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ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա» Ունիվերսալ վարկային
կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին՝
Կարծիք
Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Հայաստանի զարգացման և ներդրումների
կորպորացիա» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական
ընկերության և վերջինիս դուստր կազմակերպության (այսուհետ՝ «Խումբ»)
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են
ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունը՝ առ 2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ը, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում
փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված
հաշվետվությունները, ինչպես նաև համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, ներառյալ հաշվապահական
հաշվառման նշանակալի քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը:
Մեր կարծիքով, կից համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական
առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում Խմբի ֆինանսական վիճակը 2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտվող տարվա
ֆինանսական արդյունքը և դրամական միջոցների հոսքերը` համաձայն
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ-ներ):
Կարծիքի հիմք
Աուդիտն իրականացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ)
համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը
նկարագրված է այս եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում։ Մենք
անկախ ենք Խմբից՝ համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային
ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի
էթիկայի կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և Հայաստանի Հանրապետությունում
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների մեր աուդիտի համար կիրառելի
վարքագծի պահանջների, և պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն
նշված պահանջների և ՀԷՄՍԽ կանոնների։ Համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել
բավարար և համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն
արտահայտելու համար:
Այլ հանգամանք
«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի 2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվություններն
աուդիտի են ենթարկվել այլ աուդիտորական ընկերության կողմից, որը
չձևափոխված կարծիք է արտահայտել այդ ֆինանսական հաշվետվությունների
վերաբերյալ 2017 թ. փետրվարի 21-ին:

«Դելոյթ» անվանումը վերաբերում է երաշխիքով սահմանափակված «Դելոյթ Թուշ Թոմացու Լիմիթեդ»
բրիտանական մասնավոր ընկերությանը, ինչպես նաև դրա անդամ ընկերությունների ցանցը
ներկայացնող ցանկացած մեկ կամ մի քանի կազմակերպության, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենից
ներկայացնում է առանձին և անկախ իրավաբանական անձ: «ԴելոյթԹուշԹոմացուԼիմիթեդ»-ի, նրա
անդամ ընկերությունների և իրավական կառուցվածքի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար
այցելեք www.deloitte.com/about: ԱՊՀ-ում «Դելոյթ»-ի իրավական կառուցվածքի վերաբերյալ
տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք www.deloitte. am/about:
© 2018 «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց
պատասխանատվությունը համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների համար
Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան սույն
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման, ճշմարիտ
ներկայացման և այնպիսի ներքին հսկողության համար, որը ղեկավարությունը
համարում է անհրաժեշտ սխալի կամ խարդախության արդյունքում առաջացող
էական խեղաթյուրումներից զերծ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստումն ապահովելու համար: Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է Խմբի
անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար՝ անհրաժեշտության
դեպքում բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև
հաշվապահական հաշվառման անընդհատության հիմունքը կիրառելու համար,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է լուծարել Խումբը,
ընդհատել դրա գործունեությունը, կամ էլ չունի այդպես չվարվելու որևէ
իրատեսական այլընտրանք։
Կառավարման օղակներում գտնվող անձինք պատասխանատու են Խմբի
hամախմբված ֆինանսական հաշվետվողականության գործընթացի վերահսկման
համար։
Աուդիտորի պատասխանատվությունը համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի համար
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ համախմբված
ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական
խեղաթյուրումներից, անկախ դրանց խարդախության կամ սխալի հետևանքով
առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի
եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է,
բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված
աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է։
Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում,
և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք,
առանձին, կամ միասին վերցրած, կազդեն համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններն օգտագործողների՝ սույն համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:
ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում կիրառում ենք
մասնագիտական դատողություն և պահպանում մասնագիտական
թերահավատություն։ Ի լրումն՝


Հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում առկա էական
խեղաթյուրման ռիսկը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական
ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով և ձեռք ենք բերում
աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են
հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած
էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի
հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ
խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն,
զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ, կամ
ներքին հսկողության համակարգի չարաշահում։



Ձեռք ենք բերում աուդիտին առնչվող ներքին հսկողության մասին
պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական
ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ թե Խմբի ներքին հսկողության համակարգի
արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար։



Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության տեղին
լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական
գնահատումների և առնչվող բացահայտումների խելամտությունը:



Եզրահանգում ենք ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման
անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ, և հիմնվելով
ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա՝ գնահատում ենք, թե արդյոք
առկա է դեպքերի կամ հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն,
որը կարող է էական կասկած հարուցել Խմբի անընդհատ գործելու կարողության
նկատմամբ: Եթե եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա
մեզնից պահանջվում է աուդիտորական եզրակացությունում ուշադրություն
հրավիրել համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխան բացահայտումներին, կամ, երբ այդպիսի բացահայտումները
բավարար չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են
մինչև մեր եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական
ապացույցների վրա: Սակայն, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են
ստիպել Խմբին՝ դադարեցնել գործունեության անընդհատության հիմունքի
կիրառումը:



Գնահատում ենք համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր
ներկայացումը, կառուցվածքն ու բովանդակությունը, ներառյալ՝
բացահայտումները, ինչպես նաև համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ
ներկայացումը:



Ձեռք ենք բերում բավարար համապատասխան ապացույցներ Խմբի ներսում
գործող կազմակերպությունների կամ ձեռնարկատիրական գործունեությունների
ֆինանսական տեղեկատվության վերաբերյալ՝ համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու նպատակով։ Մենք
պատասխանատու ենք Խմբի աուդիտի ուղղորդման, ղեկավարման և
իրականացման համար։ Մենք ամբողջովին պատասխանատու ենք մեր
աուդիտորական կարծիքի համար։

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում
ենք աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես
նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին
հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին:

Սրբուհի Հակոբյան
Գործադիր տնօրեն

Ապրիլի 27, 2018 թ.
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ

Արփինե Ղևոնդյան
Աուդիտի տնօրեն

«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Հազար ՀՀ դրամով

Ծան.
Մնացորդը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Հատկացում պահուստին
Տարվա շահույթ
Տարվա այլ համապարփակ եկամուտ՝
շահութահարկից հետո
Ընդամենը տարվա համապարփակ
եկամուտ
Մնացորդը 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ
Տարվա այլ համապարփակ եկամուտ,
շահութահարկից հետո
Ընդամենը տարվա համապարփակ
եկամուտ
Հատկացում պահուստին
Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող
կազմակերպությունների միավորման
ձեռքբերումից ստացված օգուտ
Սովորական բաժնետոմսերի թողարկում
Փոխարկելի մասնակցային արտոնյալ
բաժնետոմսերի թողարկում
Մնացորդը 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վաճառքի
համար
մատչելի
վերագնահատման պահուստ
-

Բաժնետիրական
կապիտալ
1,150,500

էմիսիոն
եկամուտ
-

-

-

-

-

-

-

-

4,574

336,086

340,660

1,150,500

-

435,966

4,574

647,431

2,238,471

Գլխավոր
պահուստ
256,863
179,103
-

4,574

-

-

-

-

-

-

-

-

192,503

5

555,000

2,035,000

-

24

555,000

4,625,000

-

2,260,500

6,660,000

628,469

54,147
54,147
-

Չբաշխված
շահույթ
490,448
(179,103)
336,086
-

344,910
-

Ընդամենը
սեփական
կապիտալ
1,897,811
336,086
4,574

344,910
54,147

344,910
(192,503)

399,057
-

-

2,158,072
-

2,158,072
2,590,000

-

(827,561)

4,352,439

58,721

2,130,349

11,738,039
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Հազար ՀՀ դրամով
Ծան.
Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից
Ստացված տոկոսներ
Վճարված տոկոսներ
Վճարված կոմիսիոն վճարներ
Անձնակազմի գծով ծախսեր
Այլ գործառնական ծախսերի դիմաց վճարում
Ստացված այլ գործառնական եկամուտներ
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
ներհոսք նախքան գործառնական ակտիվներում և
պարտավորություններում փոփոխությունները
Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների
նվազում
Հաճախորդներին տրված վարկերի նվազում
Ֆինանսական վարձակալությունների գծով զուտ ներդրումների
աճ/(նվազում)
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական
միջոցների ներհոսքեր մինչև հարկումը
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ
դրամական միջոցներ
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր՝
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
ձեռքբերում
Կազմակերպությունների միավորումից ստացված դրամական
միջոցներ
Ներդրում ծրագրում
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ
դրամական միջոցներ

5

2017 թ.

2016 թ.

1,415,820
(683,881)
(1,582)
(270,323)
(78,530)

1,433,499
(725,909)
(373)
(212,917)
(67,124)

91,913

66,473

473,417

493,649

265,873
1,477,815

882,801
964,594

(360,071)

79,486

1,857,034

2,420,530

(49,084)

(45,892)

1,807,950

2,374,638

(36,012)

(18,828)

(2,001,947)

(203,435)

85,243
(200,005)

-

(2,152,721)

(222,263)

591,500
658,553
(1,320,300)
(68,138)

788,500
(20,134)
(56,000)

(138,385)

712,366

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
(նվազում) / աճ

(483,156)

2,864,741

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի
դրությամբ

3,382,331

517,590

2,899,175

3,382,331

Ֆինանսական գործունեությունից ստացված դրամական
հոսքեր՝
Մուտքեր ՀՀ ԿԲ-ից
Proceeds from
RA Government
Մուտքեր
ՀՀ կառավարությունից
Repayment
of
amounts
due to CBA
ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ պարտավորությունների
մարում
ՀՀ կառավարության նկատմամբ պարտավորությունների մարում
Ֆինանսական գործունեությունում (օգտագործված)/
ֆինանսական գործունեությունից ստացված զուտ
դրամական միջոցներ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի
դրությամբ
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9 - 54 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների անբաժանելի մասը։

8

«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Հազար դրամով

1. Կազմակերպությունը
«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա» Ունիվերսալ վարկային
կազմակերպություն ՓԲԸ-ի (Կազմակերպություն կամ «Հայաստանի զարգացման և ներդրումների
կորպորացիա») գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ: Կազմակերպությունը
ստեղծվել է «Հայաստանի Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն»
հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի 2009 թ. հունիս 9-ի, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2009
թ. հունիսի 26-ի թիվ 717-Ա որոշմամբ՝ տնտեսության կայունացման վարկավորման ծրագրի
շրջանակում:
Կազմակերպությունը գրանցվել է 2009 թ. օգոստոսի 7-ին՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից
տրված թիվ 28 արտոնագրի համաձայն: Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակը գրանցված է
հետևյալ հասցեով՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Նաիրի Զարյան 74, 277 շինություն:
Կազմակերպության հիմնական գործունեությունը ձեռնարկությունների վարկավորումն է:
Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել ձեռնարկատիրությանը զարգացմանը, ինչը կարևոր
ռազմավարական նշանակություն ունի ՀՀ տնտեսության համար՝ նպատակ ունենալով զարգացնել
մարզերի տնտեսությունը:
Կազմակերպության 100% դուստր ընկերություն է հանդես գալիս «Համահայկական ֆոնդ» փակ ոչ
հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդը (միասին՝ «Խումբ»)։
2. Հաշվապահական հաշվառման նշանակալի քաղաքականություն
Համապատասխանության մասին հայտարարություն. սույն համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն:
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության հիման
վրա, որ Խումբը գործում է անընդհատության հիմունքով և կշարունակի գործունեությունը մոտ
ապագայում:
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով (այսուհետ՝
դրամ), եթե այլ բան նշված չէ:
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են պատմական արժեքի հիման վրա,
բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների, որոնք չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, ինչպես ներկայացված է ստորև հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականությունում:
Պատմական արժեքը սովորաբար հիմնված է ակտիվների դիմաց տրված հատուցման իրական արժեքի
վրա:
Իրական արժեքն այն գումարն է, որը շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքի
արդյունքում կստացվեր ակտիվը վաճառելիս, կամ կվճարվեր պարտավորությունը փոխանցելիս`
անկախ նրանից, թե արդյոք գինը ուղղակիորեն դիտարկելի է կամ գնահատվել է՝ օգտագործելով այլ
գնահատման մեթոդներ: Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը գնահատելիս Խումբը
հաշվի է առնում ակտիվի կամ պարտավորության բնութագրերը, եթե շուկայի մասնակիցները այդ
բնութագրերը հաշվի կառնեին չափման ամսաթվի դրությամբ ակտիվի կամ պարտավորության գինը
որոշելիս: Այս համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում չափման և/կամ այլ
բացահայտումների նպատակով իրական արժեքը որոշվում է նման սկզբունքներով, բացառությամբ
վարձակալության գործարքներից, որոնք նկարագրված են ՀՀՄՍ 17-ում, և չափումներից, որոնք թեև
համանման են իրական արժեքին, սակայն իրական արժեքով չեն, մասնավորապես օգտագործման
արժեքը՝ ըստ ՀՀՄՍ 36-ի:
Ի լրումն, ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակով իրական արժեքի չափումները
դասակարգվում են մակարդակ 1, 2 և 3-ի՝ ելնելով իրական արժեքի չափումներում օգտագործված
սկզբնական տվյալների դիտարկելիության աստիճանից, ինչպես նաև այդ սկզբնական տվյալների՝
իրական արժեքով չափման ամբողջական պատկերի վրա ազդեցության էականության աստիճանից:
Այդ մակարդակները կարելի է նկարագրել հետևյալ կերպ`
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով



Մակարդակ 1-ի դեպքում ելակետային տվյալներ են հանդիսանում ակտիվ շուկայում
համանման ակտիվների կամ պարտավորությունների նշված գները (չճշգրտված), որոնք
Ընկերությանը հասանելի են չափման ամսաթվի դրությամբ:



Մակարդակ 2-ի ելակետային տվյալները իրենցից ներկայացնում են մակարդակ 1-ում նշված
գներից տարբերվող ելակետային տվյալները, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն
դիտարկելի են ակտիվների կամ պարտավորությունների գծով:



Մակարդակ 3-ի ելակետային տվյալները իրենցից ներկայացնում են ակտիվների կամ
պարտավորությունների գծով ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալները:

Գործառնական արժույթ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված
միավորները չափվում են այն տնտեսական միջավայրում գործող արժույթով, որում Խումբն
իրականացնում է իր գործունեությունը («Գործառնական արժույթ»): Խմբի գործառնական արժույթը ՀՀ
դրամն է (այսուհետ՝ դրամ): Դրամը նաև սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների
ներկայացման արժույթն է:
Հաշվանցում. ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ ֆինանսական
վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն
ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հաշվարկը զուտ
հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը մարելու
մտադրություն: Եկամուտները և ծախսերը չեն հաշվանցվում շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե դա չի պահանջվում
կամ թույլատրվում որևէ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով կամ մեկնաբանությամբ, և
հստակ բացահայտված չէ Խմբի հաշվապահական քաղաքականության մեջ:
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են ստորև:
Խմբի միավորում
Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների միավորում. ընդհանուր
վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների ձեռքբերումները հաշվարկվում են նախորդի
մեթոդի օգնությամբ։ Նախորդի արժեքի մեթոդը ներառում է ձեռք բերված Խմբի ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվառում՝ օգտագործելով միավորման ամսաթվի դրությամբ առկա
հաշվեկշռային արժեքները։ Բաժնետոմսերի տեսքով գումարների չափումը և գումարի ու փոխանցված
զուտ ակտիվների միջև առկա տարբերությունները ներկայացված են չբաշխված շահույթի բաժնում։
Գուդվիլը ճանաչված չէ։
Հասույթի ճանաչում
Տոկոսային եկամուտների և ծախսերի ճանաչումը. ֆինանսական ակտիվներից տոկոսային
եկամուտները ճանաչվում են, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն Խմբի և
եկամտի գումարը կարող է արժանահավատորեն չափվել: Տոկոսային եկամուտները և ծախսերը
ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:
Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության (կամ
ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների խմբի) ամորտիզացված արժեքի
հաշվարկման և համապատասխան ժամանակահատվածի կտրվածքով տոկոսային ծախսի կամ
եկամտի բաշխման մեթոդն է:
Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը պարտքային գործիքի գործողության ակնկալվող
ժամկետի կամ, համապատասխան դեպքերում, ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար
գնահատված դրամական միջոցների ապագա վճարումները (ներառյալ բոլոր տեսակի
միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ
տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված ծախսերը և այլ պարգևավճարներ կամ
զեղչեր) կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է ճշգրիտ՝ մինչև ֆինանսական ակտիվի կամ
ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային արժեքը՝ նախնական ճանաչման պահին:
Այն դեպքերում, երբ տեղի է ունենում ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ակտիվների խմբի
արժեքի նվազում (մասնակի նվազում) արժեզրկումից կորստի հետևանքով, տոկոսային եկամուտն
այնուհետև ճանաչվում է՝ կիրառելով այն տոկոսադրույքը, որը կիրառվել էր արժեզրկումից կորուստը
չափելու նպատակով ապագա դրամական հոսքերը զեղչելիս:
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Իրական արժեքով չափվող ակտիվների գծով ստացված տոկոսները դասակարգվում են որպես
տոկոսային եկամուտ:
Վճարների և կոմիսիոն եկամուտների ճանաչումը. վարկի տրամադրման վճարները հետաձգվում
են հարակից ուղղակի ծախսումների հետ միասին և ճանաչվում են որպես վարկի արդյունավետ
տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ հավանական է, որ վարկ տրամադրելու պարտավորությունը
կհանգեցնի որոշակի պայմաններով վարկային համաձայնության, վարկային պարտավորության
ստանձնման վճարները հետաձգվում են հարակից ուղղակի ծախսումների հետ միասին և հետագայում
ճանաչվում որպես տրամադրված վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ քիչ
հավանական է, որ վարկ տրամադրելու պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի վարկային
համաձայնագրի, վարկ տրամադրելու պարտավորության ստանձնման վճարները ճանաչվում են
ֆինանսական արդյունքում վարկի տրամադրման պարտավորության մնացորդային
ժամանակահատվածի ընթացքում: Այն դեպքում, երբ վարկ տրամադրելու պարտավորությունն
ավարտվում է առանց վարկի տրամադրման, ապա վարկ տրամադրելու պարտավորության վճարները
ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքում՝ պարտավորության ավարտի պահին: Վարկի սպասարկման
վճարները եկամտագրվում են, երբ համապատասխան ծառայությունները մատուցվում են: Բոլոր այլ
միջնորդավճարները ճանաչվում են ծառայությունները մատուցելու ժամանակ։
Ֆինանսական գործիքներ. Խումբը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և
պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում, երբ այն
դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային պարտավորությունների կողմ: Ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների կանոնավոր կերպով գնումները և վաճառքը հաշվառվում են
վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների կանոնավոր գնումները կամ
վաճառքն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն գնումները կամ վաճառքը, որոնք
պահանջում են ակտիվների մատակարարումը շուկայում ընդունված պայմաններով կամ սահմանված
կարգով:
Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է ունենում իրական
արժեքով: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների
խմբում չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում իրական
արժեքին գումարվում են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են
ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: Գործարքի գծով
ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով
չափվող ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում:
Ֆինանսական ակտիվներ. ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ
կատեգորիաների՝ ա) շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական
ակտիվներ, բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, գ) տրամադրված վարկեր և
դեբիտորական պարտքեր, դ) վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: Դասակարգումը
կախված է ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման բնույթից ու նպատակից և որոշվում է սկզբնական
ճանաչման պահին:
ա) Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ.
ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով
չափվող այն դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվը պահվում է վաճառքի համար կամ նախատեսված է
որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ակտիվ:
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Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝


այն ձեռք է բերվել հիմնականում տեսանելի ապագայում վաճառքի նպատակով, կամ



սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Խմբի կողմից համատեղ կառավարվող
որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով
շահույթի ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ



այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը նախատեսված չէ և չի օգտագործվում որպես
հեջավորման գործիք:

Ֆինանսական ակտիվը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվներից, կարող է
ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող,
եթե`


նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման
անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝



ֆինանսական ակտիվը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների
կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա կատարողականը գնահատվում
է իրական արժեքի հիմունքով, Խմբի փաստաթղթավորված ռիսկերի կառավարման կամ
ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և խմբավորման վերաբերյալ
տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ



այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ
գործիքներից մեկը կամ մի քանիսը և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և
չափումը թույլ է տալիս ողջ պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները)
դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող:

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվները ներկայացվում
են իրական արժեքով՝ ներառյալ ողջ օգուտը կամ վնասները, որոնք առաջանում են եկամուտներում
կամ ծախսերում ճանաչվող վերաչափման արդյունքում: Շահույթում կամ վնասում ճանաչվող զուտ
օգուտը կամ վնասները ներառում են ֆինանսական ակտիվի գծով վաստակած բոլոր շահաբաժինները
և տոկոսները և ներառվում են համապատասխանաբար «այլ օգուտներ և վնասներ» և «տոկոսային
եկամուտ» տողում, շահույթի, վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
համախմբված հաշվետվությունում:
բ) Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ. մինչև մարման ժամկետը պահվող
ներդրումները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, որոնց
գծով Խումբն ունի մինչև մարման ժամկետը պահելու հաստատուն մտադրություն և կարողություն:
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները չափվում են ամորտիզացված արժեքից
(օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը)՝ հանած արժեզրկումը:
Եթե Խումբը որոշեր վաճառել կամ վերադասակարգել մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների
զգալի մասը նախքան դրանց մարման ժամկետը (բացառությամբ հատուկ հանգամանքների
առկայության), ողջ դասը կորակազրկվեր և պետք է դասակարգվեր որպես վաճառքի համար
մատչելի: Ավելին, Խումբը կարգելվեր ընթացիկ տարում և դրան հաջորդող երկու տարիների
ընթացքում դասակարգել որևէ ֆինանսական ակտիվ որպես մինչև մարման ժամկետը պահվող
ակտիվ:
գ) Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր. առևտրային դեբիտորական պարտքերը, վարկերը և այլ
դեբիտորական պարտքերը, որոնք ունեն ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներ, գնանշված չեն ակտիվ
շուկայում (ներառյալ բանկերից ստացվելիք միջոցներ, հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ
ֆինանսական ակտիվներ) դասակարգվում են որպես «վարկեր և դեբիտորական պարտքեր»:
Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը: Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է՝
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, բացառությամբ կարճաժամկետ դեբիտորական
պարտքերի, որոնց դեպքում տոկոսի ճանաչումը էական ազդեցություն չէր ունենա:
դ) Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ. վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվները ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ են, որոնք դասակարգվում են
որպես վաճառքի համար մատչելի, կամ չեն դասակարգվում որպես (ա) իրական արժեքով շահույթի
կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, (բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող
ներդրումներ կամ (գ) վարկեր և դեբիտորական պարտքեր:
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Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում. ֆինանսական ակտիվները, բացի շահույթի կամ վնասի
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից, յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի
վերջին գնահատվում են արժեզրկման հայտանիշների հայտնաբերման նպատակով: Ֆինանսական
ակտիվները համարվում են արժեզրկված, եթե առկա է օբյեկտիվ վկայություն այն մասին, որ
ֆինանսական ակտիվի սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ մի քանի դեպքեր
կարող են ազդեցություն ունենալ ներդրման գծով գնահատված ապագա դրամական հոսքերի վրա:
Որպես վաճառքի համար մատչելի դասակարգված՝ ցուցակված կամ չցուցակված կապիտալի
ներդրումներում արժեթղթի իրական արժեքի զգալի կամ տևական անկումը իր ինքնարժեքից
համարվում է արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն: Բոլոր այլ ֆինանսական ակտիվների գծով
արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն կարող են համարվել հետևյալ հայտանիշները՝


թողարկողի կամ գործընկերոջ զգալի ֆինանսական դժվարությունները, կամ



պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման
ուշացումը կամ չկատարումը, կամ



տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման ուշացումը կամ չկատարումը



փոխառուի կողմից սնանկության կամ ֆինանսական վերակազմակերպման գործընթացի
նախաձեռնումը, կամ



ֆինանսական դժվարությունների արդյունքում տվյալ ֆինանսական ակտիվի գծով ակտիվ
շուկայի անհետացումը:

Ֆինանսական ակտիվների որոշ կատեգորիաների համար, ինչպիսիք են վարկերը և դեբիտորական
պարտքերը, ակտիվները, որոնք ըստ գնահատականների առանձին արժեզրկված չեն, ի լրումն
գնահատվում են նաև խմբային արժեզրկման տեսանկյունից: Վարկային պորտֆելի արժեզրկման
օբյեկտիվ վկայություն կարող է համարվել Խմբի նախկին փորձը վճարումների հավաքագրման գծով,
հետաձգված վճարումների թվի աճը պորտֆելում ինչպես նաև ազգային կամ տեղական մակարդակում
դիտարկելի փոփոխություները, որոնք կարող են հանգեցնել դեբիտորական պարտքի
անհավաքագրելիության:
Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով ծախսի գումարը
իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական հոսքերի
ներկա արժեքի տարբերությունը՝ զեղչված ֆինանսական ակտիվի համար սկզբնապես սահմանված
տոկոսադրույքով:
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով ծախսի գումարը
իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական հոսքերի
ներկա արժեքի տարբերությունը՝ զեղչված շուկայում համանման ֆինանսական ակտիվի
եկամտաբերության դրույքաչափով: Նման արժեզրկումից կորուստը ենթակա չէ հակադարձման
հաջորդ ժամանակաշրջաններում:
Ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով
անմիջականորեն բոլոր ակտիվների գծով, բացառությամբ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի,
որոնց դեպքում հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է պահուստային հաշվի միջոցով: Երբ ակտիվը
կամ դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի, այն դուրս է գրվում պահուստային հաշվի
միջոցով: Հետագայում դուրս գրված գումարների վերականգնումը կատարվում է դրանք պահուստային
հաշվին կրեդիտագրելու միջոցով: Պահուստային հաշվի հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները
ճանաչվում են եկամուտներում կամ ծախսերում:
Երբ վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվը համարվում է արժեզրկված, այլ համապարփակ
եկամուտում ճանաչված կուտակված օգուտները կամ վնասները վերադասակարգվում են որպես
տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնաս:
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների դեպքում եթե hաջորդող
ժամանակաշրջանում արժեզրկումից կորուստի գումարը նվազում է, և նվազեցումը կարող է
օբյեկտիվորեն վերագրվել արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցող դեպքերի, նախկինում
ճանաչված արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով այնքանով,
որքանով արժեզրկման ամսաթվի դրությամբ ներդրման հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում
ամորտիզացված արժեքն այն դեպքում, եթե այդ արժեզրկումը ճանաչված չլիներ:
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Վերանայված պայմաններով վարկեր. վարկի պայմանագրային պայմանները կարող են փոփոխվել
մի շարք պատճառներով, ներառյալ՝ շուկայի փոփոխվող պայմանները, հաճախորդների պահպանումը
և այլ գործոններ, որոնք չեն առնչվում հաճախորդի ներկա կամ հնարավոր վարկային դրության
վատթարացման հետ: Երբ վարկի՝ պայմանագրով նախատեսված վճարման պայմանները
փոփոխվում են այն պատճառով, որ ղեկավարությունը էական մտավախություններ ունի վարկառուի
կողմից վարկային պարտավորությունների կատարման ունակության վերաբերյալ, ապա այս վարկերը
դասակարգվում են որպես վերանայված վարկեր: Մանրածախ վարկավորման դեպքում, երբ
դիտարկվում է, թե արդյոք առկա են էական մտավախություններ վարկառուի կողմից իր
պայմանագրով նախատեսված վճարումների կատարման ունակության վերաբերյալ,
ղեկավարությունը գնահատում է հաճախորդի կողմից վճարման ուշացումների կարգավիճակը, հաշվի
շարժը, մարումների պատմությունը, ընթացիկ ֆինանսական վիճակը և վճարունակության
շարունակականությունը: Եթե հաճախորդը չի կատարում պայմանագրով նախատեսված
վճարումները կամ ակնհայտ է, որ դրա իրականացումն անհնար է առանց վերանայման, կառաջանա
էական մտավախություն նրանց կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման
վերաբերյալ, և վարկը կբացահայտվի որպես արժեզրկված, եթե տրամադրված զիջումը էական չէ և
առկա չէ արժեզրկման որևէ այլ հայտանիշ:
Երբ վարկի պայմանագրային պայմանների փոփոխությունն իրենից ներկայացնում է զիջում
տնտեսական կամ իրավական պատճառներով, որոնք առնչվում են վարկառուի ֆինանսական
դժվարություններին և իրենից ներկայացնում է զիջում, որը ղեկավարությունը այլապես չէր դիտարկի,
ապա վերանայված վարկը համարվում է արժեզրկված:
Վերանայված վարկը ներկայացվում է որպես արժեզրկված և արժեզրկումից կորուստները չափվում են
այն ժամանակ, երբ՝
-

տեղի են ունեցել պայմանագրով նախատեսված դրամական միջոցների հոսքերի
փոփոխություններ այնպիսի զիջման արդյունքում, որը վարկատուն այլապես չէր դիտարկի,

-

հավանական է, որ առանց զիջման, վարկառուն չէր կարողանա լիարժեքորեն կատարել իր
պայմանագրային պարտավորությունները:

Վերանայված վարկը կշարունակի բացահայտվել որպես արժեզրկված, քանի դեռ առկա չէ բավարար
վկայություն առ այն, որ տեղի է ունեցել ապագա դրամական հոսքերի չվճարման ռիսկի էական
նվազում, և առկա չեն արժեզրկման այլ հայտանիշներ: Այն վարկերի գծով, որոնք գնահատվում են
արժեզրկման տեսանկյունից խմբային հիմունքներով, այդ վկայությունը որպես կանոն իրենից
ներկայացնում է վճարման պատմության համեմատումը սկզբնական կամ վերանայված պայմանների
հետ, ըստ անհրաժեշտության: Այն վարկերի գծով, որոնք գնահատվում են արժեզրկման տեսանկյունից
առանձին հիմունքներով, բոլոր առկա վկայությունները գնահատվում են յուրաքանչյուր դեպքի համար
առանձին:
Վերանայված վարկերը դասակարգվում են որպես չարժեզրկված, եթե վերանայումը արդյունք է
վարկառուի կողմից պայմանագրային պայմանների կատարման վերաբերյալ էական
մտավախությունների, սակայն վերանայման պայմանները հիմնված են ներկա շուկայական
դրույքաչափերի վրա և նման վերանայման արդյունքում պայմանագրով նախատեսված դրամական
հոսքերի հավաքագրումն ակնկալվում է ամբողջությամբ: Չարժեզրկված վերանայված վարկերը նաև
ներառում են նախկինում արժեզրկված վերանայված վարկերը, որոնց գծով ժամանակի ընթացքում
դիտվել է բավարար կատարողական, կամ որոնք գնահատվել են՝ հիմք ընդունելով բոլոր առկա
վկայություններն այն մասին, որ առկա չեն արժեզրկման մնացած այլ հայտանիշներ: Վերանայված
վարկերը տարանջատվում են վարկային պորտֆելի այլ մասերից՝ արժեզրկման խմբային
հայտանիշների գնահատման համար՝ արտացոլելու համար այս սեգմենտներում հնարավոր
կորուստների ավելի բարձր ցուցանիշները: Վերանայված վարկերը տարանջատված են վարկային
պորտֆելի այլ մասերից՝ կոլեկտիվ արժեզրկման գնահատման տեսանկյունից՝ այդ սեգմենտներում
վնասի ավելի բարձր ցուցանիշը արտացոլելու նպատակով:
Վարկերի և կանխավճարների դուրսգրում. վարկերի և կանխավճարների արժեզրկումից
կորուստները վերագրվում են պահուստներին, երբ համարվում են անհավաքագրելի: Վարկերը և
կանխավճարները դուրս են գրվում Խմբի ղեկավարության կողմից գումարների հավաքագրման
ուղղությամբ իրականացված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելուց և գրավները վաճառելուց
հետո: Դուրս գրված գումարների հետագա հավաքագրումը համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունում արտացոլվում է որպես ֆինանսական ակտիվների
արժեզրկման պահուստներին կատարած մասհանումների վերադարձ հավաքագրման
ժամանակաշրջանում:
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Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը. Խումբն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները,
երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային
իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական
ակտիվներից առաջացող դրամական միջոցների նկատմամբ իրավունքը: Եթե Խումբը չի փոխանցում
և պահպանում ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն
և հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա
Բանկը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված
պարտավորությունն այնքանով, որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական
ակտիվի մեջ: Եթե Խումբը պահպանում է ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ
էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա Խումբը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական
ակտիվը, ինչպես նաև գրավով ապահովված փոխառությունը՝ ստացված մուտքերի համար։
Ֆինանսական ակտիվն ամբողջությամբ ապաճանաչելիս հաշվեկշռային արժեքի և ստացված
հատուցման այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում նախկինում ճանաչված կուտակված որևէ
օգուտի կամ վնասի գումարի տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:
Եթե Խմբի շարունակվող ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի միայն մի մասով է (օրինակ՝ երբ
Խումբը պահպանում է փոխանցված ակտիվի մի մասը հետգնելու օպցիոնը), ապա Խումբը
ֆինանսական ակտիվի նախկին հաշվեկշռային արժեքը բաշխում է այն մասի, որն այն շարունակում է
ճանաչել շարունակվող ներգրավվածության ներքո, և այն մասի միջև, որն այն այլևս չի ճանաչում՝
փոխանցման ամսաթվի դրությամբ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա:
Այլևս չճանաչվող մասի վրա բաշխված հաշվեկշռային արժեքի և այլևս չճանաչվող մասի դիմաց
ստացված հատուցման և դրա վրա բաշխված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում
ճանաչված կուտակված որևէ օգուտի կամ վնասի գումարների տարբերությունը պետք է ճանաչվի
շահույթում կամ վնասում: Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված
օգուտը կամ վնասը բաշխվում է այն մասի, որը շարունակվում է ճանաչվել, և այլևս չճանաչվող մասի
միջև՝ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա:
Ֆինանսական պարտավորություններ և թողարկված բաժնային գործիքներ
Որպես պարտք կամ սեփական կապիտալ դասակարգումը. պարտքային և բաժնային
գործիքները դասակարգվում են որպես ֆինանսական պարտավորություններ կամ սեփական
կապիտալ՝ ելնելով պայմանագրային պարտավորությունների էությունից և ֆինանսական
պարտավորության կամ բաժնային գործիքի սահմանումից:
Բաժնային գործիքներ. բաժնային գործիքը ցանկացած այն պայմանագիրն է, որը վկայում է Խմբի
ակտիվում ունեցած բաժնեմասնակցության մասը՝ հանած բոլոր պարտավորությունները: Բաժնային
գործիքները ճանաչվում են որպես մուտքեր՝ հանած թողարկման ուղղակի ծախսերը:
Խմբի սեփական բաժնային գործիքների հետգնումը ճանաչվում և ուղղակիորեն նվազեցվում է
սեփական կապիտալից: Խմբի սեփական բաժնային գործիքների գնման, վաճառքի, թողարկման կամ
դադարեցման արդյունքում առաջացած օգուտները կամ վնասները չեն ճանաչվում շահույթում կամ
վնասում:
Ֆինանսական պարտավորություններ. ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են
որպես «շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող», կամ որպես «այլ ֆինանսական
պարտավորություններ»:
Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով
իրական արժեքով չափվող այն դեպքում, երբ ֆինանսական պարտավորությունը պահվում է վաճառքի
համար, կամ դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող:
Ֆինանսական պարտավորությունը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝




այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ
սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Խմբի կողմից համատեղ ղեկավարվող որոշակի
ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի
ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ
այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ չի օգտագործվում որպես
հեջավորման գործիք:
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Ֆինանսական պարտավորությունը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական
պարտավորություններից, կարող է ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի
միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե՝


նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման
անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ



ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական
պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա
կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, Խմբի փաստաթղթավորված
ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն և խմբավորման
վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ



այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ
գործիքներից մեկը կամ մի քանիսի և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը
թույլ է տալիս ողջ պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել
որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող:

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ. այլ ֆինանսական պարտավորությունները, ներառյալ
փոխառու միջոցները, ստորադաս պարտավորությունները և այլ ֆինանսական
պարտավորությունները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով, առանց գործարքի ծախսերի: Այլ
ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ տոկոսային ծախսը ճանաչելով
արդյունավետության հիմունքով:
Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդն իրենից ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում
ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքի հաշվարկի մեթոդ: Արդյունավետ
տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որը ճշգրտորեն զեղչում է ապագա գնահատված կանխիկ
վճարումները (ներառյալ բոլոր տեսակի միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված գումարները,
որոնք կազմում են արդյունավետ տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված
ծախսերը և այլ պարգևավճարներ կամ զեղչեր) ֆինանսական պարտավորության ակնկալվող
գործողության ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, կամ (ըստ անհրաժեշտության) ավելի կարճ
ժամանակահատվածում՝ հասցնելով սկզբնական ճանաչման պահին առկա զուտ հաշվեկշռային
արժեքին:
Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչումը. Խումբն ապաճանաչում է
ֆինանսական պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ Խմբի 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 կամ վճարվելիք հատուցման տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում և
վնասում:
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ. իր բնականոն գործունեության ընթացքում Խումբը կնքում է
գործարքներ տարբեր ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով, այդ թվում՝ արտարժույթի սվոփեր և
արտարժույթի փոխանակման պայմանագրեր:
Սվոփն իրենից ներկայացնում է կողմերի միջև որոշակի ժամանակահատվածում վճարումների
հոսքերի փոխանակման պայմանագրային համաձայնություն՝ դրանց հիմքում ընկած որոշակի
ցուցանիշի նկատմամբ, օրինակ տոկոսադրույքի, արտարժույթի փոխարժեքի կամ կապիտալի
ինդեքսի նկատմամբ: Արժութային սվոփի ընթացքում Խումբը վճարում է որոշակի գումար մեկ
արժույթով և ստանում գումար մեկ այլ արժույթով: Արժութային սվոփերը մեծ մասամբ համախառն են
վճարվում:
Նման ֆինանսական գործիքները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակով պահվող և
դրանց հաշվառումն իրականացվում է ֆինանսական գործիքների սկզբնական ճանաչման
քաղաքականությունների համաձայն, այնուհետև դրանք չափվում են իրական արժեքով: Կախված
գործիքի շուկայական կամ պայմանագրային արժեքից, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններից,
իրական արժեքը որոշվում է շուկայական գնանշումներով կամ գնային մոդելներով: Ածանցյալ
ֆինանսական գործիքները համարվում են ակտիվներ, եթե դրանց իրական արժեքը դրական է և
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պարտավորություններ, եթե դրանց իրական արժեքը բացասական է: Վերոնշյալ գործիքներով
իրականացված գործարքներից շահույթը և վնասը գրանցվում են համապարփակ եկամտի մասին
հաշվետվություններում` որպես իրական արժեքով շահույթի և վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական
ակտիվների (պարտավորությունների) գործարքներից առաջացած զուտ օգուտ կամ վնաս: Ածանցյալ
գործիքների իրական արժեքի փոփոխությունները ներառվում են օգուտում կամ վնասում:
Խումբը որպես վարձակալ. գործառնական վարձակալության վճարները ծախսագրվում են գծային
մեթոդով վարձակալության ժամկետի ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ այլ
պարբերական հիմունք ավելի ճշգրիտ է ներկայացնում վարձակալությունից տնտեսական օգուտների
ստացման ժամանակային բաշխումը: Գործառնական վարձակալության պայմանագրով նախատեսված
պայմանական վարձավճարները ծախսագրվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում
են:
Խումբը որպես վարձատու. ֆինանսական վարձակալության շրջանակներում վարձակալներից
ստացվելիք գումարները ճանաչվում են որպես դեբիտորական պարտք՝ Խմբի կողմից
վարձակալությունում կատարած զուտ ներդրման գումարի չափով: Ֆինանսական վարձակալությունից
եկամուտը բաշխվում է հաշվետու ժամանակահատվածներում այնպես, որ այն արտացոլի Խմբի՝
վարձակալությունում կատարված և դեռևս չմարված զուտ ներդրման գծով մշտական
պարբերականությամբ տեղի ունեցող եկամտաբերությունը:
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ. դրամական միջոցներն և դրանց համարժեքները
ներառում են կանխիկ միջոցները, վարկային ընկերություններից ստացվելիք գումարները, որոնց
մարման նախնական ժամկետը չի գերազանցում 90 օրը, որոնք կարճ ժամկետում կարող են
փոխարկվել կանխիկի և որոնք ծանրաբեռնված չեն պայմանագրային պարտավորություններով:
Բռնագանձված ակտիվներ. որոշակի հանգամանքներում, ակտիվները բռնագանձվում են
ժամկետանց վարկերի գծով գրավադրված գույքի վրա արգելանքի կիրառման դեպքում:
Բռնագանձված ակտիվները չափվում են հաշվեկշռային արժեքից և վաճառքի ինքնարժեքից
նվազագույնով:
Հիմնական միջոցներ. հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած
կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկման կորուստները, եթե այդպիսիք կան:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա և
նախատեսված է զրոյացնելու ակտիվների արժեքը՝ դրանց օգտակար ծառայության վերջում:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է ուղիղ գծային մեթոդով հետևյալ օգտակար ծառայության
ժամկետներով՝
-

Շենքեր
Կապի և հաղորդակցության միջոցներ
Գրասենյակային գույք
Փոխադրամիջոցներ
Այլ

— 40 տարի;
— 1 տարի;
— 5 տարի;
— 5 տարի;
— 5 տարի.

Վարձակալած հիմնական միջոցների վրա կապիտալ ներդրումները մաշեցվում են վարձակալության
ժամկետից և օգտակար ծառայության ժամկետից նվազագույնով, եթե առկա չէ ողջամիտ
համոզվածություն այն մասին, որ Խումբը կստանա ակտիվի նկատմամբ սեփականության իրավունքը
վարձակալության ժամկետի վերջում կամ կերկարաձգի վարձակալության ժամկետը:
Հիմնական միջոցների տարրը ապաճանաչվում է այն օտարելիս կամ, երբ այդ ակտիվի
շարունակական օգտագործումից այլևս տնտեսական օգուտներ չեն ենթադրվում: Հիմնական
միջոցների վաճառքից կամ շրջանառությունից դուրս բերումից առաջացած ցանկացած օգուտ կամ
վնաս հաշվարկվում է որպես ակտիվի վաճառքից ստացված միջոցների և հաշվեկշռային արժեքի
տարբերություն և ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:
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Ոչ նյութական ակտիվներ
Առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվներ. ոչ նյութական ակտիվները բաղկացած են
հիմնականում համակարգչային ծրագրերից և լիցենզիաներից։ Որոշակի օգտակար ծառայության
ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվները, որոնք առանձին են ձեռք բերվել, հաշվառվում են
սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված ամորտիզացիան և կուտակված արժեզրկումից
կորուստները: Ամորտիզացիան օգտակար ծառայության ժամանակահատվածում հաշվարկվում է
ուղիղ գծային մեթոդով՝ օգտական ծառայության հաշվարկված ժամկետի համար, որը գնահատվում է
5-10 տարի: Օգտակար ծառայության ժամանակահատվածը և ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդը
վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում՝ գնահատումներում ցանկացած
փոփոխություն հաշվառելով առաջընթաց կերպով: Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ
նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել առանձին, հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝
հանած կուտակված արժեզրկումից կորուստները:
Ոչ նյութական ակտիվների ապաճանաչում. ոչ նյութական ակտիվները ապաճանաչվում են դրանք
օտարելիս կամ երբ այլևս դրանց օգտագործումից կամ օտարումից չեն ակնկալվում հետագա
տնտեսական օգուտներ: Ապաճանաչումից օգուտները կամ վնասները չափվում են որպես ակտիվի
օտարումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում են ֆինանսական
արդյունքում այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվն ապաճանաչվում է:
Նյութական և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում, բացի գուդվիլից. յուրաքանչյուր
հաշվետու տարվա վերջում Խումբը վերանայում է իր նյութական և ոչ նյութական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքները՝ որոշելու համար արդյոք կա որևէ հայտանիշ, որ այս ակտիվներում եղել են
արժեզրկումից կորուստներ: Եթե առկա է որևէ նմանատիպ հայտանիշ, ապա գնահատվում է
ակտիվների փոխհատուցվող գումարը, որպեսզի գնահատվեն արժեզրկումից կորուստները (եթե
այդպիսիք կան): Եթե առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը հնարավոր չէ որոշել, Խումբը
գնահատում է այն դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարը, որին այդ ակտիվը պատկանում
է: Եթե հնարավոր է որոշել բաշխման ողջամիտ և հետևողական հիմունք, ապա կորպորատիվ
ակտիվները ևս բաշխվում են առանձին դրամաստեղծ միավորներին, այլապես դրանք բաշխվում են
դրամաստեղծ ակտիվների փոքրագույն խմբին, որոնց համար կարելի է որոշել խելամիտ և
հետևողական հիմունք:
Անորոշ օգտակար ծառայությամբ և օգտագործման համար դեռևս ոչ մատչելի ոչ նյութական
ակտիվները ստուգվում են արժեզրկման առկայության համար առնվազն տարեկան մեկ անգամ,
ինչպես նաև երբ առկա է հայտանիշ, որ ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել: Փոխհատուցվող
գումարն իրական արժեքից (հանած վաճառքի հետ կապված ծախսերը) և օգտագործման արժեքից
առավելագույնն է. օգտագործման արժեքը գնահատելիս ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերը
բերվում են ներկա արժեքի՝ կիրառելով մինչ հարկումը տոկոսադրույք, որն արտացոլում է փողի
ժամանակային արժեքի ընթացիկ շուկայական գնահատումը և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը, որոնցով
ապագա գնահատված հոսքերը չեն ճշգրտվել:
Եթե ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է ավելի քիչ քան
հաշվեկշռային արժեքը, ապա հաշվեկշռային արժեքն իջեցվում է մինչ փոխհատուցվող գումարը:
Արժեզրկումից կորուստն անհապաղ ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի
հաշվառվում վերագնահատված արժեքով: Վերջինիս դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտարկվում է
որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում:
Եթե հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի (կամ դրամաստեղծ
միավորի) հաշվեկշռային արժեքն ավելացվում է մինչ վերանայված փոխհատուցվող գումարը, բայց
այնպես, որ ավելացումից հետո հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը
կորոշվեր, եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) գծով
արժեզրկումից կորուստ ճանաչված չլիներ: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը անմիջապես
ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի հաշվառվում վերագնահատված
արժեքով, ինչի դեպքում արժեզրկումից կորստի հակադարձումը դիտարկվում է որպես
վերագնահատումից արժեքի աճ:
Հարկում. շահութահարկի գծով ծախսը ներառում է ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը և
հետաձգված հարկը:
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Ընթացիկ հարկ. ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը հիմնված է տարվա հարկվող շահույթի
վրա: Հարկվող շահույթը տարբերվում է համապարփակ եկամուտների մասին համախմբված
հաշվետվությունում ներկայացվող շահույթից եկամտի և ծախսի այնպիսի տարրերի պատճառով,
որոնք հարկման կամ նվազեցման ենթակա են այլ հաշվետու ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև
այն տարրերի, որոնք երբևէ չեն հարկվելու կամ նվազեցվելու: Խմբի ընթացիկ հարկային
պարտավորությունները հաշվարկվում են՝ կիրառելով հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
ուժի մեջ մտած կամ, ըստ էության, ուժի մեջ մտած հարկի դրույքաչափերը:
Հետաձգված հարկ. հետաձգված հարկերը ճանաչվում են ժամանակավոր տարբերությունների գծով,
որոնք առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկման բազաների միջև: Հետաձգված
հարկային պարտավորությունները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր
տարբերությունների գծով: Հետաձգված հարկային ակտիվները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են
բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով միայն այն չափով, որքանով հավանական
է, որ ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել
նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունները: Նմանատիպ հետաձգված հարկային ակտիվները և
պարտավորությունները չեն ճանաչվում այն ժամանակավոր տարբերությունների համար (բացի
բիզնես միավորումից), որոնք առաջանում են ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական
ճանաչման պահին այնպիսի գործարքների արդյունքում, որոնք ազդեցություն չունեն ինչպես
հաշվապահական, այնպես էլ հարկվող շահույթի վրա:
Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են հարկվող ժամանակավոր
տարբերությունների գծով՝ կապված հիմնական միջոցների և հաճախորդներին տրված վարկերի հետ:
Հետաձգված հարկային ակտիվները նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով, կապված
վերը նշված ներդրումների հետ, ճանաչվում են միայն այն չափով, որով հավանական է, որ առկա
կլինի հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող է օգտագործվել ժամանակավոր տարբերությունը և
ժամանակավոր տարբերությունը կմարի տեսանելի ապագայում:
Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը պետք է վերանայվի յուրաքանչյուր հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվի այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ կստանա
բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ
կամ մասամբ իրացնել:
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները պետք է չափվեն հարկերի այն
դրույքների օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ակտիվի իրացման կամ
պարտավորության մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային
օրենքները), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջում:
Հետաձգված հարկային պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումը պետք
է արտացոլի հարկային հետևանքները, որոնք կառաջանան՝ կախված այն եղանակից, որով
Ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում, ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր
ակտիվների կամ պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները:
Տարվա ընթացիկ և հետաձգված հարկեր. ընթացիկ և հետաձգված հարկերը ճանաչվում են
ֆինանսական արդյունքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք վերաբերում են տարրերի,
որոնք ճանաչվել են այլ համապարփակ եկամուտներում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում,
ինչի դեպքում ընթացիկ և հետաձգված հարկերը նույնպես ճանաչվում են այլ համապարփակ
եկամուտներում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում:
Գործունեության հետ կապված հարկեր. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են
տարբեր այլ հարկատեսակներ ևս, որոնց գծով գումարների հաշվարկը կապված է Խմբի
գործունեության հետ: Այս հարկերը ներառվում են համապարփակ եկամուտների մասին
համախմբված հաշվետվությունում՝ որպես գործառնական ծախսերի բաղադրիչ:
Պահուստներ. պահուստները ճանաչվում են, երբ Խումբն ունի ներկա պարտականություն
(իրավական կամ կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Խմբից
կպահանջվի կատարել պարտականությունը և պարտականության գումարը հավաստիորեն կարող է
գնահատվել:
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Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի
դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու համար՝
հաշվի առնելով հարակից ռիսկերն և անորոշությունները: Եթե ժամանակի մեջ դրամի արժեքի
ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն ծախսումների
ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը մարելու համար:
Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը
մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես առանձին
ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ Խմբի կողմից պարտականությունը մարելու դեպքում
փոխհատուցումը կստացվի և ստացվող գումարը կարող է արժանահավատորեն չափվել:
Պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ. պայմանական պարտավորությունները չեն
ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, սակայն բացահայտվում են,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տնտեսական օգուտների տեսքով միջոցների արտահոսքի
հավանականությունը շատ փոքր է: Պայմանական ակտիվները չեն արտացոլվում ֆինանսական
վիճակի մասին հաշվետվությունում, այլ դրանք բացահայտվում են հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններում այն դեպքերում, երբ դրանց հետ կապված տնտեսական օգուտների
ներհոսքը համարվում է հավանական:
Արտարժույթ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս Խմբի
գործառնական արժույթից տարբեր արժույթով (արտարժույթով) կատարված գործարքները
ճանաչվում են գործարքի օրվա փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
արտարժույթով արտահայտված դրամային հոդվածները (տարրերը) վերահաշվարկվում են այդ օրվա
փոխարժեքով: Իրական արժեքով հաշվառվող արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային
հոդվածները, վերահաշվարկվում են իրական արժեքի սահմանման օրվա փոխարժեքով:
Արտարժույթով հաշվարկված սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ դրամային հոդվածները չեն
վերահաշվարկվում:
Դրամական միավորների գծով փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են եկամուտներում
կամ ծախսերում՝ դրանց առաջացման ժամանակաշրջանում:
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս Խմբի կողմից կիրառված
փոխարժեքները տարվա վերջում հետևյալն են՝
Միջին փոխարժեք

