարքավորումների վաճառքից ստացվող եկամուտները ճանաչվում են այն պահին, երբ ակտիվի 
նկատմամբ հսկողությունը փոխանցվում է հաճախորդին, սովորաբար, սարքավորումների 
առաքման ժամանակ: Ընկերությունը դիտարկում է, թե արդյոք պայմանագրում կան այլ 
խոստումներ, որոնք առանձին կատարողական պարտավորություններ են, որոնց համար գործարքի 
գնի մի մասը պետք է առանձնացվի (օրինակ՝ երաշխիքներ, հաճախորդների հավատարմության 
միավորներ): Սարքավորումների վաճառքի գործարքի գինը որոշելիս Ընկերությունը հաշվի է 
առնում փոփոխական բաղադրիչների ազդեցությունը, էական ֆինանսավորման բաղադրիչների 
առկայությունը, ոչ դրամական հատուցում և հաճախորդին վճարվելիք գումարը (առկայության 
դեպքում): 
Ընկերությունը մատուցում է ծառայություններ, որոնք կա՛մ վաճառվում են առանձին, կա՛մ 
մատուցվում են հաճախորդին սարքավորումների վաճառքի հետ միասին: Տեղադրման 
ծառայությունները կարելի է ձեռք բերել այլ մատակարարներից և դրանք էականորեն չեն փոփոխում 
հրդեհի կանխարգելման սարքավորումները: Սարքավորումների վաճառքի և տեղադրման 
ծառայությունների միասնական պայմանագրերը բաղկացած են երկու կատարողական 
պարտավորությունից, քանի որ սարքավորումներ փոխանցելու և տեղադրման ծառայություններ 
մատուցելու խոստումները կարող են հստակ և առանձին նույնականացվել: Հետևաբար, 
Ընկերությունը գործարքի վաճառքի գինը վերագրում է սարքավորումների և տեղադրման 
ծառայությունների առանձին կատարման պարտավորությունների:  
Ընկերությունը ճանաչում է ծառայություններից ստացված եկամուտները ժամանակի ընթացքում ՝ 
կիրառելով ակնկալվող ծախսումներ գումարած մարժա մոտեցում՝ ծառայությունների մատուցման 
ամբողջական բավարարմանն ուղղված առաջընթացը չափելու համար, քանի որ հաճախորդը 
միաժամանակ ստանում և սպառում է Ընկերության կողմից տրամադրված ծառայությունները։ 
 
Հրդեhի կանխարգելման սարքավորումների վաճառքից ստացվող եկամուտները ճանաչվում են 
որոշակի պահին, սովորաբար, սարքավորումների առաքման ժամանակ: Եկամուտները չափվում են 
ստացված կամ ստացվելիք գումարի իրական արժեքով՝ բացառությամբ զեղչերի և վաճառքի 
հարկերի: Այս հարկերը համարվում են պետական մարմինների անունից հավաքագրված: 
 
20.2 Տոկոսային եկամուտ և ծախս 
Տոկոսային եկամուտը և ծախսը ճանաչվում են որպես հաշվեգրված տոկոս (կիրառելով 
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը): 
 
20.3 Արտարժութային գործարքներ  

 
Ընկերության գործառնական արժույթը հիմնական տնտեսական միջավայրի արժույթն է, որում 
կազմակերպությունը գործում է: Ընկերության գործառնական արժույթը Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային արժույթն է՝ ՀՀ դրամը: Դրամային ակտիվները և 
պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության համապատասխան 
ամսաթվերին փոխարկվում են գործառնական արժույթի`ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական 
փոխարժեքով: Դրամական ակտիվների և պարտավորությունների ԿԲ-ի տարեվերջի պաշտոնական 
փոխարժեքներով գործառնական արժույթին փոխարկումից առաջացող փոխարժեքային 
տարբերություններից օգուտները և վնասները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Ոչ 
դրամային հոդվածները չեն փոխարկվում տարեվերջին, այլ հաշվառվում են պատմական արժեքով։ 
 
2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին արտարժութային մնացորդները փոխարկելու համար կիրառված 
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հիմնական փոխարժեքները հետևյալն էին․ 479.70 ՀՀ դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց (2018` 483.75 ՀՀ 
դրամ) և 537.26 ՀՀ դրամ 1 եվրոյի դիմաց (2018` 553.65 ՀՀ դրամ): 
 
20.4 Ֆինանսական գործիքներ  
 
Սկզբնական ճանաչում 
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների սովորական բոլոր գնումներն ու վաճառքները 
ճանաչվում են առուվաճառքի ամսաթվով, այսինքն՝ այն օրը, երբ Ընկերությունը պարտավորվում է 
ձեռք բերել ակտիվը կամ պարտավորությունը: Սովորական գնումները կամ վաճառքները 
ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների այնպիսի գնումներ կամ վաճառքներ են, 
որոնք պահանջում են ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցում շուկայով 
կանոնակարգված ժամկետներում։ 
 
Նախնական չափում  
Ֆինանսական գործիքների դասակարգումը նախնական ճանաչման ժամանակ կախված է դրանց 
պայմանագրային պայմաններից և գործիքների կառավարման բիզնես մոդելից: Ֆինանսական 
գործիքները սկզբնապես չափվում են իրենց իրական արժեքով հանած կամ ավելացված գործարքի 
ծախսերը,  բացառությամբ որպես ԻԱՇԿՎ դասակարգված ֆինանսական ակտիվների և 
ֆինանսական պարտավորությունների։ 
 
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների չափման կատեգորիաներ 
 
2018 թվականի հունվարի 1-ից Ընկերությունը դասակարգում է իր բոլոր ֆինանսական ակտիվները 
հետևյալ խմբերի՝ հիմնվելով ակտիվների կառավարման բիզնեսի մոդելի վրա․ 
 
ա) «իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ (ԻԱՇԿՎ),  
բ) «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» 
ֆինանսական ակտիվներ (ԻԱԱՀՖԱ),  
գ) ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ:  
Ընկերությունը կարող է դասակարգել ֆինանսական գործիքներ ԻԱՇԿՎ-ով, եթե այդ կերպ 
վերացնում կամ էապես նվազեցնում է չափման կամ ճանաչման անհամապատասխանությունները: 
 
 

Ֆինանսական ակտիվներ  
Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվներից առաջացող դրամական հոսքերի բնույթից 
և այն բիզնես մոդելից, որի ներքո պահվում և կառավարվում է այդ ակտիվը և որոշվում է սկզբնական 
ճանաչման պահին։ 
 
Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես «ամորտիզացված արժեքով չափվող», եթե այն 
բավարարում է հետևյալ երկու պայմաններին և նախորոշված չէ որպես ԻԱՇԿՎ 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 առաջացնում են 

դրամական միջոցների հոսքեր, որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր 
գումարի գծով հաշվարկված տոկոսների վճարումներ: 

 
Ընկերության հիմնական ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես «ամորտիզացված 
արժեքով չափվող»:  
Այս դասի համար հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը ներկայացված է ստորև: 
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Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ  
Այս ակտիվները պահվում են պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հավաքագրելու 
համար: Պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը մայր գումարի և տոկոսների վճարումներ 
են: Այս ակտիվներն ի սկզբանե ճանաչվում են իրական արժեքով`գումարած գործարքի ծախսերը, 
որոնք ուղղակիորեն վերագրվում են ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը, իսկ հետագայում դրանք 
չափվում են ամորտիզացված արժեքով` օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ 
հանած արժեզրկման գծով պահուստը: 
 
Ընկերության ֆինանսական ակտիվները, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, ներառում են առեւտրային դեբիտորական 
պարտքեր, կապակցված կողմերին տրված փոխառությունները, ինչպես նաև դրամական միջոցները 
և դրանց համարժեքները: 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ներառում են բանկերում պահվող ցպահանջ 
ավանդները: 
 
Ֆինանսական պարտավորություններ   
 
Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես «իրական արժեքով` շահույթի 
կամ վնասի միջոցով» (ԻԱՇԿՎ)  չափվող կամ որպես այլ ֆինանսական պարտավորություններ:  
Ընկերությունը չունի որպես «իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով» (ԻԱՇԿՎ)  չափվող 
դասակարգված ֆինանսական պարտավորություն։  
Որպես «այլ ֆինանսական պարտավորություններ» դասակարգված ֆինանսական 
պարտավորությունների համար Ընկերության հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությունը ներկայացված է ստորև: 
 
Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ 
Ընկերության պարտականությունները մարվում են, չեղյալ են համարվում կամ ուժը կորցնում են: 
Երբ միևնույն փոխատուի հանդեպ ունեցած ֆինանսական պարտավորությունը փոխարինվում է այլ 
ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն էականորեն տարբերվում են նախորդից, կամ 
եթե տեղի է ունեցել առկա պարտավորության պայմանների էական փոփոխություն, ապա 
նմանատիպ փոխանակումը կամ փոփոխությունը ճանաչվում է որպես սկզբնական 
պարտավորության ապաճանաչում և նոր պարտավորության ճանաչում: Ապաճանաչված 
ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և վճարված և վճարվելիք հատուցման 
տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում։ 
 
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ  
 
Այլ ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են հետևյալը․   

 
 
 
 
 

Վարկեր և փոխառություններ 
Սկզբնական ճանաչումից հետո տոկոսակիր վարկերն ու փոխառությունները հետագայում չափվում 
են ամորտիզացված արժեքով`օգտագործելով ԱՏԴ-ի (արդյունավետ տոկոսադրույք) մեթոդը: 
Օգուտները և վնասները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, երբ պարտավորությունները 
ապաճանաչվում են, ինչպես նաև ԱՏԴ-ի ամորտիզացման գործընթացի միջոցով: Ամորտիզացված 
արժեքը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով ձեռքբերման գծով ցանկացած զեղչ կամ արտոնություն և 
վճարներ կամ ծախսեր, որոնք ԱՏԴ-ի անբաժանելի մասն են կազմում: ԱՏԴ-ի ամորտիզացիան 
ներառվում է որպես ֆինանսական ծախս համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվության մեջ: 
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Առևտրային կրեդիտորական պարտքերը և այլ կարճաժամկետ դրամական պարտավորությունները 
սկզբում ճանաչվում են իրական արժեքով և հետագայում չափվում ամորտիզացված 
արժեքով`օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 
 
Արժեզրկում   
Արժեզրկումից կորուստները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, երբ տեղի են ունենում 
ֆինանսական ակտիվի սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ մի քանի 
իրադարձություններ («կորուստի դեպքեր»), որոնք ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվի կամ 
ֆինանսական ակտիվների խմբի գնահատված ապագա դրամական միջոցների հոսքերի 
ժամկետայնության վրա, որոնք կարող են հուսալիորեն գնահատվել: 
 
Եթե Ընկերությունը որոշում է, որ օբյեկտիվ ապացույցներ գոյություն չունեն, որ արժեզրկումը տեղի 
է ունեցել անհատապես գնահատված ֆինանսական ակտիվի համար, լինի դա նշանակալի, թե ոչ, 
ապա ներառում է ակտիվը նմանատիպ պարտքային ռիսկի բնութագրեր ունեցող ֆինանսական 
ակտիվների խմբի մեջ, և հավաքականորեն գնահատում է դրանց արժեզրվածությունը: 
 