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար

2017թ.
482.39

2016թ.
480.45

Սփոթ փոխարժեք
2017թ.
2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
դրությամբ
484.10
483.94

Գրավ. Խումբը որպես հաճախորդի պարտավորությունների ապահովման միջոց ընդունում է գրավ,
երբ դա նպատակահարմար է համարվում: Գրավը հիմնականում լինում է հաճախորդի ակտիվների
նկատմամբ կոշտ գրավի տեսքով և Խմբիը վերապահվում է պահանջի իրավունք այս ակտիվների
նկատմամբ հաճախորդի առկա և ապագա պարտավորությունների դիմաց:
Բաժնետիրական կապիտալ. բաժնետիրական կապիտալի համալրումները ճանաչվում են
սկզբնական արժեքով: Թողարկված նոր բաժնեմասերին ուղղակիորեն վերագրելի ծախսերը,
բացառությամբ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներից, նվազեցվում են սեփական
կապիտալից՝ հանած շահութահարկը:
3. Կարևոր հաշվապահական դատողություններ և գնահատումների հետ կապված
անորոշության հիմնական աղբյուրները
Խմբի հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառելիս Խմբի ղեկավարությանը անհրաժեշտ է
կատարել դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ այն ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնք այլ աղբյուրներից ակնհայտ
չեն երևում: Գնահատումներն և դրա հետ կապված ենթադրությունները հիմնված են նախկին փորձի
և այլ համապատասխան գործոնների վրա: Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ
գնահատումներից:
Գնահատումները և ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում են: Հաշվապահական
գնահատումներում փոփոխությունները ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ փոփոխությունը
տեղի է ունենում, եթե փոփոխությունը վերաբերում է միայն այդ ժամանակաշրջանին կամ
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փոփոխությունը ճանաչվում է այդ և ապագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունն ազդում է
ընթացիկ և ապագա ժամանակաշրջանների վրա:
Գնահատման անորոշությունների հիմնական աղբյուրները. ստորև ներկայացվում են
ապագային վերաբերող առանցքային ենթադրությունները և ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
գնահատումներից բխող անորոշության այլ հիմնական աղբյուրները, որոնք կրում են ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների՝ հաջորդող ֆինանսական տարում էական
ճշգրտումների առաջացման զգալի ռիսկ:
Վարկերի և դեբիտորական պարտքի արժեզրկում. Խումբը կանոնավոր կերպով վերանայում է իր
վարկերը և դեբիտորական պարտքերը՝ դրանք արժեզրկման տեսանկյունից գնահատելու համար:
Խմբի վարկերի արժեզրկման պահուստները սահմանվում են վարկերի և դեբիտորական պարտքերի
պորտֆելում առաջացած արժեզրկումից կորուստները ճանաչելու համար: Խումբը վարկերի և
դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստին կատարվող մասհանումների վերաբերյալ
գնահատումները դիտարկում է որպես գնահատման անորոշությունների հիմնական աղբյուր,
որովհետև ա) դրանք բավականին զգայուն են մի ժամանակաշրջանից մյուսը տեղի ունեցող
փոփոխությունների նկատմամբ, քանի որ հիմնված են չվճարումների չափերի և ապագա
կորուստների գնահատման վերաբերյալ ենթադրությունների վրա, որոնք կատարվել են անցյալ
գործունեության փորձի հիման վրա և բ) ցանկացած զգալի տարբերություն Խմբի կողմից գնահատված
կորուստների և դրանց փաստացի չափերի միջև կհանգեցնի անհրաժեշտության, որ Խումբը գրանցի
հավելյալ պահուստներ, որոնք կարող են ունենալ նշանակալի ազդեցություն նրա ապագա
ժամանակաշրջանների համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով
պահուստավորումը որոշվում է՝ ելնելով ներկա տնտեսական և քաղաքական հանգամանքներից:
Խումբը հնարավորություն չունի կանխատեսելու հանգամանքների փոփոխությունները Հայաստանում
և դրանց հնարավոր ազդեցությունները ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից կորուստների
պահուստի համարժեքության վրա ապագա ժամանակաշրջաններում:
2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համախառն վարկերը կազմել են
համապատասխանաբար 8,268,639 և 6,447,281 հազար դրամ, իսկ արժեզրկման գծով պահուստները՝
համապատասխանաբար 655,971 և 172,407 հազար դրամ։
Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետ. հիմնական միջոցները ճանաչվում են
սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը և կուտակված արժեզրկումից
կորուստները: Խումբըվերանայում է հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության
ժամկետները յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում: Հիմնական միջոցների օգտակար
ծառայության ժամկետի գնահատումը ղեկավարության դատողության խնդիր է՝ հիմնված նմանատիպ
ակտիվների գծով ունեցած նախկին փորձի վրա: Ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետը որոշելիս
ղեկավարությունը հաշվի է առնում ակնկալվող օգտագործումը, գնահատված տեխնիկական կամ
բարոյական մաշվածությունը, ֆիզիկական մաշվածքը և միջավայրը, որում գործարկվում է ակտիվը:
Նշված հանգամանքներում կամ գնահատումներում որևէ փոփոխություն կարող է բերել ապագա
մաշվածության դրույքաչափերի փոփոխության:
Գործառնական արժույթ. Խմբի գործառնական արժույթը դրամն է, որը հանդիսանում է այն
հիմնական տնտեսական միջավայրի արժույթը, որտեղ գործում է Խումբը:
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4. Նոր և վերանայված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների
կիրառումը
Փոփոխություններ ՖՀՄՍ-ներում, որոնք ազդում են համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններում ներկայացված գումարների վրա
Ընթացիկ տարում ընդունվել են հետևյալ նոր և լրամշակված Ստանդարտները և դրանց
Մեկնաբանությունները: Այս փոփոխությունների կիրառումը էական ազդեցություն չի ունեցել Խմբի
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված բացահայտումների կամ
գումարների վրա:


Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 7 ստանդարտում. Բացահայտման նախաձեռնություն;



ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2014-2016 թթ. ցիկլ. փոփոխություններ ՖՀՄՍ 12
ստանդարտում

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 7 ստանդարտում. Բացահայտման նախաձեռնություն
Խումբն այս փոփոխություններն առաջին անգամ կիրառել է ընթացիկ տարում: Փոփոխությունները
Խմբից պահանջում են տրամադրել բացահայտումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողներին գնահատել ֆինանսական
գործունեության արդյունքում առաջացող պարտավորությունների փոփոխությունները՝ ներառյալ
կանխիկ դրամական և ոչ դրամական փոփոխությունները:
Խմբի ֆինանսական գործունեությունից բխող պարտավորությունները բաղկացած են
պարտավորություններից ԿԲ նկատմամբ (ծան. 20) և պարտավորություններից ՀՀ ՖՆ նկատմամբ
(ծան. 21): Այդ հոդվածների բացման և փակման հաշվեկշիռների համադրումը ներկայացված է ծան.
27-ում։ Փոփոխությունների անցումային դրույթների համաձայն, Խումբը նախկին
ժամանակաշրջանների համեմատական տվյալները չի բացահայտել։ Բացի ծանոթագրություն 27-ի
հավելյալ բացահայտումներից, սույն փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն չի ունեցել
Խմբի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների վրա։
ՖՀՄՍ 2014-2016 թթ․տարեկան բարելավումների ցիկլ. փոփոխություններ ՖՀՄՍ 12
ստանդարտում
Խումբը 2014-2016 թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումների մեջ ներառված ՖՀՄՍ 12-ի
փոփոխություններն առաջին անգամ կիրառել է ընթացիկ տարում: Այս փաթեթում ընդգրկված մյուս
փոփոխությունները դեռևս պարտադիր ուժ չունեն և Խմբի կողմից ավելի վաղ կիրառության մեջ չեն
դրվել (տես նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ների ցանկը ստորև, որոնք դեռևս չեն գործում):
ՖՀՄՍ 12-ի փոփոխությունը հստակեցնում է, որ Խումբը կարող է դուստր ձեռնարկություններում,
ասոցացված կամ համատեղ ձեռնարկումներում շահաբաժինների (կամ դասակարգված օտարման
խմբում ներառված) մասով, որոնք դասակարգվել են որպես վաճառքի համար պահվող, չներկայացնել
ամփոփ ֆինանսական տվյալներ։ Փոփոխությամբ հստակեցվում է, որ այդ տվյալների ներկայացման
պահանջի զիջումը միակ զիջումն է, որը վերաբերում է նման շահաբաժիններին։
Այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն չի ունեցել Խմբի համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների վրա։
Խումբը չի կատարել որևէ հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող ստանդարտի, փոփոխության կամ
մեկնաբանության վաղաժամկետ ընդունում։
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Հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ներ
Խումբը չի իրականացրել հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող հետևյալ նոր և վերանայված ՖՀՄՍների վաղ կիրառում:
•

ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ 1

•

ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ (և առնչվող պարզաբանումները)1

•

ՖՀՄՍ 16․ Վարձակալություն2

•

ՖՀՄՄԿ 22․ Արտարժույթով գործարքներ և կանխավճարներ1

•

ՖՀՄՍ-ների 2015-2017 թթ. տարեկան բարելավումների ցիկլ2

Գործում է 2018թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան ժամանակահատվածների համար,
և թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ կիրառումը։
2
Գործում է 2019թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան ժամանակահատվածների համար,
և թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ կիրառումը։
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ՖՀՄՍ 9․ Ֆինանսական գործիքներ
2009 թ. նոյեմբերին հրապարակված ՖՀՄՍ 9 նոր պահանջներ է սահմանել ֆինանսական ակտիվների
դասակարգման և չափման համար: ՖՀՄՍ 9 փոփոխվել է 2010 թ. հոկտեմբերին՝ ներառելով
ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգման և չափման, ինչպես նաև ապաճանաչման
պահանջներ, ինչպես նաև՝ 2013 թ. նոյեմբերին՝ սահմանելով հեջավորման ընդհանուր հաշվառման նոր
պահանջներ: 2014 թ. հուլիսին թողարկվեց ՖՀՄՍ 9-ի լրամշակված տարբերակը, որում հիմնականում
ներկայացված են ա) ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով պահանջները, բ) ֆինանսական
ակտիվների դասակարգման և չափման գծով սահմանափակ թվով փոփոխություններ՝ ներկայացնելով
«այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող իրական արժեք» հասկացությունը
որոշակի պարզ պարտքային գործիքների գծով:
ՖՀՄՍ 9-ի հիմնական պահանջները հետևյալն են՝
 Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և չափումը․ բոլոր ճանաչված ֆինանսական
ակտիվները, որոնք գտնվում են ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի շրջանակներում, պետք է հետագայում
դասակարգվեն ամորտիզացված արժեքով կամ իրական արժեքով: Մասնավորապես,
պարտքային գործիքները, որոնք պահվում են բիզնես մոդելում, որի նպատակն է հավաքագրել
պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերը, և պայմանագրով նախատեսված
դրամական հոսքերն իրենից ներկայացնում են միայն մայր գումար և դրա չվճարված մասի
նկատմամբ հաշվարկված տոկոսների հավաքագրում, սկզբնական ճանաչումից հետո
սովորաբար չափվում են ամորտիզացված արժեքով: Բիզնես մոդելում պահվող պարտքային
գործիքները, որոնց նպատակն իրագործվում է թե՛ պայմանագրային դրամական հոսքերի
հավաքագրման, թե՛ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի միջոցով, և որոնք ունեն ֆինանսական
ակտիվին բնորոշ պայմանագրային պայմաններ, ըստ որոնց առաջանում են դրամական հոսքերի
որոշակի ժամկետներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են միայն մայր գումարի և դրա վրա
կուտակված տոկոսի մարում՝ որպես կանոն չափվում են իրական արժեքով այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով: Բոլոր այլ պարտքային և կապիտալ ներդրումները չափվում
են իրենց իրական արժեքով: Ավելին, ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն, ընկերությունները կարող են
անփոփոխ որոշում կայացնել հետագա փոփոխությունները ներկայացնելու սեփական
կապիտալում (որը չի պահվում առևտրային նպատակներով) ներդրման իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքում, ընդ որում շահույթում կամ վնասում ճանաչելով
միայն շահութաբաժինների տեսքով եկամուտը:


Արժեզրկում․ ինչ վերաբերում է ֆինանսական ակտիվների արժեզրկմանը, ՖՀՄՍ 9-ով
պահանջվում է «Ակնկալվող վարկային վնասի» մոդելը ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման
չափման նպատակով՝ ի հակադրություն ՀՀՄՍ 39-ով նախատեսված հաշվեգրված վարկային
վնասի մոդելի: Ակնկալվող վարկային վնասի մոդելով պահանջվում է, որպեսզի Խումբը հաշվառի
ակնկալվող վարկային վնասները և այդ ակնկալվող վարկային վնասներում տեղի ունեցած
փոփոխությունները յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ արտացոլելու համար
վարկային ռիսկում սկզբնական ճանաչման պահից ի վեր տեղի ունեցած փոփոխությունները: Այլ
կերպ ասած՝ վարկային պատահարի տեղի ունենալը այլևս անհրաժեշտ պայման չէ վարկային
վնաս ճանաչելու տեսանկյունից:
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Խումբը ՖՀՄՍ 9 ստանդարտը կսկսի կիրառել դրա ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից՝ 2018թ. հունվարի 1ից, կիրառելով այն հետադարձ կերպով և ճանաչելով դրա կուտակային ազդեցությունը՝ որպես 2018
թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չբաշխված շահույթի բացման հաշվեկշռի ճշգրտում։ Մենք
շարունակում ենք գնահատել այս ուղեցույցի ազդեցությունը մեր համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների վրա: Մենք ակնկալում ենք, որ ՖՀՄՍ 9-ի ակնկալվող վարկային կորուստների
մոդելի կիրառումը կհանգեցնի համապատասխան հոդվածների վարկային կորուստների ավելի վաղ
ճանաչման և կմեծացնի այդ հոդվածների գծով ճանաչված՝ կորուստների պահուստի գումարը։
ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ
2014 թ․մայիսին հապարակվեց ՖՀՄՍ 15-ը, որը միասնական համընդհանուր մոդել է սահմանում
ընկերությունների կողմից հաճախորդների հետ պայմանագրերից գոյացած հասույթի հաշվառման
համար: ՖՀՄՍ 15-ը ուժի մեջ մտնելուց հետո կփոխարինի ներկայումս գործող հասույթի ճանաչման
ուղեցույցը, այդ թվում՝ ՀՀՄՍ 18 Հասույթ, ՀՀՄՍ 11 Կառուցման պայմանագրեր և դրանց հարակից
մեկնաբանությունները։
ՖՀՄՍ 15-ի հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, որ Խումբը պետք է ճանաչի հասույթը՝
խոստացված ապրանքների կամ ծառայությունների՝ հաճախորդին փոխանցման փաստը
ներկայացնելով այն գումարով, որը Խումբը ակնկալում է ստանալ այդ ապրանքների և
ծառայությունների դիմաց: Մասնավորապես, ստանդարտը ներկայացնում է որոշակի հիմունքներով
մշակված հինգ քայլից բաղկացած մոդել, որը կիրառելի է հաճախորդների հետ ունեցած բոլոր
պայմանագրերի գծով:
Մոդելի հինգ քայլերը հետևյալն են՝


հաճախորդի հետ ունեցած պայմանագրի սահմանում



պայմանագրի կատարման պարտավորությունների սահմանում



գործարքի գնի որոշում



գործարքի գնի բաշխում պայմանագրի կատարման պարտավորությունների նկատմամբ



հասույթի ճանաչում այն ժամանակ (կամ այն բանից հետո), երբ կազմակերպությունը
բավարարում է պայմանագրի կատարման պարտավորությունը:

Ըստ ՖՀՄՍ 15-ի, կազմակերպությունը ճանաչում է հասույթը այն ժամանակ, կամ այն բանից հետո,
երբ պայմանագրի կատարման պարտավորությունը բավարարված է, այսինքն՝ երբ տվյալ կատարման
պարտավորությանն առնչվող ապրանքների կամ ծառայությունների վերահսկողությունը փոխանցվում
է հաճախորդին: ՖՀՄՍ 15-ում առավել հստակ ուղենիշեր են ավելացվել մի շարք որոշակի սցենարների
վերաբերյալ։ Ավելին, ՖՀՄՍ 15-ով պահանջվում են ավելի հանգամանալից բացահայտումներ:
2016 թվականի ապրիլ ամսին Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների
խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ/ IASB) թողարկեց ՖՀՄՍ 15-ի պարզաբանումները՝ կապված պայմանագրի
կատարման սահմանման հետ, պրինցիպալ-գործակալ մոդելի, ինչպես նաև լիցենզավորման
ուղղորդման հետ։
Խմբի ղեկավարությունը գնահատել է հիմնական եկամտային հոսքերը և սահմանել, որ
կատարողականի գծով պարտավորությունները ժամանակի ընթացքում կբավարարվեն և եկամտի
ճանաչման համար ներկայում կիրառվող մեթոդը կշարունակի համապատասխանել ՖՀՄՍ 15-ի
պահանջներին:
ՖՀՄՍ 16 Վարձակալություն
ՖՀՄՍ 16-ում ներկայացվում է վարձակալական ձեռնարկումների և հաշվապահական մոտեցումների
սահմանման համապարփակ մոդել՝ նախատեսված վարձակալի և վարձատուի համար։ ՖՀՄՍ 16-ն ուժի
մեջ մտնելուց հետո կփոխարինի վարձակալության վերաբերյալ գործող ուղեցույցը, ներառյալ ՀՀՄՍ
17․«Վարձակալություն» ստանդարտը և առնչվող մեկնաբանությունները։
ՖՀՄՍ 16-ում վարձակալությունը և ծառայության մատուցման պայմանագրերը տարբերակվում են՝
ելնելով այն բանից, թե արդյոք սահմանված ակտիվը վերահսկվում է հաճախորդի կողմից։
Գործառնական վարձակալության (հետհաշվեկշռային) և ֆինանսական վարձակալության
(հաշվեկշռային) տարբերությունները վերացվում են վարձակալի հաշվապահական հաշվառման
նպատակով, և այն փոխարինվում է այնպիսի մոդելով, որտեղ օգտագործման իրավունքով ակտիվը և
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համապատասխան պարտավորությունը պետք է ճանաչվեն վարձակալների կողմից՝ բոլոր
վարձակալությունների համար (հաշվեկշռում արտացոլված), բացառության կարճաժամկետ
վարձակալությունը և ցածրարժեք ակտիվների վարձակալությունը։
Օգտագործման իրավունքով ակտիվը սկզբնապես չափվում է իր սկզբնական արժեքով (ենթակա է
որոշ բացառությունների)՝ հանած կուտակային մաշվածությունը և արժեզրկման կորուստները, որոնք
ճշգրտվում են վարձակալության պարտավորությունների ցանկացած վերագնահատման համար։
Վարձակալության պարտավորությունը սկզբնապես չափվում է այդ ամսաթվին չվճարված
վարձակալական վճարների ներկա արժեքով։ Ըստ այդմ, վարձակալության պարտավորությունը
ճշգրտվում է ըստ տոկոսային և վարձակալական վճարների, ինչպես նաև վարձակալության
փոփոխությունների ազդեցության, ի թիվս մնացածի։
Ավելին, դրամական հոսքերի դասակարգման վրա նույնպես ազդեցություն կլինի, քանի որ
գործառնական վարձակալության վճարներն, ըստ ՀՀՄՍ 17 ստանդարտի, ներկայացվում են որպես
գործառնական դրամական հոսքեր, մինչդեռ, ըստ ՖՀՄՍ 16-ի մոդելի, վարձակալական վճարները
կառանձնացվեն մայր գումարի և տոկոսային բաժնի, որը կներկայացվի համապատասխանաբար
որպես ֆինանսավորման և գործառնական դրամական հոսքեր։
Ի հակադրություն վարձակալության հաշվապահական հաշվառման, ՖՀՄՍ 16-ը զգալի կերպով
խթանում է ՀՀՄՍ 17 ստանդարտի՝ վարձակալի հաշվապահական հաշվառման պահանջները և
շարունակում վարձատուից պահանջել վարձակալությունը դասակարգել որպես ֆինանսական կամ
գործառնական վարձակալություն։
Ավելին, ՖՀՄՍ 16 ստանդարտով պահանջվում են մեծածավալ բացահայտումներ։
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը ունի 280,392 հազար դրամի չափով չդադարեցվող
գործառնական վարձակալության պարտավորություններ։ Ըստ ՀՀՄՍ 17-ի, այս վարձակալությունների
գծով հետագա վճարումների նպատակով չի պահանջվում օգտագործման իրավունքով որևէ ակտիվի
կամ պարտավորության ճանաչումը։ Ծանոթագրություն 22-ում որոշ տվյալներ բացահայտված են
որպես գործառնական վարձակալության պարտավորություններ։
Նախնական գնահատումը ցույց է տալիս, որ այս գործողությունները կբավարարեն ՖՀՄՍ 16-ով
սահմանված վարձակալության սահմանումը, ուստի Խումբը կճանաչի այն օգտագործման իրավունքով
ակտիվը և համապատասխան պարտավորությունը այս բոլոր վարձակալությունների համար,
բացառության ՖՀՄՍ 16-ով ցածրարժեք կամ կարճաժամկետ վարձակալություն համարվողների։
Ակնկալվում է, որ օգտագործման իրավունքով ակտիվի և վարձակալության համապատասխան
պարտավորության ճանաչման նոր պահանջը զգալի ազդեցություն կունենա Խմբի համախմբված
ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, ուստի ղեկավարությունը ներկայում գնահատում է դրա
հնարավոր ազդեցությունը։ Սակայն նպատակահարմար չէ ողջամիտ գնահատում կատարել դրա
ֆինանսական ազդեցության վերաբերյալ, քանի դեռ ղեկավարությունը չի ավարտել
ուսումնասիրությունը:
ՖՀՄՄԿ 22․ Արտարժույթով գործարքներ և կանխավճարներ
ՖՀՄՄԿ 22-ը սահմանում է, թե ինչպես պետք է որոշել «գործարքի ամսաթիվը»` փոխարժեքը որոշելու
նպատակով, որը կօգտագործվի ակտիվի, ծախսի կամ եկամտի սկզբնական ճանաչման ժամանակ,
երբ այդ միավորի համար վճարումը նախապես վճարվել է կամ ստացվել է արտարժույթով և
հանգեցրել ոչ դրամային ակտիվի կամ պարտավորության ճանաչմանը (օրինակ, չփոխհատուցված
ավանդ կամ հետաձգված եկամուտ):
Մեկնաբանությամբ պարզաբանվում է, որ գործարքի ամսաթիվն այն ամսաթիվն է, երբ անձը
կատարում է կանխավճարի ստացման կամ վճարման արդյունքում առաջացած ոչ դրամային ակտիվի
կամ ոչ դրամային պարտավորության սկզբնական ճանաչումը։ Եթե կանխավճարները կատարվել են
կամ ստացվել են բազմակի անգամ, մեկնաբանությամբ պահանջվում է սահմանել յուրաքանչյուր
կանխավճարի ստացման կամ վճարման ամսաթիվը։
Մեկնաբանությունն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո սկսվող
տարեկան ժամանակաշրջանների համար։ Թույլատրվում է Ստանդարտի վաղաժամկետ կիրառումը:
Ընկերությունները կարող են կիրառել մեկնաբանությունը հետադարձ կամ հեռանկարային
հիմունքներով: Հատուկ անցումային դրույթները կիրառվում են հեռանկարային կիրառման դեպքում:
Խմբի ղեկավարությունը չի նախատեսում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն
կունենա համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների վրա։
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ՖՀՄՍ-ների 2015-2017 թթ. տարեկան բարելավումների ցիկլ. ՖՀՄՍ-ների 2015-2017 թթ.
տարեկան բարելավումների ցիկլով փոփոխություններ են կատարվում մի քանի ստանդարտների մեջ։
ՖՀՄՍ ստանդարտ 3-ում նշվում է, որ երբ Խումբը ձեռք է բերում իրենից համատեղ գործունեություն
ներկայացնող բիզնեսի նկատմամբ վերահսկողությունը, նա վերագնահատում է այդ բիզնեսում
նախկինում վաճառքի համար պահվող տոկոսները։ ՖՀՄՍ 11-ում կատարված փոփոխությամբ
հստակեցվում է, որ երբ Խումբը ձեռք է բերում իրենից համատեղ գործունեություն հանդիսացող
բիզնեսի նկատմամբ վերահսկողությունը, նա չի վերագնահատում այդ բիզնեսում նախկինում
վաճառքի համար պահվող տոկոսները։
ՀՀՄՍ 12-ի փոփոխություններով հստակեցվում է, որ շահաբաժինների վրա շահութահարկի
ազդեցությունը (այսինքն՝ շահույթի տեղաբաշխում) պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում,
անկախ հարկի առաջացման եղանակից։
ՀՀՄՍ 23-ի փոփոխություններով հստակեցվում է, որ եթե փոխառությունը մնում է չմարված մինչև
համապատասխան ակտիվի նպատակային օգտագործումը կամ վաճառքը, ապա այդ
պարտավորությունը դառնում է Խմբի փոխառությամբ վերցրած միջոցների մասը, երբ հաշվարկվում է
ընդհանուր փոխառությունների կապիտալացման տոկոսադրույքը։
Բոլոր փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո
սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար։
Խմբի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը նշանակալի
ազդեցություն կունենա Խմբի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների վրա։
5. Ձեռքբերում և միացում
Տարվա ընթացքում իրականացվել է «Համահայկական Բանկ» ԲԲԸ-ի (որը ձեռքբերման պահին
վերակազմակերպվել էր վարկային կազմակերպություն) ձեռքբերում և միացում Կազմակերպության
հետ: 2017 թ. սեպտեմբերի 23-ի դրությամբ բոլոր ակտիվների ու պարտավորությունների սկզբնական
արժեքը փոխանցվել է Կազմակերպությանը։ Ձեռք բերված ակտիվներն ու պարտավորությունները
ներկայացված են ստորև։
Սեպտեմբերի 23,
2017 թ.
Ընթացիկ ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր
Կանխավճարներ մատակարարներին
Այլ կողմերի դեբիտորական պարտքեր
Պաշարներ
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ
Ֆոնդի հաշվեկշիռ (1)
Ոչ նյութական ակտիվներ
Կապիտալ ներդրումներ վարձակալած գույքի մասով
Հետաձգված ծախսեր
Ընթացիկ պարտավորություններ
Վճարվելիք աշխատավարձ
Առևտրային կրեդիտորական պարտք
Հետաձգված եկամուտ
Ձեռք բերված զուտ ակտիվներ

85,204
1,659
2,446
87,307
26
176,886
43,846
2,456,955
6,478
121,975
25,907
2,655,161
12,580
5,442
43,662

61,684
2,770,363

Գործարքը հաշվառվել է որպես ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների
միավորում, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ երկու կազմակերպություններն էլ գտնվել
են միևնույն մարմնի վերջնական վերահսկողության տակ։
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(1) Ֆոնդի հաշվեկշիռ
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Կանխիկ դրամ
Հաճախորդներին տրված վարկեր

39
2,456,916
2,456,955

Վճարված հատուցում
Ձեռք բերված զուտ ակտիվներ
Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների միավորման
ձեռքբերումից ստացված օգուտ
Ձեռքբերումից ստացված դրամական միջոցներ

612,291
2,770,363
2,158,072
85,204

Կազմակերպության և Հայաստանի Կենտրոնական բանկի միջև Բաժնետոմսերի ձեռքբերման
պայմանագրի համաձայն, բոլոր բաժնետոմսերի գնման արժեքը 2,750,000 հազար դրամ է, որը պետք է
վճարվի առանց կանխավճարի. 1,000,000 հազար դրամ` մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 22-ը,
1,000,000 հազար դրամ՝ մինչև 2019 թ. դեկտեմբերի 22-ը և 750.000.000 ՀՀ դրամ՝ մինչև 2020 թ.
դեկտեմբերի 22-ը: Այդ գումարները կվճարվեն ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից (համաձայն 2017
թվականի դեկտեմբերին 13-ին ստորագրված Փոխառության պայմանագրի) ստացված
փոխառությունների միջոցով (մինչև 2030 թվականի դեկտեմբերի 20-ը մարման ժամկետով)՝ ըստ
վճարման ժամանակացույցի:
Հետաձգված փոխհատուցման ներկա արժեքը շուկայական 12% փոխարժեքով կազմում է 612,291
հազար դրամ:
Ձեռքբերված զուտ ակտիվների և հետաձգված փոխհատուցման ներկա արժեքի միջև տարբերությունը
ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ կազմել է 2,158,072 հազար դրամ և ճանաչվել չբաշխված
շահույթում (ծան. 23):
6. Տոկոսային և համանման եկամուտ և ծախս
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվող
գումարներ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Ֆինանսական վարձակալություն
Ընդամենը տոկոսային և համանման եկամուտ
Պարտավորություններ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ
Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ նկատմամբ
Այլ ծախսեր
Ընդամենը տոկոսային և համանման ծախսեր

2017 թ.
877,343
398,317
113,604
46,701
43,354
1,479,319
836,101
165,389
50,189
1,051,679

2016 թ.
1,076,255
436,590
1,272
25,932
30,213
1,570,262

599,115
202,630
801,745

7. Այլ եկամուտ

Ստացված տույժեր և տուգանքներ
Կառավարության կողմից տրված դրամաշնորհների
ամորտիզացիա
Այլ եկամուտ
Ընդամենը այլ եկամուտ

2017 թ.
42,532

2016 թ.
72,929

168
16,621
59,321

762
907
74,598

8. Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկման հակադարձում /(արժեզրկում)

Հաճախորդներին տրված վարկեր (ծան. 15)
Ֆինանսական վարձակալության գծով զուտ ներդրումներ
Այլ ակտիվներ
Ընդամենը տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկման
հակադարձում/(արժեզրկում)

2017 թ.
330,690
(5,752)
-

2016 թ.
113,403
377
(433)

324,938

(113,347)
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9. Անձնակազմի գծով ծախսեր

Փոխհատուցում աշխատակիցներին՝ ներառյալ
համապատասխան հարկերը
Սոցիալական ապահովության վճարներ
Այլ ծախսեր
Ընդամենը անձնակազմի գծով ծախսեր

2017 թ.

2016 թ.

271,772
7,799
17,341
296,912

208,653
6,956
1,076
216,685

2017 թ.
69,852

2016 թ.
-

10. Այլ գործառնական ծախսեր

Բռնագանձված ակտիվների արժեզրկում
Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման
ծախսեր
Ապահովագրության գծով ծախսեր
Խորհրդատվություն և այլ ծառայություններ
Վճարումներ Ֆին. համակարգի հաշտարարին
Ներկայացուցչական ծախսեր
Գրասենյակային պարագաներ
Շահութահարկից բացի այլ հարկեր
Հեռահաղորդակցության միջոցներ
Գովազդի ծախսեր
Այլ ծախսեր
Ընդամենը այլ ծախսեր

59,767
11,001
10,733
8,733
4,059
2,971
2,970
2,720
678
8,280
181,764

28,689
5,206
2,999
8,075
2,661
2,099
1,547
2,029
1,465
3,017
57,787

11. Շահութահարկ
Խումբը գնահատում և գրանցում է իր ընթացիկ վճարվելիք շահութահարկը և իր ակտիվների և
պարտավորությունների հարկային բազան՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրության, որը տարբերվում
է ՖՀՄՍ-ից:
Խումբն ունի որոշակի մշտական հարկային տարբերություններ, որոնք առաջանում են շահութահարկի
նպատակներով չնվազեցվող որոշակի ծախսերից և շահութահարկի նպատակներով չհարկվող
որոշակի եկամուտներից:
Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ, որոնք
առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և դրանց հարկման բազաների միջև: 2017 և 2016
թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա ժամանակավոր տարբերությունները մեծամասնորեն
վերաբերում են եկամուտի և ծախսի ճանաչման համար տարբեր մեթոդների/ժամկետների
կիրառմանը, ինչպես նաև որոշակի ակտիվների հարկային և հաշվեկշռային բազաների
ժամանակավոր տարբերություններին:
Ստորև բերված հաշվարկներում օգտագործվում է ներկայիս հարկի դրույքաչափը՝ 20%, որը ՀՀ-ում
վճարում են կորպորատիվ ձեռնարկությունները հարկվող շահույթի համար (ինչպես սահմանված է) ՀՀ
հարկային օրենսդրության համապատասխան:
Ժամանակավոր տարբերությունները 2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներկայացված են
հետևյալ աղյուսակում՝
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2017 թ.
դեկտեմբերի 31

2016 թ.
դեկտեմբերի 31

Հետաձգված հարկային ակտիվներ/(պարտավորություններ)
հետևյալի գծով՝
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Հիմնական միջոցներ
Այլ ակտիվներ
Պարտավորություններ ՀՀ ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ
Այլ պարտավորություններ
Զուտ հետաձգված հարկային պարտավորություն

(14,680)
2,949
(14,318)
14,972
(57,784)

(1,143)
14,862
(11,449)
(32)
(102,579)

10,247
(58,614)

5,609
(94,732)

Շահույթ մինչև հարկումը
Սահմանված դրույքաչափով հարկ (20%)
Չնվազեցվող ծախսեր
Շահութահարկի գծով ծախս

2017 թ.
493,754
98,751
50,093
148,844

2016 թ.
421,438
84,288
1,064
85,352

198,499

45,113

(49,655)
148,844

40,239
85,352

2017 թ.

2016 թ.