Եթե ամորտիզացված արժեքով պահվող արժեզրկված ֆինանսական ակտիվի պայմանները 
փոփոխվում են գործընկերոջ ֆինանսական դժվարությունների պատճառով, ապա արժեզրկումը 
չափվում է՝ օգտագործելով սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքը, որը գործում էր նախքան 
պայմանների փոփոխումը: 
 
Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով արժեզրկման պահուստները 
ճանաչվում են ՖՀՄՍ 9-ի շրջանակներում պարզեցված մոտեցման հիման վրա`օգտագործելով 
ամբողջ ժամանակահատվածի համար սպասվող վճարունակության կորստի գնահատումը: Այս 
գործընթացի ընթացքում գնահատվում է առևտրային դեբիտորական պարտքերի չվճարման 
հավանականությունը: Այս հավանականությունը այնուհետև բազմապատկվում է ակնկալվող 
վնասով։ Առևտրային դեբիտորական պարտքերի դեպքում, որոնք հաշվետվություններում 
ներկայացվում են զուտ կերպով, այդպիսի պահուստները գրանցվում են առանձին պահուստային 
հաշվում, իսկ կորուստը ճանաչվում է ինքնարժեքում`համապարփակ արդյունքի մասին 
հաշվետվության մեջ։ Երբ հաստատվում է, որ առևտրային դեբիտորական պարտքը չի կարող 
հավաքագրվել, ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը դուրս է գրվում համապատասխան 
պահուստի դիմաց։ 
 
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների ապաճանաչում 
 
Ֆինանսական ակտիվներ 
Ֆինանսական ակտիվը (կամ ֆինանսական ակտիվի մի մասը, կամ ֆինանսական ակտիվների խմբի 
մի մասը) ապաճանաչվում է, երբ. 
► վերանում է ակտիվից դրամական հոսքեր ստանալու պահանջի իրավունքը, 
► Ընկերությունը փոխանցում է ակտիվից դրամական հոսքեր ստանալու պահանջի իրավունքը, 
կամ պահպանում է այդ իրավունքը, բայց պարտավորվում է ստացված գումարներն ամոդջությամբ 
և ժամանակին փոխանցել երրորդ կողմին՛ փոխանցման համաձայնագրի համաձայն, և 
► Ընկերությունը կամ (ա) փոխանցում է ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի մասը, 
կամ (բ) չի փոխանցում, և չի պահպանում ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի մասը, 
այլ փոխանցում է ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը։ 
Այն դեպքում, երբ Ընկերությունը փոխանցել է ակտիվից դրամական միջոցների հոսքեր ստանալու 
իր իրավունքը և չի փոխանցել կամ չի պահպանել ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի 
մասը, ոչ էլ փոխանցել է ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ակտիվը ճանաչվում է այնքանով, 
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որքանով ընկերությունը շարունակում է ներգրավված մնալ ակտիվի մեջ: Շարունակական 
ներգրավվածությունը, որը փոխանցված ակտիվի նկատմամբ երաշխիքի ձև է ստանում, չափվում է 
ակտիվի սկզբնական հաշվեկշռային արժեքից և առավելագույն գումարից (որի մարումը կարող է 
պահանջվել Ընկերությունից) նվազագույնով: Այն դեպքում, երբ շարունակական 
ներգրավվածությունը փոխանցված ակտիվի գծով գրավոր և (կամ) ձեռք բերված օպցիոնի ձև է 
ստանում, Ընկերության շարունակական ներգրավվածության աստիճանը հավասար է փոխանցված 
ակտիվի այն գումարին, որը Ընկերությունը կարող է հետ գնել, բացառությամբ իրական արժեքով 
չափվող ակտիվի գծով գրավոր օպցիոնի, որի դեպքում Ընկերության շարունակական 
ներգրավվածության չափը սահմանափակվում է փոխանցված ակտիվի իրական արժեքից և 
օպցիոնի իրականացման գնի նվազագույնով: 
 
Դուրսգրում  
2018 թվականի հունվարի 1-ից ֆինանսական ակտիվները դուրս են գրվում մասամբ կամ 
ամբողջությամբ միայն այն դեպքում, երբ Ընկերությունը ակտիվի վերականգնում չի ակնկալում: Եթե 
դուրս գրման ենթակա գումարը ավելի մեծ է, քան կուտակված վնասի գծով պահուստը, ապա 
տարբերությունն առաջին հերթին դիտվում է որպես պահուստի ավելացում, որն այնուհետև 
կիրառվում է համախառն հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ: Ցանկացած հետագա 
վերականգնումները նվազեցվում են պարտքային վնասի ծախսից: Դուրսգրումը հանդիսանում է 
ապաճանաչման իրադարձություն։ 
 
Ֆինանսական գործիքների հաշվանցում 
Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն 
ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հաշվարկը 
զուտ հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը 
մարելու մտադրություն: Հաշվանցման իրավունքը չպետք է կախված լինի ապագա 
իրադարձությունից և պետք է իրավաբանորեն ամրագրված լինի հետևյալ բոլոր հանգամանքներում. 

 գործունեության բնականոն ընթացք, 
 գեֆոլտի դեպքում, և 
 կազմակերպության և բոլոր գործընկերների անվճարունակության կամ սնանկության 

դեպքում։  
Այս պայմանները, սովորաբար, չեն պահպանվում փոխադարձ հաշվանցման գլխավոր 
համաձայնագրերում, և հարակից ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են 
համախառն արժեքով ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում։ 
 
 
20.5 Բաժնետիրական կապիտալ և շահաբաժիններ 
Ընկերության կողմից թողարկված ֆինանսական գործիքները դասակարգվում են որպես սեփական 
կապիտալ միայն այնքանով, որքանով դրանք չեն բավարարում ֆինանսական պարտավորության 
կամ ֆինանսական ակտիվի սահմանմանը։ 
Ընկերության հասարակ բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալի 
գործիքներ: 
Շահաբաժինները ճանաչվում են, երբ դրանք դառնում են իրավականորեն վճարման ենթակա. 
բաժնետերերին վճարվող միջանկյալ շահաբաժինների դեպքում՝ երբ դրանք հայտարարվում են 
տնօրենների կողմից, վերջնական շահաբաժինների դեպքում՝ երբ դրանք հաստատվում են 
բաժնետերերի կողմից տարեկան ընդհանուր ժողովի ժամանակ: 
 
20.6 Հիմնական միջոցներ  
 
Հիմնական միջոցները ճանաչվում են սկզբնական արժեքով` հանած կուտակված մաշվածությունը 
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և/կամ արժեզրկումից կուտակված կորուստները, եթե կան այդպիսիք։ Սկզբնական արժեքն իր մեջ 
ներառում է հիմնական միջոցի բաղկացուցիճ մասի (մասերի) փոխարինման ծախսումները, 
երկարաժամկետ շինարարական նախագծերի ֆինսավորման փոխառության ծախսումները 
(տոկոսագումարներ)` ճանաչման չափանիշներին բավարարելու դեպքում։ Երբ հիմնական միջոցի 
նշանակալի մասերն անհրաժեշտ է պարբերաբար փոխարինել, Ընկերությունը ճանաչում է նման 
մասերը որպես առանձին ակտիվներ իրենց առանձին օգտակար ծառայության ժամկետներով և 
համապատասխանաբար հաշվարկում է մաշվածություն։ Նմանապես, երբ իրականացվում են 
լայնածավալ ստուգումներ, այդ ծախսումը ճանաչվում է հիմնական միջոցի հաշվեկշռային 
արժեքում որպես փոխարինում` ճանաչման չափանիշներին բավարարելու դեպքում։ 
Ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման գծով ծախսերն արտացոլվում են 
առաջանալու պահին։ Հիմնական միջոցների հիմնական մասերի փոխարինման ծախսերը 
կապիտալացվում են, իսկ փոխարինված մասերը` դուրս գրվում։ 
 
Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ Ընկերությունը գնահատում է հիմնական 
միջոցների արժեզրկման հայտանիշերի առկայությունը։ Նման հայտանիշերի առկայության 
դեպքում Ընկերությունը գնահատում է փոխհատուցվող գումարը, որն իրենից ներկայացնում է 
վաճառքի համար անհրաժեշտ ծախսերով նվազեցված ակտիվի իրական արժեքից և օգտագործման 
արժեքից առավելագույնը: Հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև 
փոխհատուցվող գումարը, և արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվությունում։ Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտներն ու 
վնասները որոշվում են որպես հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի 
տարբերություն և ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում։ 
 
Մաշվածություն 
Հողի նկատմամբ մաշվածություն չի հաշվարկվում։ Այլ հիմնական միջոցների մաշվածությունը 
հաշվարկվում է` կիրառելով ուղիղ գծային մեթոդը` օգտագործելով ներքոնշյալ օգտակար 
ծառայության ժամկետները. 
 
 Օգտակար 

ծառայությունը 
տարիներով 

Շենքեր 40 
Սարքավորումներ 5-10 
Տնտեսական գույք 5-10 
Տրանսպորտային միջոցներ 7 
  
 
Հիմնական միջոցների որոշակի տեսակների համար Ընկերությունը կարող է սահմանել այլ 
օգտակար ծառայություն, որը չի կարող լինել պակաս, քան ցույց է տրված վերոնշյալ աղյուսակում։ 
Ակտիվի լուծարային արժեքը գնահատված արժեք է, որը Ընկերությունը անկնկալում է ստանալ 
ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո վաճառքից հանած ակտիվի վաճառքի 
համար անհրաժեշտ ծախսեր։ Ակտիվների լուծարային արժեքները և օգտակար ծառայության 
ժամկետները վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում և անհրաժեշտության 
դեպքում` ճշգրտվում։ 
 
20.7 Ոչ նյութական ակտիվներ   
 
Ոչ նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել առանձին, սկզբնապես չափվում են ինքնարժեքով։ 
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումների արդյունքում ձեռքբերված ոչ նյութական 
ակտիվների սկզբնական արժեքն իրենից ներկայացնում է ձեռքբերման պահի դրությամբ իրական 
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արժեքը։ Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով՝ 
նվազեցված ցանկացած կուտակված մաշվածություն կամ արժեզրկումից կուտակված կորուստներ։ 
Սեփական ռեսուրսների հաշվին ստեղծված ոչ նյութական ակտիվները, բացի կապիտալացված 
մշակման ծախսումներից, չեն կապիտալացվում և ծախսերն արտացոլվում են համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում` այն ժամանակաշրջանում, երբ ծախսն 
առաջանում է։  
 
Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայությունները գնահատվում են որպես որոշակի կամ 
անորոշ։ 
Որոշակի օգտակար ծառայություն ունեցող ոչ նյութական ակտիվներն ամորտիզացվում են 
օգտակար տնտեսական ծառայության ժամկետի ընթացքում և գնահատվում արժեզրկման 
տեսանկյունից, եթե առկա են հայտանիշեր, որ ոչ նյութական ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել։ 
Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվի ամորտիզացիայի ժամկետը և 
ամորտիզացիայի մեթոդը վերանայվում են նվազագույնը յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ։ Ակնկալվող օգտակար ծառայության ժամկետի կամ 
ակտիվում մարմնավորված ապագա տնտեսական օգուտների սպառման մոդելի 
փոփոխությունները հաշվի են առնվում համապատասխան ամորտիզացիոն ժամկետը կամ մեթոդը 
փոխելու համար, և դիտվում են որպես հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում 
փոփոխություններ։ Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվի 
ամորտիզացիայի ծախսը ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվության այն ծախսերի դասում, որը համապատասխանում է ոչ նյութական ակտիվի 
գործառնական նշանակությանը։ 
 