(94,732)

(53,350)

49,655

(40,239)

(13,537)

(1,143)

(58,614)

(94,732)

2017 թ.
դեկտեմբերի 31
189,441
2,709,734
2,899,175

2016 թ.
դեկտեմբերի 31
96,958
3,285,373
3,382,331

Ընթացիկ շահութահարկի գծով ծախս
Հետաձգված հարկային (եկամուտ)/ ծախս՝ ճանաչված ընթացիկ
տարվա շահույթում կամ վնասում
Շահութահարկի գծով ծախս

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
Հունվարի 1-ի դրությամբ հետաձգված հարկային
պարտավորություններ
Շահույթում կամ վնասում ճանաչված հետաձգված հարկային
հաշվեկշիռների փոփոխություններ
Այլ համապարփակ եկամտում ճանաչված հետաձգված
հարկային հաշվեկշիռների փոփոխություններ
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետաձգված հարկային
պարտավորություններ

12. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում
Ժամկետային ավանդներ՝ մինչև 90 օր մարման ժամկետով
Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Բոլոր գումարները ներկայացված են ՀՀ դրամով:
13. Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

Բանկերում ավանդային գումարներ
Ընդամենը բանկերում ավանդային գումարներ

2017 թ.
դեկտեմբերի 31
1,154,348
1,154,348

2016 թ.
դեկտեմբերի 31
1,504,504
1,504,504

2017 թ. դեկտեմբերի 31 դրությամբ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջները
արժեզրկված չեն (2016 թ.՝ զրո):
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ժամկետային ավանդների միջին կշռված արդյունավետ
տոկոսադրույքը 9.66% (2016 թ.՝ 10.56%)։
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

14. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2,280,710 հազար դրամի չափով վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվները բաղկացած են ՀՀ կառավարության պարտատոմսերից (2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 210,424 հազար դրամ)։ Բոլոր պարտքային արժեթղթերն ունեն ֆիքսված
տոկոսադրույք: Վաճառքի համար մատչելի չգնանշված պարտքային արժեթղթերի իրական արժեքը
չափվում է օգտագործելով գնահատման տեխնիկա՝ հիմնված տվյալ պահին գործող տոկոսադրույքների
վրա, որպես տվյալ ֆինանսական գործիքի ապագա դրամական հոսքերի զեղչատոկոս:
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ կառավարության պարտատոմսերի անվանական
տոկոսադրույքը 12.58% է և մարման ժամկետը՝ 2037 թվականը։ 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ՀՀ կառավարության պարտատոմսերի անվանական տոկոսադրույքը 13% է և մարման ժամկետը՝ 2036
թվականը։
15. Հաճախորդներին տրված վարկեր

Հաճախորդներին տրված վարկեր
Նվազեցված արժեզրկման կորուստների պահուստը
Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր

2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
8,268,639
(655,971)
7,612,668

2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
6,447,281
(172,407)
6,274,874

Գյուղատնտեսություն
Արդյունաբերություն
Սպասարկման ոլորտ
Ֆինանսներ և ներդրում
Շինարարություն
Առևտուր
Այլ
Հաճախորդների տրված համախառն վարկեր
Նվազեցված՝ արժեզրկման կորուստների պահուստը
Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր

2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2,473,893
3,898,011
1,500,998
199,689
18,810
53,978
123,260
8,268,639
(655,971)
7,612,668

2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2,491,763
2,865,660
1,044,071
16,440
7,064
22,283
6,447,281
(172,407)
6,274,874
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով

Ստորև ներկայացված է արժեզրկման գծով պահուստի շարժը։

Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր 2016 թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա ծախս
Ակտիվների դուրս գրում
Նախկինում դուրս գրված
ակտիվների վերականգնում
Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր 2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Տարվա ծախս

Գյուղատնտեսություն

Արդյունաբերություն

Սպասարկման
ոլորտ

Ֆինանսներ
և
ներդրում

Շինարարություն

Առևտուր

Այլ

Ընդամենը

29,759

158,074

9,206

-

233

155

5,338

202,765

198,503

(94,206)

3,973

-

(64)

(83)

5,280

113,403

(181,877)

(325,032)

-

-

-

-

(8,086)

(514,995)

1,548

369,686

-

-

-

-

-

371,234

47,933

108,522

13,179

-

169

72

2,532

172,407

(87,113)

(240,288)

(3,865)

1,997

19

(23)

(1,417)

(330,690)

596,944

Ձեռքբերված սուբսիդիա
Ակտիվների դուրս գրում
Նախկինում դուրս գրված
ակտիվների վերականգնում
Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր 2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Անհատապես արժեզրկված
Խմբային արժեզրկված

596,944

(29,678)

(222,694)

-

-

-

-

(834.00)

(253,206)

140,550

329,966

-

-

-

-

-

470,516

71,692
71,692

572,450
500,058
72,392

9,314
9,314

1,997
1,997

188
188

49
49

281
281

655,971
500,058
155,913
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով

Ստորև բերվող աղյուսակն ամփոփում է հաճախորդներին տրված վարկերի հաշվեկշռային արժեքն՝ ըստ Խմբի կողմից ստացված ապահովվածության
տեսակի։
2017 թ. դեկտեմբերի 31

Վարկերի ապահովում՝ անշարժ
գույքի գրավադրմամբ
Վարկերի ապահովում՝
շարժական գույքի
գրավադրմամբ
Վարկերի ապահովում՝
շրջանառու միջոցների
գրավադրմամբ
Վարկերի ապահովում՝
անհատների
երաշխավորությամբ

Գյուղատնտեսություն

Արդյունաբերություն

Սպասարկման
ոլորտ

Ֆինանսներ
և
ներդրում

Շինարարություն

Առևտուր

Այլ

Ընդամենը

2,223,219

2,438,268

1,228,175

-

18,810

4,910

-

5,413,324

79,076

1,221,977

176,552

-

-

-

123,260

1,600,865

111,710

24,606

-

-

-

-

-

136,316

-

171,584

96,271

-

-

-

-

267,855

Վարկերի ապահովում՝ կանխիկ
դրամով

20,818

16,962

-

-

-

-

-

37,780

Վարկերի ապահովում այլ
միջոցներով (այլ արժեթղթեր)

39,069

24,615

-

199,689

-

49,068

-

312,441

2,473,892

3,898,012

1,500,998

199,689

18,810

53,978

123,260

8,268,639

(71,692)

(572,450)

(9,314)

(1,997)

(188)

(49)

(281)

(655,971)

2,402,200

3,325,562

1,491,684

197,692

18,622

53,929

122,979

7,612,668

Նվազեցված՝ արժեզրկման
կորուստների պահուստը
Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր 2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով
2016 թ. դեկտեմբերի 31

Վարկերի ապահովում՝ անշարժ
գույքի գրավադրմամբ
Վարկերի ապահովում՝
շարժական գույքի
գրավադրմամբ
Վարկերի ապահովում՝
շրջանառու միջոցների
գրավադրմամբ
Վարկերի ապահովում՝
անհատների
երաշխավորությամբ
Վարկերի ապահովում՝ կանխիկ
դրամով

Նվազեցված՝ արժեզրկման
կորուստների պահուստը
Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր 2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Գյուղատընտեսություն

Արդյունաբերություն

Սպասարկման
ոլորտ

Ֆինանսներ և
ներդրում

Շինարարություն

Առևտուր

Այլ

2,202,833

1,752,786

957,629

16,440

7,064

9,563

4,946,315

31,926

542,082

43,824

-

-

-

617,832

155,857

26,047

-

-

-

-

181,904

62,005

532,343

35,430

-

-

-

629,778

39,142

12,402

7,188

-

-

12,720

71,452

2,491,763

2,865,660

1,044,071

16,440

7,064

22,283

6,447,281

(47,933)

(108,522)

(13,179)

(169)

(72)

(2,532)

(172,407)

2,443,830

2,757,138

1,030,892

16,271

6,992

19,751

6,274,874
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Հազար դրամով

2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված բոլոր վարկերը (ընդհանուր
պորտֆելի 100%) տրվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող անհատներին և
ընկերություններին, որը ցույց է տալիս, որ առկա է նշանակալի աշխարհագրական կենտրոնացում մեկ
շրջանում:
Ստորև ներկայացված է 2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարկային պորտֆելի որակի
վերաբերյալ վերլուծությունը՝
Համախառն
վարկեր

Արժեզրկման
գծով
պահուստ

Զուտ վարկեր

Համախառն
վարկերի
արժեզրկման
պահուստ

7,736,567

155,200

7,581,367

2.56%

13,639
5,146
513,287

136
162
500,473

13,503
4,984
12,814

1.00%
3.15%
97.50%

8,268,639

655,971

7,612,668

7.93%

Խմբային գնահատված
Ոչ ժամկետանց
Ժամկետանց՝
- 1-ից 30 օր ժամկետանց
- 31-ից 60 օր ժամկետանց
- 61-ից 90 օր ժամկետանց
- 91-ից 180 օր ժամկետանց
Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր

Ստորև ներկայացված է 2016 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարկային պորտֆելի որակի
վերաբերյալ վերլուծությունը՝

Համախառն
վարկեր

Արժեզրկման
գծով
պահուստ

Զուտ վարկեր

Համախառն
վարկերի
արժեզրկման
պահուստ

6,159,522

143,383

6,016,139

2.33%

14,061
14,792
18,520
194,152
46,234

1,591
290
2,709
21,339
3,095

12,470
14,502
15,811
172,813
43,139

11.31%
1.96%
14.63%
10.99%
6.69%

6,447,281

172,407

6,274,874

2.67%

Խմբային գնահատված
Ոչ ժամկետանց
Ժամկետանց՝
- 1-ից 30 օր ժամկետանց
- 31-ից 60 օր ժամկետանց
- 61-ից 90 օր ժամկետանց
- 91-ից 180 օր ժամկետանց
- 181-ից 270 օր ժամկետանց
Ընդամենը հաճախորդներին
տրված վարկեր
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16. Ֆինանսական վարձակալության գծով զուտ ներդրումներ
2017 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
Ֆինանսական վարձակալության գծով համախառն
ներդրումներ
Մինչև 1 տարի
1-5 տարի
5 տարուց ավել

Նվազեցված՝ չվաստակած ֆինանսական եկամուտ
Նվազեցված՝ արժեզրկման կորուստների պահուստը
Ֆինանսական վարձակալության գծով զուտ ներդրումներ

Ընթացիկ մասնաբաժին
Երկարաժամկետ մասնաբաժին

2016 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

208,546
676,187
207,501
1,092,234

80,196
231,875
78,576
390,647

(239,504)

(85,066)

(8,942)

(4,521)

843,788

301,060

2017 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
178,701
665,087
843,788

2016 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
74,516
226,544
301,060

17. Ներդրում ծրագրում
Ներդրումներն իրականացվել են Մեղրիի ԱՏԳ ստեղծման և կայացման նպատակով, որով
նախատեսվում է Հայաստանի և ԻԻՀ սահմանին կառուցել ԱՏԳ, ինչը կնպաստի դեպի ՀՀ կապիտալի
ներհոսքին, ՀՀ տնտեսության ակտիվացմանը, ԻԻՀ հետ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը, ԵԱՏՄ և
ԵՄ հետ առկա տնտեսական հարաբերությունների ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործմանը:
Առաջին փուլով նախատեսվել է կառուցել և բարեկարգել Մեղրիի ԱՏԳ մաքսային կետի հարակից
տարածքը՝ ապահովելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով: 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ ծրագրում ներդրված գումարների չափը կազմել է 200,000 հազար ՀՀ դրամ։
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18. Հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք
2016 թ. հունվարի 1
Ավելացումներ
Օտարումներ
2016 թ. դեկտեմբերի 31
Ավելացումներ
Օտարումներ
Փոխանցումներ
Ձեռքբերումներ
կազմակերպությունների
միավորմամբ
2017 թ. դեկտեմբերի 31
Կուտակված մաշվածություն
2016 թ. հունվարի 1
Մաշվածության ծախս
Օտարումներ
2016 թ. դեկտեմբերի 31
Մաշվածության ծախս
Օտարումներ
2017 թ. դեկտեմբերի 31
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2016 թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ

Հող և շենքեր

Կապի և հաղորդակցման
միջոցներ

Փոխադրամիջոցներ

Գրասենյակային գույք

Կապիտալ
ներդրումներ
վարձակալվա
ծ հիմնական
միջոցներում

422,000
310
422,310

28,236
6,149
(54)
34,331

57,483
57,483

24,823
4,320
(102)
29,041

-

Այլ
հիմնական
միջոցներ

Ընդամենը

7,964
4,855
12,819

540,506
15,634
(156)
555,984

-

5,799
(3,442)

25,493
-

296
(42)
1,383

-

1,804
(31)
(1,383)

33,392
(3,515)
-

422,310

5,584
42,272

827
83,803

32,278
62,956

121,975
121,975

5,157
18,366

165,821
751,682

5,275
10,554
15,829
10,561
26,390

21,196
6,563
(54)
27,705
7,236
(3,421)
31,520

30,699
8,352
39,051
10,111
49,162

7,676
5,348
(102)
12,922
13,566
(35)
26,453

9,260
9,260

592
1,935
2,527
2,527
(31)
5,022

65,438
32,752
(156)
98,034
53,261
(3,487)
147,808

395,920

10,752

34,641

36,503

112,715

13,343

603,874

406,481

6,626

18,432

16,119

-

10,292

457,950

416,725

7,040

26,784

17,147

-

7,372

475,068
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2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ամբողջությամբ մաշված, բայց դեռ օգտագործվող
ակտիվների համախառն հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 132,193 հազար և 51,811 հազար դրամ,
համապատասխանաբար: 2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը չի ունեցել
գրավադրված հիմնական միջոց:
19. Ոչ նյութական ակտիվներ
Համակարգչային
ծրագրեր

Լիցենզիաներ

Այլ ոչ
նյութական
ակտիվներ

Ընդամենը

6,393
1,125
7,518

-

800
800

7,193
1,125
8,318

-

4,138

1,754

5,892

6,478
13,996

4,138

2,554

6,478
20,688

Սկզբնական արժեք
2016 թ. հունվարի 1
Ավելացումներ
2016 թ. դեկտեմբերի 31
Ավելացումներ
Ձեռքբերումներ
կազմակերպությունների
միավորմամբ
2017 թ. դեկտեմբերի 31
Կուտակված ամորտիզացիա
2016 թ. հունվարի 1
Ամորտիզացիայի ծախս
2016 թ. դեկտեմբերի 31
Ամորտիզացիայի ծախս
2017 թ. դեկտեմբերի 31
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2016 թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ

3,611
733
4,344
1,559
5,903

-

-

3,611
733

-

4,344

-

-

1,559
5,903

8,903

4,138

2,554

14,785

3,174

-

800

3,974

2,782

-

800

3,582

2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ամբողջությամբ մաշված, բայց դեռևս օգտագործվող ոչ
նյութական ակտիվների արժեքը կազմել է համապատասխանաբար 17,808 հազար և զրո դրամ:
Խումբը 2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գրավադրված ոչ նյութական ակտիվներ չի
ունեցել։
20. Այլ ակտիվներ

Բռնագանձված ակտիվներ
Բռնագանձված ակտիվների գծով պահուստ
Կանխավճարներ և այլ ակտիվներ
Այլ
Ընդամենը այլ ակտիվներ

2017 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
432,464
(69,852)
27,379
19,820
409,811

2016 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
297,354
15,592
5,351
318,297

21. Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ
Կազմակերպությունը 2015 թվականին ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ վարկային համաձայնագիր է
ստորագրել՝ հիմնված Եվրոպական ներդրումային բանկի և ՀՀ ԿԲ-ի միջև ստորագրված պայմանագրի
վրա, որի ժամկետայնությունը 7.5 տարի է, իսկ պայմանագրային տոկոսադրույքը՝ 8% մինչև 2017թ․
կնքված պայմանագրերի համար, 7% 2017թ․ կնքված պայմանագրերի համար: Վարկը ստացվել է
տրանշներով: Մայր գումարը և տոկոսները պետք է վճարվեն 6-ամսյա կտրվածքով:
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ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկերի ընդհանուր պայմանագրային գումարը 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 1,686,226 հազար դրամ (2016 թ.`2,489,700 հազար դրամ):
Վարկի սկզբնական ճանաչումից օգուտը կազմել է 216,912 հազար ՀՀ դրամ, որը ճանաչվել է տարվա
ֆինանսական արդյունքում։
22. Պարտավորություններ ՀՀ ֆինանսների նախարարության նկատմամբ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից ստացված վարկեր
«Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման
կենտրոնից» ստացված վարկեր
Ընդամենը պարտավորություններ ՀՀ ֆինանսների
նախարարության նկատմամբ

2017 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
-

2016 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
7,440,265

574,519

136,635

574,519

7,576,900

Տոկոսադրույքը կազմում է 4%, մարման ժամկետը՝ 2023 թվականի օգոստոսի 15-ից 2030 թվականի
սեպտեմբերի 15-ը։
23. Այլ պարտավորություններ

Վճարման ենթակա գումարներ
Ընդամենը այլ ֆինանսական պարտավորություններ
Աշխատակիցներին վճարվելիք հատուցումներ
Վճարման ենթակա հարկեր, բացի շահութահարկից
Ակտիվներին առնչվող դրամաշնորհներ
Այլ պարտավորություններ
Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ
Ընդամենը այլ պարտավորություններ

2017 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
187,508
187,508
44,919
19,056
505
1,626
66,106
253,614

2016 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
1,390
1,390
29,185
7,066
673
36,924
38,314

Ակտիվներին առնչվող դրամաշնորհներ
Հունվարի 1-ի դրությամբ
Եկամտի ճանաչում
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