Ընկերության ոչ նյութական ակտիվները ունեն որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ և 
հիմնականում ներառում են կապիտալացված համակարգչային ծրագրային ապահովում: 
Ձեռքբերված համակարգչային ծրագրային ապահովման լիցենզիաները կապիտալացվում են` 
դրանք ձեռք բերելու և օգտագործելու համար կատարված ծախսերի հիման վրա: Համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հետ կապված բոլոր մյուս ծախսերը, օրինակ՝ դրա պահպանման 
ծախսերը, ծախսագրվում են այն ժամանակ, երբ կատարվում են: 

Մաշվածությունը հաշվեգրվում է գծային մեթոդով ակտիվի գնահատված օգտակար ծառայության 
ժամկետի ընթացքում: Ընկերության միակ ոչ նյութական ակտիվի (ծրագրային ապահովում) համար 
սահմավել է 10 տարի օգտակար ծառայության ժամկետ: 

Ոչ նյութական ակտիվների որոշակի հոդվածների համար Ընկերությունը կարող է սահմանել այլ 
օգտակար ծառայության ժամկետ` ելնելով ակտիվի բնույթից: Ոչ նյութական ակտիվի 
ապաճանաչումից օգուտները կամ վնասները չափվում են որպես ակտիվի օտարումից զուտ 
մուտքերի/հատույցների և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում են համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, երբ ակտիվն ապաճանաչվում է։ 

 

20.8 Պաշարներ 
Պաշարները չափվում են ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով։ Պաշարների 
ինքնարժեքը չափվում է առաջին մուտք առաջին ելք հիմունքով և ընդգրկում է պաշարների 
ձեռքբերման և դրանք ներկա գտնվելու վայր և պատշաճ վիճակի բերելու համար ծախսերը։ 
 
 
20.9 Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (բացառությամբ պաշարների և հետաձգված 

հարկային ակտիվների)  
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Ընկերությունը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գնահատում է, արդյոք, առկա է որևէ 
հայտանիշ, ըստ որի ակտիվը կարող է արժեզրկված համարվել։ Եթե առկա է այդպիսի հայտանիշ 
կամ երբ անհրաժեշտ է իրականացնել ակտիվի տարեկան արժեզրկման ստուգում, ապա 
Ընկերությունը գնահատում է ակտիվի փոխհատուցվող գումարը։ Ակտիվի փոխհատուցվող 
գումարն ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի իրական արժեքից` հանած վաճառքի համար 
անհրաժեշտ ծախսումները, և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է: Եթե դրամաստեղծ 
ակտիվի կամ միավորի հաշվեկշռային արժեքը ավել է փոխհատուցվող արժեքից, ակտիվը 
համարվում է արժեզրկված և նվազեցվում է մինչև փոխհատուցվող արժեքը։ Օգտագործման արժեքը 
գնահատելիս դրամական միջոցների գնահատված ապագա հոսքերը զեղչվում են՝ օգտագործելով 
մինչև հարկումը զեղչման այն դրույքը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ փողի արժեքի շուկայի 
ներկա գնահատականը և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը: Վաճառքի ծախսումներով նվազեցված 
իրական արժեքը որոշելիս հաշվի են առնվում վերջին շուկայական գործարքները: Այն դեպքում, երբ 
այդպիսի գործարքներ չեն կարող հայտնաբերվել, օգտագործվում է համապատասխան 
գնահատման մոդել: Այս հաշվարկները հիմնվում են գնահատման գործակիցների, 
հրապարակայնորեն գնանշվող կազմակերպությունների բաժնետոմսերի շուկայական գների և այլ 
առկա իրական արժեքի ցուցանիշների վրա։ Ընկերությունն իր արժեզրկման հաշվարկները 
հիմնավորում է մանրամասն բյուջեով և կանխատեսումներով, որոնք պատրաստվում են առանձին` 
Ընկերության յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավորի համար, որին բաշխված են առանձին 
ակտիվներ: Այս բյուջեները և կանխատեսումները սովորաբար ընդգրկում են հինգ տարվա 
ժամանակաշրջան: Ավելի երկար ժամանակահատվածների համար հաշվարկվում է 
երկարաժամկետ աճի գործակից, որը կիրառվում է հինգ տարուց հետո ակնկալվող ապագա 
դրամական հոսքերի նկատմամբ։ 
 
Շարունակական գործունեությանը վերաբերող արժեզրկման կորուստը՝ ներառյալ պաշարների 
արժեզրկումը, ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվությունում արժեզրկված ակտիվի գործառնությանը  համապատասխան  ծախսային  
հոդվածում։ 
  
20.10  Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
Դրամական միջոցները և կարճաժամկետ ավանդները ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում ներառում են դրամական միջոցները բանկում և դրամարկղում, ինչպես նաև 
կարճաժամկետ ավանդները, որոնց մարման ժամկետը երեք ամիս կամ պակաս է։ 
 
 
20.11 Ներդրումային գույք 
Ներդրումային գույքը ներառում է շինարարության մեջ գտնվող գույքը (հիմնականում 
գրասենյակային տարածքներ, առևտրային պահեստներ և մանրածախ առևտրի տարածքներ), որը 
չի օգտագործվում ոչ Ընկերության կողմից կամ Ընկերության գործառություններում և ոչ էլ 
նախատեսված է գործունեության բնականոն ընթացքում վաճառքի համար, այլ պահվում է 
վարձակալությունից եկամուտ վաստակելու կամ դրա արժեքի աճի կամ էլ երկուսի համար, կամ ոչ 
շահավետ ապագա օգտագործմամբ հողը: 
 
Գործառնական վարձակալության շրջանակներում Ընկերության կողմից շահագործվող գույքը 
դասակարգվում և հաշվառվում է որպես ներդրումային գույք, եթե գույքը համապատասխանում է 
ներդրումային գույքի սահմանմանը, և ճանաչված ակտիվի գծով Ընկերությունն օգտագործում է 
իրական արժեքի մոդելը։ 
 
Ներդրումային գույքը սկզբնապես չափվում է ինքնարժեքով` ներառյալ գործարքի հետ կապված 
ծախսումները: Հաշվեկշռային արժեքն ընդգրկում է ներդրումային գույքի փոխարինման մասի կամ 
մասերի արժեքը, որը ճանաչվում է ծախսման կատարման պահին, երբ բավարարվում են ճանաչման 
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չափանիշները, և բացառում է ընթացիկ սպասարկման ծախսերը։ Սկզբնական ճանաչումից հետո 
ներդրումային գույքը հաշվառվում է իրական արժեքով, որն արտացոլում է ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվության ամսաթվի դրությամբ շուկայական պայմանները։ Ներդրումային գույքի 
իրական արժեքի փոփոխությունից օգուտները և վնասները ներառվում են համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության մեջ այն ժամանակաշրջանում, որում 
առաջանում են, ներառյալ՝ հարկային ազդեցությունը։ 
 
Ներդրումային գույքն ապաճանաչվում է կամ այն օտարելու պահից (այսինքն` այն պահից, երբ 
ստացողը ձեռք է բերում հսկողությունը ներդրումային գույքի նկատմամբ) կամ երբ այն մշտապես 
հանվում է օգտագործումից և ապագա տնտեսական օգուտ չի ակնկալվում գույքի օտարումից: 
Օտարման զուտ օգուտների և ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի միջև տարբերությունը ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում ապաճանաչման ժամանակահատվածում: 
Ներդրումային գույքի ապաճանաչումից բխող օգուտի կամ վնասի մեջ ներառված հատուցման չափը 
որոշելիս Ընկերությունը հաշվի է առնում փոփոխական փոխհատուցման ազդեցությունը, 
նշանակալի ֆինանսական բաղադրիչի առկայությունը, ոչ դրամական հատուցւոմները և գնորդին 
վճարման ենթակա գումարը (եթե այդպիսին կա) գործարքի գնի որոշման համար՝ համաձայն ՖՀՄՍ 
15-ի պահանջների։  
 
20.12  Աշխատողների վարձատրություն 
Աշխատավարձերը, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարումները, տարեկան 
վճարվող արձակուրդը, անաշխատունակության դիմաց վճարները, պարգևավճարները և ոչ 
դրամական վարձատրությունները (ինչպես օրինակ` աշխատողների բժշկական 
ապահովագրությունը) հաշվեգրվում են այն տարում, որում համապատասխան ծառայությունները 
մատուցվել են Ընկերության աշխատակիցների կողմից։ 
 
20.13  Հարկեր 
 
Ընթացիկ շահութահարկ  
Ընթացիկ ժամանակաշրջանի շահութահարկի ընթացիկ հարկային ակտիվները և 
պարտավորությունները չափվում են այն գումարով, որն ակնկալվում է ստանալ հարկային 
մարմիններից կամ վճարել հարկային մարմիններին։ Հարկերի դրույքների և հարկերի գումարների 
հաշվարկման համար օգտագործվող օրենքներն այն օրենքներն են, որոնք կիրառվել կամ 
սահմանվել են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ այն երկրներում, որտեղ Ընկերությունը գործում է և 
ստանում է հարկվող եկամուտը։ 
 
Սեփական  կապիտալում ուղղակիորեն ճանաչված տարրերին վերաբերող ընթացիկ 
շահութահարկը ճանաչվում է սեփական կապիտալում, այլ ոչ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվությունում։ Ղեկավարությունը ժամանակ առ ժամանակ գնահատում 
է իր այն հարկային դիրքերը, որոնց նկատմամբ կիրառվող հարկային կարգավորումները 
հանդիսանում են մեկնաբանությունների առարկա, և անհրաժեշտության դեպքում ստեղծում է 
պահուստներ։ 
 
Հետաձգված հարկեր 

Հետաձգված հարկը հաշվառվում է պարտավորությունների մեթոդով հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ ակտիվների և պարտավորությունների հարկային բազաների և դրանց՝ ֆինանսական 
հաշվետվություններում արտացոլված հաշվեկշռային արժեքների ժամանակավոր 
տարբերությունների հիման վրա։ 

Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր 
տարբերությունների  համար, բացառությամբ․ 
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 երբ  հետաձգված  հարկային  պարտավորությունը  առաջանում  է  գուդվիլի  կամ 
ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում չհանդիսացող գործարքներում 
ակտիվների կամ պարտավորությունների սկզբնական ճանաչումից, որը գործարքի պահին 
չի ազդում ոչ հաշվապահական շահույթի, ոչ էլ հարկվող շահույթի կամ վնասի վրա, 

 համատեղ ձեռնարկումներում, դուստր և ասոցացված կազմակերպություններում  
ներդրումների հետ կապված հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների դեպքում, 
որտեղ ժամանակավոր տարբերությունների հակադարձման ժամանակահատվածը կարող 
է վերահսկվել և հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունները չեն հակադարձվի 
տեսանելի ապագայում։ 
 

Հետաձգված հարկային ակտիվները ճանաչվում են բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր 
տարբերությունների, տեղափոխված չօգտագործված հարկային զեղչերի և չօգտագործված 
հարկային վնասների համար այնքանով, որքանով հավանական է, որ կլինի հարկվող շահույթ, որի 
դիմաց այդ նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունները և տեղափոխված չօգտագործված 
հարկային զեղչերը և վնասները հնարավոր կլինի օգտագործել` բացառությամբ հետևյալ դեպքերի․ 

 երբ  նվազեցվող  ժամանակավոր  տարբերություններին  վերաբերող  հետաձգված  
հարկային  ակտիվն առաջանում է ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում 
չհանդիսացող գործարքներում ակտիվների կամ պարտավորությունների սկզբնական 
ճանաչումից, որը գործարքի պահին չի ազդում ոչ հաշվապահական շահույթի, ոչ էլ հարկվող 
շահույթի կամ վնասի վրա, 

 համատեղ ձեռնարկումներում, դուստր և ասոցացված կազմակերպություններում 
ներդրումների գծով նվազեցվող ժամանակավոր տարբերություններից հետաձգված 
հարկային ակտիվները ճանաչվում են այնքանով, որքանով հավանական է, որ 
ժամանակավոր տարբերությունները կհակադարձվեն տեսանելի ապագայում և կլինի 
հարկվող շահույթ, որի դիմաց հնարավոր կլինի օգտագործել ժամանակավոր 
տարբերությունները։ 

 
Հետաձգված հարկային ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և նվազեցվում է այնքանով, որքանով այլևս հավանական չէ, որ 
բավարար հարկվող շահույթ կլինի, որի դիմաց կօգտագործվի հետաձգված հարկային ակտիվը։ 
Չճանաչված հետաձգված հարկային ակտիվները վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ և ճանաչվում այնքանով, որքանով հավանական է, որ ապագա հարկվող 
շահույթը թույլ կտա վերականգնել հետաձգված հարկային ակտիվը։ 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են այն հարկային 
դրույքաչափերով, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն այն տարում, երբ ակտիվները կիրացվեն կամ 
պարտավորությունները կմարվեն` հիմնվելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ կիրառված կամ 
կիրառման ենթակա օրենքով սահմանված հարկային դրույքաչափերի (ևհարկային օրենսդրության) 
վրա։ 
 
Շահույթի կամ վնասի կազմում չճանաչված հոդվածների գծով հաշվարկված հետաձգված հարկը 
նույնպես ճանաչվում է շահույթի կամ վնասի կազմից դուրս։ Հետաձգված հարկային հոդվածները 
ճանաչվում են դրան վերաբերող գործարքներին զուգահեռ` այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքում կամ անմիջապես սեփական կապիտալում։ 
 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են, եթե առկա է 
իրավականորեն ամրագրված իրավունք ընթացիկ հարկային ակտիվները հարկային 
պարտավորությունների նկատմամբ հաշվանցելու, և հետաձգված հարկերը վերաբերում են 
միևնույն հարկվող կազմակերպությանը և հարկային մարմիններին։ 
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Որպես ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման մաս ձեռք բերված հարկային օգուտները, 
որոնք այդ ամսաթվի դրությամբ չեն բավարարում առանձին ճանաչման չափանիշներին, 
կճանաչվեն հետագայում, փաստերի և իրողությունների փոփոխությունների վերաբերյալ նոր 
տեղեկատվության առկայության դեպքում։ Ճշգրտումը կդիտարկվի որպես նվազեցում գուդվիլից 
(քանի դեռ այն չի գերազանցում գուդվիլի արժեքը), եթե այն վերաբերվում է ձեռնարկատիրական 
գործունեության միավորման սկզբնական հաշվառման պահին` կարտացոլվի շահույթում կամ 
վնասում։ 
 
Հասույթը, ծախսերը և ակտիվները ճանաչվում են առանց ԱԱՀ-ի՝ բացառությամբ հետևյալ դեպքերի․ 
 երբ ԱԱՀ-ն 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 
համապատասխանաբար, 

 դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերն արտացոլելիս, որոնք ներկայացված են   
ԱԱՀ-ի գումարը ներառյալ։ 

 
Հարկային մարմիններից հատուցման ենթակա կամ պարտավորություն հանդիսացող իրացման 
հարկերի գծով ԱԱՀ զուտ գումարները ներառվում են ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում որպես դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտք։ 
 
20.14  Պահուստներ 

 
Պահուստները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունն ունի ներկա իրավական կամ կառուցողական 
պարտավորություն որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ 
պարտավորությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեuական օգուտներ մարմնավորող 
միջոցների արտահոuք, և այդ պարտավորությունը կարելի է արժանահավատորեն չափել։ Երբ 
Ընկերությունը ակնկալում է, որ պահուստն ամբողջությամբ կամ դրա մի մասը կփոխհատուցվի, 
օրինակ` ապահովագրական պայմանագրի շրջանակներում, փոխհատուցման ենթակա գումարը 
ճանաչվում է որպես առանձին ակտիվ, բայց միայն այն դեպքում, երբ փոխհատուցումը, ըստ 
էության, որոշակի է։ Պահուստին վերաբերող ծախսերը ներկայացվում են համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում`առանց ցանկացած փոխհատուցման։ 
Երբ պահուստը մարելու համար պահանջվող տնտեսական օգուտների մի մասը կամ ամբողջը 
ակնկալվում է վերականգնել երրորդ անձից, ճանաչվում է դեբիտորական պարտք որպես ակտիվ, 
եթե կա համոզվածություն, որ հատուցումը ստացվելու է, իսկ դեբիտորական պարտքի գումարը 
կարող է արժանահավատորեն չափվել։ 
 
Իրական արժեքի չափում 
 
Ընկերությունը չափում է ԻԱՇՎ և ԻԱԱՀՖԱ միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքները և ոչ 
ֆինանսական ակտիվները, ինչպիսիք են ներդրումային գույքը, իրական արժեքով `յուրաքանչյուր 
հաշվեկշռային ամսաթվի դրությամբ։ 
Իրական արժեքը այն գինն է, որը պետք է ստացվի ակտիվը վաճառելու կամ վճարվի չափման 
ամսաթվին շուկայի մասնակիցների միջև կանոնավոր գործարքում պարտավորություն 
փոխանցելու համար: Իրական արժեքի չափումը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ ակտիվը 
վաճառելու կամ պարտավորությունը փոխանցելու գործարքը տեղի է ունենում. 
 

 ակտիվի կամ պարտավորության հիմնական շուկայում, կամ 
 հիմնական շուկայի բացակայության դեպքում, ակտիվի կամ պարտավորության առավել 

շահեկան շուկայում: 
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Հիմնական կամ առավել շահեկան շուկան պետք է հասանելի լինի Ընկերության համար: Ակտիվի 
կամ պարտավորության իրական արժեքը չափվում է այն ենթադրությունների հիման վրա, որոնք 
շուկայի մասնակիցները կօգտագործեին ակտիվի կամ պարտավորության գինը որոշելիս՝ 
ենթադրելով, որ շուկայի մասնակիցները գործում են իրենց տնտեսական շահերից ելնելով: Ոչ 
ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի չափումը հաշվի է առնում շուկայի մասնակցի` 
տնտեսական օգուտներ առաջացնելու ունակությունը՝ օգտագործելով ակտիվը իր առավելագույն և 
լավագույն ձևով կամ վաճառելով այն շուկայի մեկ այլ մասնակիցի, ով այն կօգտագործեր այդ կերպ: 
 
Ընկերությունն օգտագործում է գնահատման մեթոդներ, որոնք տեղին են առկա հանգամանքներում, 
և որոնց մասով առկա են բավարար տվյալներ իրական արժեքը չափելու համար՝ առավելագույնի 
հասցնելով համապատասխան դիտարկելի ելակետային տվյալների օգտագործումը և նվազագույնի 
հասցնելով ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալների օգտագործումը: 
 
Բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները, որոնց համար իրական արժեքը չափվում կամ 
բացահայտվում է ֆինանսական հաշվետվություններում, դասակարգվում են իրական արժեքի 
հետևյալ հիերարխիայի ներքո՝ հիմնվելով ելակետային տվյալների նվազագույն մակարդակի վրա, 
որը, ընդհանուր առմամբ, նշանակալի է իրական արժեքի չափման համար. 
 
 1- ին մակարդակ – նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ 

շուկաների գնանշվող (չճշգրտված) գներ, 
 2- րդ մակարդակ – չափման մեթոդներ, որոնց դեպքում իրական արժեքի չափման համար 

անհրաժեշտ ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
դիտարկելի է, 

 3- րդ մակարդակ – չափման մեթոդներ, որոնց դեպքում իրական արժեքի չափման համար 
անհրաժեշտ ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալը դիտարկելի չէ: 

 
Պարբերական հիմունքներով ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչվող ակտիվների և 
պարտավորությունների համար Ընկերությունը որոշում է, թե արդյոք տեղափոխություններ են տեղի 
ունեցել հիերարխիայի մակարդակների միջև`վերագնահատելով դասակարգումը (հիմնվելով 
ելակետային տվյալների նվազագույն մակարդակի վրա, որը, ընդհանուր առմամբ, նշանակալի է 
իրական արժեքի չափման համար) յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին։ 
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Հավելված Ա․ Իրական արժեքի չափման բացահայտումներ   
 
Ներքոնշյալ աղյուսակում ներկայացված է Մակարդակ 3-ում դասակարգվող իրական արժեքի 
չափման համար օգտագործված գնահատման մեթոդը, այդ թվում՝ հիմնական ոչ դիտելի 
ելակետային տվյալները, ինչպես նաև ոչ դիտելի ելակետային տվյալների և իրական արժեքի միջև 
կապը։  
 

Հոդված 

Իրական 
արժեք 
հազ. 
դրամ Գնահատման մեթոդ 

Իրական արժեքի 
հիերարխիայի 

մակարդակ 

Նշանակալի ոչ 
դիտարկելի 
ելակետային 

տվյալներ 

Առևտրային 
դեբիտորական 
պարտքեր 

          
280,258  

 

Կարճաժամկետ (12 ամսից 
պակաս) դեբիտորական 

պարտքերի հաշվեկշռային 
արժեքը մոտ է իրական 

արժեքին 

Մակարդակ 3 Կիրառելի չէ 

Առևտրային և 
այլ 
կրեդիտորական 
պարտքեր 

           
32,525  

 

 
Կարճաժամկետ (12 ամսից 
պակաս) կրեդիտորական 

պարտքերի հաշվեկշռային 
արժեքը մոտ է իրական 

արժեքին 

Մակարդակ 3 Կիրառելի չէ 

Կապակցված 
կողմերից 
ստացվելիք 
գումարներ 

1,589,745 

 
Կապակցված կողմերին 
տրված փոխառությունների 
իրական արժեքը 
գնահատվում է՝ ապագա 
պայմանագրային 
դրամական միջոցների 
հոսքերը զեղչելով ընթացիկ 
շուկայական 
տոկոսադրույքով:  

Մակարդակ 3 

Եվրոյով 
փոխառություն 
Զեղչման դրույք 

4.5% 
 

ՀՀ դրամով 
փոխառություն 

Զեղչման դրույք՝ 
9.12% 

Վարկեր և 
փոխառություն 
ներ 

7,732,753 

 
Վարկերի և փոխառություն-
ների իրական արժեքը 
գնահատվում է՝ ապագա 
պայմանագրային դրա-
մական միջոցների հոսքերը 
զեղչելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքով։ 

Մակարդակ 3 

Եվրոյով վարկ 
ԱՏԴ 3.42% 

ԱՄՆ դոլարով վարկ 
ԱՏԴ 7.44% 
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