2017 թ.
673
(168)
505

2016 թ.
1,435
(762)
673

24. Սեփական կապիտալ
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Կազմակերպության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված
բաժնետիրական կապիտալը կազմում էր 2,260,500 հազար դրամ (2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ՝ 1,150,500 հազար դրամ): Համաձայն Կազմակերպության կանոնադրության,
բաժնետիրական կապիտալը բաղկացած է թվով 1,137 հատ սովորական անվանական
բաժնետոմսերից (2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 767 հատ սովորական անվանական
բաժնետոմսեր) և թվով 370 հատ պարտադիր փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերից (2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ զրո)՝ յուրաքանչյուրը 1,500,000 դրամ անվանական արժեքով:
2017 թ. սեպտեմբերի 1-ին Կազմակերպության (Վաճառող) և ՀՀ ֆինանսների նախարարության
(Գնորդ) միջև կնքվել է Բաժնետոմսերի գնման համաձայնագիր, համաձայն որի գնորդը ձեռք է բերել
թվով 370 հատ սովորական անվանական և 370 հատ փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսեր (որոնք
կփոխարկվեն սովորական անվանական բաժնետոմսերի 2020 թ. հունվարի 1-ին)՝ յուրաքանչյուրը
1,500,000 անվանական արժեքով: Սովորական անվանական և արտոնյալ բաժնետոմսերի
շուկայական արժեքը համապատասխանաբար 7,000,000 և 14,000,000 դրամ էր: Ձեռքբերված
բաժնետոմսերը, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 7,770,000,000 դրամ, ձեռք են բերվել ՀՀ
ֆինանսների նախարարությունից փոխառված միջոցների հաշվեկշռից նվազեցմամբ։
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Արտոնյալ բաժնետոմսերը իրավունք են տալիս ստանալ յուրաքանչյուր արտոնյալ բաժնետոմսի համար
տարեկան շահաբաժին 1,176,000 հազար դրամի չափով՝ 2017 (պետք է հաշվարկվի փաստացի օրերի
հիման վրա), 2018 և 2019 թվականներին։ Արտոնյալ բաժնետոմսի ճանաչման ամսաթվի դրությամբ
առաջացած ֆինանսական պարտավորության բաղադրիչը զեղչվել է շուկայական 12% դրույքաչափով
և կազմում է 911,310 հազար դրամ։
2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Կազմակեպությունը սեփականության իրավունքով
պատկանում է հետևյալ բաժնետերերին՝

ՓՄՁ ԶԱԿ
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Ընդամենը

2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
50.90%
49.10%
100.00%

2016 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
100%
100.00%

Բաժնետերերի միջև բաշխման ենթակա պահուստները հավասար են չբաշխված շահույթի գումարին՝
համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Չբաշխվող պահուստներն իրենցից ներկայացնում են պահուստային
ֆոնդ, որը ստեղծված է համաձայն կանոնակարգային պահանջների՝ Խմբի ընդհանուր ռիսկերի, այդ
թվում՝ ապագա կորուստների և այլ չնախատեսված ռիսկերի և այլ պայմանական դեպքերի համար:
Պահուստային ֆոնդը ձևավորվել է ըստ Խմբի կանոնադրական պահանջների, որտեղ սահմանված է
այս նպատակներով պահուստի ձևավորում՝ տեղական օրենսդրության համաձայն Խմբի ձևակերպված
բաժնետիրական կապիտալի ոչ պակաս, քան 15% -ի չափով:
25. Պայմանագրային և պայմանական պարտավորություններ
Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Խումբը տրամադրում է իր հաճախորդներին
արտահաշվեկշռային ռիսկ պարունակող ֆինանսական գործիքներ հաճախորդների կարիքները
բավարարելու համար: Այս գործիքները, որոնք ներառում են վարկային ռիսկի տարբեր աստիճաններ,
չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում: Խմբի հետհաշվեկշռային
պարտավորությունները ստանձնելիս օգտագործում է նույն վարկային վերահսկողության և
կառավարման քաղաքականությունը, ինչն օգտագործում է հաշվեկշռային գործառնությունների
ժամանակ:
2017 և 2016 թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը պայմանական պարտավորությունների
կորուստների համար պահուստներ չունի:
Կապիտալի պարտավորություններ. 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը չունի
կապիտալի պարտավորություններ՝ կապված հիմնական և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման
հետ:
Պարտավորություններ գործառնական վարձակալության գծով. Խումբը վարձակալում է մեկ
գրասենյակային տարածք գործառնական վարձակալությամբ, որի ժամկետը լրանում է 2021 թ.
փետրվարի 3-ին:
Այն դեպքում, երբ Խումբը հանդիսանում է վարձատու, չեղարկման ոչ ենթակա գործառնական
վարձակալություններով նախատեսված հետագա նվազագույն վարձակալության վճարների ընդհանուր
գումարը հետևյալն է.

1-5 տարի
Ընդամենը գործառնական վարձակալության գծով
պարտավորություններ

2017 թ.
2016 թ.
դեկտեմբերի 31դեկտեմբերի 31ի դրությամբ
ի դրությամբ
280,392
280,392

-

Դատական վարույթներ. Խումբը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ներգրավված չի եել դատական
վարույթներում:
Հարկային օրենսդրություն. Հայաստանի Հանրապետության առևտրային համակարգը կարգավորող
օրենսդրությունը, ներառյալ հարկային օրենսդրությունը, կարող է ունենալ մեկից ավելի
մեկնաբանություններ: Ավելին, վտանգ կա, որ հարկային մարմինները կամայական դատողություններ
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կարող են անել ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ: Եթե Խմբի գործունեության
վերաբերյալ ղեկավարության որոշակի որոշումներ հարկային մարմինների կողմից վիճարկվեն, Խումբը
կարող է ենթարկվել հավելյալ հարկերի, տույժերի և տոկոսների:
Սովորաբար հարկային ստուգումը վերաբերում է աուդիտի տարվան նախորդող երեք օրացուցային
տարիներին:
Գործարար միջավայրը. զարգացող երկրների ֆինանսական շուկաները, ինչպիսին է Հայաստանի
Հանրապետությունը, ավելի շատ են ենթարկվում զանազան ռիսկերի, քան ավելի զարգացած
երկրների շուկաները, ներառյալ տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական և իրավական և
օրենսդրական ռիսկերը: Իրավական, հարկային և օրենսդրական համակարգերը շարունակում են
զարգանալ, սակայն կարող են ունենալ տարբեր մեկնաբանություններ և ենթակա են հաճախակի
փոփոխությունների: Հայաստանը դեռևս գտնվում է տնտեսական և քաղաքական փոփոխությունների
գործընթացում: Որպես զարգացող շուկա, Հայաստանը չունի այն աստիճան զարգացած գործարար և
կանոնակարգային ենթակառուցվածք, որը բնորոշ է ավելի հասուն ազատ շուկայական
տնտեսություններին: Ի լրումն, տնտեսական պայմանները շարունակում են սահմանափակել
ֆինանսական շուկաների գործունեության ծավալները, ինչը թերևս չի արտացոլում ֆինանսական
գործիքների արժեքները: Հետագա տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտ են հանդիսանում
տնտեսական և ինստիտուցիոնալ զարգացման ցածր մակարդակը և տնտեսավարման
կենտրոնացվածությունը, տարածաշրջանային անկայունությունները և միջազգային տնտեսական
ճգնաժամը:
Առավել խիստ զգալի շուկայական սպառնալիքների և դժվարությունների արդյունքում ՀՀ
տնտեսությունը, ինչպես նաև Խմբի գործունեությունը կարող են վատթարանալ: Այնուամենայնիվ,
քանի որ նման ենթադրությունների հիմքում ընկած են բազմաթիվ փոփոխական պայմաններ և
անորոշություններ, ղեկավարությունը հնարավորություն չունի արժանահավատ գնահատական տալ,
թե նման հանգամանքները ինչ ազդեցություն կունենան Խմբի ակտիվների և պարտավորությունների
հաշվեկշռային արժեքների վրա:
Ավելին, 2018 թվականին Հայաստանում տեղի են ունեցել քաղաքական հուզումներ։ Դրանց, ինչպես
նաև քաղաքական և տնտեսական կայունացումը մեծապես կախված են ՀՀ կառավարության ծրագրից
և մի շարք այլ գործոններից։ Հետագա քաղաքական և տնտեսական զարգացումների ազդեցությունը
Խմբի հաճախորդների, ակտիվների և գործընկերների վրա դժվար է կանխատեսել։
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում ճշգրտումների ազդեցությունը,
եթե այդպիսիք կան, որոնք կարող էին անհրաժեշտ համարվել, եթե վերը նշված գործոնների
ազդեցությունը դիտարկելի և արժանահավատորեն չափելի դառնար:
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26. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Ընդհանուր դասն
ըստ
համախմբված
Կապակցված
ֆինանսական
կողմի
հաշվետվութհետ հաշվեկշիռ
յունների
Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Վաճառքի համար
մատչելի
ֆինանսական
ակտիվներ (ծան.
14)
Բաղկացած
հետևյալների
հաշվեկշիռներից՝
- մայր ընկերությունը
Հաճախորդներին
տրվող վարկեր
(ծան. 15)
Բաղկացած
հետևյալների
հաշվեկշիռներից՝
- այլ կապակցված
կողմեր
Պարտավորություն
ներ Ֆինանսների
նախարարության
նկատմամբ
(ծան. 21)
Բաղկացած
հետևյալների
հաշվեկշիռներից՝
- մայր ընկերությունը
Հետաձգված
հատուցում
Բաղկացած
հետևյալների
հաշվեկշիռներից՝
- մայր ընկերությունը
Փոխարկելի
արտոնյալ
բաժնետոմսեր
Բաղկացած
հետևյալների
հաշվեկշիռներից՝
- մայր ընկերությունը

2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Ընդհանուր դասն
ըստ
Կապակցհամախմբված
ված կողմի
ֆինանսական
հետ
հաշվետվութհաշվեկշիռ
յունների

2,280,710

2,280,710

210,424

210,424

197,692

7,612,668

14,502

6,274,874

574,519

574,519

7,576,900

7,576,900

632,220

632,220

-

-

854,496

854,496

-

-
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2017 թ.

Գործարքներ
կապակցված
կողմերի հետ

Ընդհանուր դասն
ըստ համախմբված
ֆինանսական
հաշվետվությունների

2016 թ.
Ընդհանուր դասն
ըստ
համախմբված
Գործարքներ
ֆինանսական
կապակցված
հաշվետվութկողմերի հետ
յունների

Շահույթի կամ վնասի մասին
հաշվետվություն
Տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային ծախս

111,604

1,479,319

3,047

1,570,262

(888,255)

(1,051,679)

(599,115)

(801,745)

2017 թ.

Գործարքներ
կապակցված
կողմերի հետ
Ղեկավար
անձնակազմի
հատուցում (ծան. 9)
- Կարճաժամկետ
վճարումներ
աշխատակիցներին

Ընդհանուր դասն
ըստ համախմբված
ֆինանսական
հաշվետվությունների

(93,163)

(296,912)

2016 թ.
Ընդհանուր դասն
ըստ
համախմբված
Գործարքներ
ֆինանսական
կապակցված
հաշվետվութկողմերի հետ
յունների

(71,337)

(216,685)

27. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը
ՖՀՄՍ-ն սահմանում է իրական արժեքը որպես գումար, որով ակտիվը կարող է վաճառվել կամ
պարտավորությունը փոխանցվել շուկայի մասնակիցների միջև սովորական պայմաններով ընթացող
գործարքում չափման ամսաթվի դրությամբ: Այստեղ ներկայացված գնահատումները պարտադիր
կերպով չեն արտացոլում այն գումարները, որոնք Խումբը կարող է ստանալ որոշակի գործիքի
շուկայական փոխանակման արդյունքում:
Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է տրամաբանորեն մեկնաբանել շուկայական տվյալները գնահատված
իրական արժեքը որոշելու համար: Հայաստանի Հանրապետության շուկան կարելի է բնութագրել
որպես զարգացող, և տնտեսական պայմանները շարունակում են սահմանափակել ֆինանսական
շուկաներում գործունեության ծավալները: Շուկայի գնանշումները կարող են հնացած լինել կամ
արտացոլել վաճառքի գործարքների կրճատում և արդյունքում չեն արտացոլի ֆինանսական
գործիքների իրական արժեքները: Ղեկավարությունն օգտագործել է շուկայի ամբողջ հասանելի
տեղեկատվությունը ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը գնահատելիս:
Խմբի՝ շարունակական հիմունքներով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների
և պարտավորությունների իրական արժեքը. Խմբի որոշ ֆինանսական ակտիվներ և
պարտավորություններ չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջում: Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է նշված ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների իրական արժեքի որոշման մեթոդները (մասնավորապես՝ օգտագործված
գնահատման մեթոդները և ելակետային տվյալները):
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Իրական արժեք
Ֆինանսական
ակտիվներ/
ֆինանսական
պարտավորու
թյուններ

2017 թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
2,280,710

Գնահատման
տեխնիկա(ներ) և
հիմնական
ելակետային
տվյալ(ներ)
Պետական
Մակարդակ պարտատոմսերի
210,424
2
եկամտաբերության կոր

2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Իրական
արժեքի
հիերարխիա

Էական ոչ
դիտարկելի
ելակետային
տվյալ(ներ)

Ոչ դիտարկելի
ելակետային
տվյալների
հարաբերակց
ությունն
իրական
արժեքին

կ/չ

կ/չ

Խմբի՝ ոչ շարունակական հիմունքներով իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը. հաշվի առնելով մի շարք ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների կարճաժամկետ բնույթը՝ ղեկավարությունը կարծում է, որ
դրանց հաշվեկշռային արժեքները մոտ են դրանց իրական արժեքին: Որոշակի այլ ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների գծով ղեկավարությունն օգտագործում է զեղչված դրամական
հոսքերը՝ իրական արժեքը գնահատելու համար: Այս գնահատված դրամական միջոցների հոսքերի
զեղչման համար օգտագործված տոկոսադրույքները հիմնված են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ
պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի վրա, գումարած արժույթը, գործիքի
ժամկետայնության, կոնտրագենտի վարկային ռիսկի վրա:
2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Հաշվեկշռային
Իրական
արժեք
արժեք

2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Հաշվեկշռային
արժեք
Իրական արժեք

Ֆինանսական ակտիվներ
Վարկեր և ֆինանսական
վարձակալություններ՝
- Հաճախորդներին տրված վարկեր
- Ֆինանսական
վարձակալությունների գծով զուտ
ներդրումներ

8,456,456
7,612,668

8,808,329
7,964,541

6,575,934
6,274,874

6,852,772
6,551,712

843,788

843,788

301,060

301,060

2,260,745

2,262,223

10,066,600

8,128,610

2,260,745

2,262,223

10,066,600

8,128,610

Ֆինանսական
պարտավորություններ
Ֆինանսական պարտավորություններ՝
ամորտիզացված արժեքով պահվող՝
- Պարտավորություններ ԿԲ և
Ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ
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Իրական արժեքի հիերարխիա 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մակարդակ 1
Մակարդակ 2
Մակարդակ 3
Ընդամենը
Ֆինանսական ակտիվներ
Վարկեր և ֆինանսական
վարձակալություններ՝
- Հաճախորդներին տրված վարկեր
- Ֆինանսական վարձակալությունների
գծով զուտ ներդրումներ

-

-

7,964,541

7,964,541

-

-

843,788

843,788

Ընդամենը

-

-

8,808,329

8,808,329

Ֆինանսական պարտավորություններ՝
ամորտիզացված արժեքով պահվող՝
- Պարտավորություններ ԿԲ և
Ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ

-

-

2,262,223

2,262,223

Ընդամենը

-

-

2,262,223

2,262,223

Ֆինանսական
պարտավորություններ

Իրական արժեքի հիերարխիա 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մակարդակ 1
Մակարդակ 2
Մակարդակ 3
Ընդամենը
Ֆինանսական ակտիվներ
Վարկեր և ֆինանսական
վարձակալություններ՝
- Հաճախորդներին տրված վարկեր
- Ֆինանսական վարձակալությունների
գծով զուտ ներդրումներ

-

-

6,551,712

6,551,712

-

-

301,060

301,060

Ընդամենը

-

-

6,852,772

6,852,772

Ֆինանսական պարտավորություններ՝
ամորտիզացված արժեքով պահվող՝
- Պարտավորություններ ԿԲ և
Ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ

-

-

8,128,610

8,128,610

Ընդամենը

-

-

8,128,610

8,128,610

Ֆինանսական
պարտավորություններ
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28. Ֆինանսական գործունեությունից առաջացած պարտավորությունների համադրում
Ոչ կանխիկ փոփոխություններ
2017 թ.
դեկտեմբբերի 31-ի
դրությամբ

165,389

-

(64,042)

1,686,226

(504,535)

836,101

(7,771,492)

(152,870)

574,519

(680,556)

1,001,490

(7,771,492)

(216,912)

2,260,745

Տոկոսավճար

Տոկոսային ծախս

2,489,700

(728,800)

(176,021)

7,576,900

590,415

10,066,600

(138,385)

2017 թ.
հունվարի
1

Պարտավորություն
ներ ՀՀ ԿԲ
նկատմամբ
Պարտավորություններ
Ֆինանսների
նախարարության
նկատմամբ

Հաշվանցում (ծան.
23)

Օգուտ
սկզբնական
ճանաչումից

Մուտքեր/
մարումներ կանխիկ
դրամական
հոսքեր

29. Կապիտալ ռիսկի կառավարում
Խումբը կառավարում է իր կապիտալն՝ ապահովելու Խմբի գործունեության անընդհատության
սկզբունքը, միևնույն ժամանակ առավելագույնի հասցնելով շահագրգիռ կողմերի հատույցը
ներգրավված և սեփական միջոցների հավասարակշռության օպտիմալացման ճանապարհով:
ՀՀ կենտրոնական բանկը Խմբի համար սահմանում և վերահսկում է կապիտալի պահանջները: Ըստ ՀՀ
ԿԲ կողմից սահմանված՝ ներկայումս գործող կապիտալի պահանջների, ունիվերսալ վարկային
ընկերությունները 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետք է ապահովեն 150,000 հազար ՀՀ դրամ
նվազագույն բաժնետիրական կապիտալ (2016 թ. դեկտեմբերի 31-ին՝ 150,000 հազար ՀՀ դրամ):
Հետևյալ աղյուսակը վերլուծում է Խմբի կապիտալ ռեսուրսները կապիտալի համարժեքության
նպատակներով՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված սկզբունքների:

Սկզբնական կապիտալ
Լրացուցիչ կապիտալ
Ընդամենը կապիտալ
Ռիսկով կշռված ակտիվներ

31 դեկտեմբերի
2017 թ.
աուդիտ չարված
9,785,650
181,786
9,967,436
16,019,254
120.5%

31 դեկտեմբերի
2016 թ.
աուդիտ չարված
1,614,967
4,574
1,619,541
9,404,946
121.1%

30. Ռիսկերի կառավարում
Ռիսկերի կառավարումը Խմբի բիզնեսի հիմնարար տարրերից է և Խմբի գործունեության էական
բաղկացուցիչը: Խմբի գործունեությանը բնորոշ հիմնական ռիսկերն են՝




վարկային ռիսկը,
իրացվելիության ռիսկը,
շուկայական ռիսկը:

Խումբն ընդունում է, որ անհրաժեշտ է ունենալ ռիսկերի կառավարման արդյունավետ և նպատակային
գործընթացներ: Նշվածն իրականացնելու համար Խումբը ստեղծել է ռիսկերի կառավարման
հայեցակարգ, որի հիմնական նպատակն է պաշտպանել Խումբը ռիսկերից և թույլ տալ նրան հասնելու
իր գործունեության նպատակներին:
Խմբի ռիսկերի կառավարման նպատակների սահմանման և քաղաքականությունների մշակման
ընդհանուր պատասխանատվությունը կրում է Տնօրենների խորհուրդը: Տնօրենների խորհրդի
ընդհանուր նպատակն է սահմանել քաղաքականություններ, որոնք հնարավորինս կնվազեցնեն
ռիսկերն առանց անհարկի վատթարացնելու Խմբի մրցունակությունն և ճկունությունը: Պահպանելով
45

«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

վերջնական պատասխանատվությունը՝ այն միաժամանակ փոխանցել է իրավասություններն Խմբի
ֆինանսական բաժնին՝ նախագծելու և գործարկելու գործընթացներ, որոնք կապահովեն
նպատակների և քաղաքականությունների արդյունավետ իրականացումը:
Խմբի ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը սահմանված են՝ Խմբի
ռիսկերի հայտնաբերման և վերլուծության նպատակով, որը թույլ կտա սահմանել ռիսկերի և
վերահսկողությունների համապատասխան սահմանաչափեր, վերահսկել ռիսկերը և ապահովել
սահմանաչափերի հետ համապատասխանությունը: Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը և
համակարգերը վերանայվում են կանոնավոր կերպով՝ շուկայի պայմանների, առաջարկվող
ապրանքների և ծառայությունների փոփոխությունների արտացոլման նպատակով:
Վերապատրաստման և կառավարման ստանդարտների միջոցով Խումբը նպատակ ունի կառուցել
համակարգված և կառուցողական վերահսկողական միջավայր, որտեղ աշխատակիցները
կպատկերացնեն իրենց դերը և պարտականությունները:
Վարկային, շուկայական և իրացվելիության ռիսկերը թե՛ պորտֆելի, թե՛ գործարքների մակարդակով
կառավարվում և վերահսկվում են Վարկային կոմիտեների և ակտիվների ու պարտավորությունների
կառավարման կոմիտեի (այսուհետ՝ ԱՊԿԿ) միջոցով: ԱՊԿԿ-ն պատասխանատու է ռիսկերի
կառավարման քաղաքականության, ընթացակարգերի մշակման, վերահսկողության և
օրենսդրական/կանոնակարգային դաշտում առկա ռիսկերի վերահսկողության համար և գնահատում
է դրանց ազդեցությունը Խմբի գործունեության վրա: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս Խմբիը նվազեցնել ՀՀ
ներդրումային միջավայրի փոփոխությունների դեպքում Խմբիը սպառնացող հնարավոր կորուստները:
Վարկային ռիսկ
Խումբը ենթակա է վարկային ռիսկի, այն է՝ ռիսկ, ըստ որի ֆինանսական գործիքի մի կողմը չի
կատարի իր պարտավորությունը՝ ֆինանսական կորուստներ պատճառելով մյուս կողմին:
Խմբի հիմնական գործունեությունը միկրովարկերի տրամադրումն է: Համապատասխանաբար,
վարկային ռիսկը մեծագույն կարևորություն ունի միկրոֆինանսավորման ընկերությունների ռիսկերի
կառավարման մեջ: Զգալի ֆինանսական վնասներից խուսափելու համար Խումբը կիրառում է տարբեր
մեթոդներ վարկային ռիսկերը որոշելու և արդյունավետորեն կառավարելու նպատակով:
Միկրոֆինանսակավորման ոլորտը ընդհանուր առմամբ հակված է վարկային ռիսկի՝ հաճախորդներին
տրամադրվող վարկերի և բանկային ավանդների միջոցով: Ինչ վերաբերում է հաճախորդներին
տրված վարկերին, այս ռիսկը կենտրոնացած է Հայաստանի Հանրապետությունում: Այն մոնիտորինգի
է ենթարկվում կանոնավորապես՝ վարկային սահմանաչափերի և վարկարժանության վերաբերյալ
Խմբի ռիսկի կառավարման քաղաքականությամբ սահմանված ուղենիշերին հետևելը/ուղենիշերի
պահպանումն ապահովելու համար։
Ռիսկերի կառավարումը և մոնիտորինգն իրականացվում է սահմանված լիազորությունների
շրջանակներում: Այս գործընթացներն իրականացվում են Վարկային կոմիտեների և Խմբի Տնօրենների
խորհրդի կողմից: Նախքան որևէ հայտի կազմումը Վարկային կոմիտեի կողմից, բոլոր
առաջարկությունները վարկային գործընթացի վերաբերյալ (վարկառուի սահմանաչափի հաստատում
կամ վարկային պայմանագրերի մեջ ուղղումների կատարում և այլն) վերանայվում և հաստատվում են
վարկային բաժնի կողմից: Առօրյա ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է վարկային բաժնի
ղեկավարի կողմից:
Խմբի վարկային քաղաքականությունը սահմանված է Վարկային ձեռնարկում, որտեղ հստակ
սահմանված են բոլոր առնչվող ընթացակարգերը և պահանջները համապատասխան
վերահսկողական մեխանիզմների հետ մեկտեղ, ներառյալ վարկի տրամադրումը, չվճարված վարկերի
մոնիտորինգը և այլն:
Վարկային կոմիտեն վերլուծող մարմինն է, որը պատասխանատու է վարկային հայտերում ամփոփված
տեղեկատվությունը վերլուծելու և վարկային ռիսկերը հնարավորինս նվազեցնելու համար: Վարկային
կոմիտեն Խմբի ներսում անկախ մարմին է, որը լիազորված է կայացնելու վերջնական որոշում
վարկային հայտը ֆինանսավորելու կամ մերժելու վերաբերյալ:
Վարկային կոմիտե ներկայացվող տեղեկատվության ճշգրտությունը վարկային մասնագետի
պատասխանատվությունն է, ով լրացնում է նախնական հայտը դիմողի բիզնեսի և վարկային ռիսկերի
պատշաճ ուսումնասիրությունից հետո: Ի վերջո Վարկային կոմիտեի անդամները գնահատում են
հայտի համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին (դիմողի վարկային պատմությունը,
ֆինանսական վիճակը, մրցակցային ունակությունը և այլն):
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«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա»
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Յուրաքանչյուր մասնաճյուղ պարտավոր է կիրառել Խմբի վարկային քաղաքականությունները և
ընթացակարգերը՝ Խմբի վարկային կոմիտեից ստացված վարկային հաստատման սահմանաչափի
շրջանակներում: Յուրաքանչյուր մասնաճյուղի մենեջեր վարկային բոլոր տեսակի խնդիրների
վերաբերյալ զեկուցում է տնօրինությանը և վարկային կոմիտեին: Յուրաքանչյուր մասնաճյուղ
պատասխանատու է իր վարկային պորտֆելի որակի և կատարողականի համար, ինչպես նաև իր
պորտֆելի ներսում առկա ռիսկերի վերահսկողության և մոնիտորինգի համար: Ներքին աուդիտը
իրականացնում է մասնաճյուղերի և Խմբի վարկային գործընթացների կանոնավոր աուդիտներ:
Խմբի վարկային բաժինը ուսումնասիրում է ժամկետանց վարկերի վերլուծությունը և հետամուտ է
լինում ժամկետանց մնացորդներին: Ղեկավարությունը, հետևաբար, տեղին է համարում ժամկետանց
վարկերի և այլ վարկային ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումը:
Խումբը բաշխում է վարկային ռիսկի մակարդակը՝ սահմանափակելով մեկ վարկառուի գծով կամ
վարկառուների խմբի գծով, ինչպես նաև ըստ տնտեսության և աշխարհագրական սեգմենտների
ռիսկի չափերը: Վարկային ռիսկի սահմանաչափերն ըստ վարկառուի և ըստ վարկատեսակի
հաստատում է Տնօրենների խորհուրդը: Վարկառուի գծով ռիսկը հետագայում սահմանափակվում է
ենթասահմանաչափերով, որոնք վերաբերում են հաշվեկշռային և հետհաշվեկշռային ռիսկերին և
սահմանվում են վարկային կոմիտեի կողմից: Փաստացի ռիսկերի համապատասխանությունը
սահմանաչափերին հսկվում է օրական կտրվածքով՝ ապահովելու համար, որ Խմբի կողմից
սահմանված վարկային սահմանաչափերը և վարկունակության ուղեցույցները չեն խախտվում:
Ըստ նպատակահարմարության, և վարկերի մեծ մասի դեպքերում, Խումբն ընդունում է գրավ կամ
անձնական երաշխավորություն: Այնուամենայնիվ, վարկերի զգալի մասն անհատական են, որտեղ
այսպիսի ապահովության միջոցներ չեն կարող ձեռք բերվել: Այսպիսի ռիսկերը մոնիտորինգի են
ենթարկվում շարունակական հիմունքով և ենթակա են տարեկան կամ ավելի հաճախակի
վերանայումների:
Արժեզրկման պահուստ. Խումբը սահմանում է պահուստ արժեզրկումից կորուստների գծով, որն
իրենից ներկայացնում է վարկային պորտֆելում կրած վնասների գնահատումը: Այս պահուստի
հիմնական բաղկացուցիչը իրենից ներկայացնում է վարկերի գծով կորուստների խմբակային
պահուստ, որը սահմանված է Խմբի համասեռ ակտիվների գծով՝ կապված այն վնասների հետ, որոնք
հաշվեգրվել են, սակայն չեն վերագրվել վարկերին:
Վարկային ռիսկի առավելագույն չափը. Խմբի վարկային ռիսկի առավելագույն չափը զգալիորեն
տատանվում է և կախված է և անհատական ռիսկերից, ինչպես նաև ընդհանուր շուկայական
տնտեսության ռիսկերից:
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է վարկային ռիսկի առավելագույն չափը հաշվեկշռային
ֆինանսական ակտիվների գծով: Հաշվեկշռային ֆինանսական ակտիվների գծով առավելագույն ռիսկը
հավասար է այդ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին՝ նախքան որևէ հաշվանցում կամ գրավի
ազդեցություն հաշվի առնելը:
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ
Այլ ֆինանսական ակտիվներ

2017 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
2,899,175
1,154,438
2,280,710
7,612,668
843,788
47,199
14,837,978

2016 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
3,382,331
1,504,504
210,424
6,274,874
301,060
7,180
11,680,373

Վերը նշված հաշվեկշռային արժեքները լավագույնս ներկայացնում են վարկային ռիսկի առավելագույն
չափը, երբ հաշվի է առնվում պահվող գրավի ապահովման միջոցի կամ ձեռք բերված անձնական
երաշխավորությունը: Վարկային ռիսկի չափի նվազեցման նպատակով ակտիվների և
պարտավորությունների հնարավոր զուտացման ազդեցությունը էական չէ: Հաճախորդներին
տրամադրված վարկերի դիմաց գրավի ապահովման միջոցի և հաճախորդներին տրամադրված
վարկերի գծով վարկային ռիսկի կենտրոնացման վերլուծությունը ներկայացվում է ծանոթագրություն
8-ում:
Իրացվելիության ռիսկ
Իրացվելիության ռիսկի կառավարումը. իրացվելիության ռիսկը վերաբերում է բավարար միջոցների
առկայությանը՝ բավարարելու ավանդների հետվերադարձման և այլ ֆինանսական
պարտավորվածությունների գծով պահանջները, երբ փաստացի այդ ֆինանսական գործիքների
ժամկետը լրանում է:
Խմբի մոտեցումը իրացվելիության կառավարման խնդրին կայանում է նրանում, որպեսզի հնարավորինս
ապահովվի բավարար իրացվելիություն պարտավորությունների մարման համար, թե ընթացիկ, և թե
սթրեսային իրավիճակներում, առանց Խմբի վարկանիշին անընդունելի վնաս հասցնելու կամ
կորուստներ առաջացնելու:
ԱՊԿԿ-ն վերահսկում է այս տեսակի ռիսկերը ժամկետայնության վերլուծության միջոցով՝ որոշելով Խմբի
ռազմավարությունը հաջորդ ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար: Իրացվելիության ռիսկի
կառավարման համար Խումբը պատվիրատուի գործառնություններում կատարում է ապագա
ակնկալվող դրամական հոսքերի ամենօրյա մոնիտորինգ, որը ակտիվների/պարտավորությունների
կառավարման գործընթացի մաս է կազմում։ Ընթացիկ իրացվելիությունը կառավարվում է
գանձապետի կողմից, ով վարում է կարճաժամկետ իրացվելի ակտիվների պորտֆելը, որը
հիմնականում բաղկացած է կարճաժամկետ ավանդներից, ընթացիկ իրացվելիության աջակցման և
դրամական հոսքերի օպտիմալացման նպատակով:
Իրացվելիության և տոկոսադրույքի ռիսկի վերլուծությունը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում:
Ստորև ներկայացվածը հիմնված է Խմբի ղեկավար անձնակազմին տրամադրված ներքին
տեղեկատվության վրա:
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով
2017 թ. դեկտեմբերի 31
Միջին
կշռված
արդյունավետ
տոկոսադրույք

3 ամսից
1 տարի

1-7 տարի

7 տարուց
ավել

Մինչև 1 ամիս

1-3 ամիս

Ընդամենը

1,384,489

1,502,096

149,863

11,528
357,190

1,154,438
39,288
1,988,455

44,485
5,107,729

2,185,409
9,431

1,154,438
2,280,710
7,612,668

5,281

17,325

156,097

634,908

30,177

843,788

1,539,633

1,888,139

3,338,278

5,787,122

2,225,017

14,778,189

12,590
33,716

663

9,474

-

3,346

12,590
47,199

46,306
1,585,939

663
1,888,802

9,474
3,347,752

5,787,122

3,346
2,228,363

59,789
14,837,978

370,722

1,315,504

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
գումարներ
Ընդամենը ֆիքսված տոկոսադրույքով ֆինանսական
ակտիվներ

10.65%
9.66%
11.53%
13.32%
9.43%

Ոչ տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Ընդամենը ոչ տոկոսակիր ֆինանսական
ակտիվներ
Ընդամենը ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքներ
Պարտավորություններ ԿԲ նկատմամբ
9.28%
Պարտավորություններ Ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ
11.51%
Հետաձգված հատուցում
12.00%
Փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսեր
Ընդամենը ֆիքսված տոկոսադրույքով ֆինանսական
պարտավորություններ
Ոչ տոկոսակիր ֆինանսական պարտավորություններ
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ տոկոսակիր ֆինանսական պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Տոկոսադրույքի զգայունության տարբերություն
Տոկոսադրույքի զգայունության կուտակային
տարբերություն

2,886,585

3,168

457,830
141,381

713,115

1,686,226
113,521
632,220

574,519
632,220
854,496

3,168

-

512,103

2,486,449

745,741

3,747,461

193,791
193,791
196,959
1,388,980

6,074
6,074
6,074
1,882,728

89,755
89,755
601,858
2,745,894

20,808
20,808
2,507,257
3,279,865

745,741
1,482,622

310,428
310,428
4,057,889

1,388,980

3,271,708

6,017,602

9,297,467

10,780,089
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով
2016 թ. դեկտեմբերի 31
Միջին
կշռված
արդյունավետ
տոկոսաՄինչև 1
3 ամսից
7 տարուց
դրույք
ամիս
1-3 ամիս
1 տարի
1-7 տարի
ավել
Ընդամենը
Ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
գումարներ
Ընդամենը ֆիքսված տոկոսադրույքով
ֆինանսական ակտիվներ

10.56%
13.00%
12.34%
9.70%

Ոչ տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Ընդամենը ոչ տոկոսակիր ֆինանսական
ակտիվներ
Ընդամենը ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Ոչ ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքներ
Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ նկատմամբ
Պարտավորություններ Ֆինանսների նախարարության
նկատմամբ
Ընդամենը ֆիքսված տոկոսադրույքով
ֆինանսական պարտավորություններ
Ոչ տոկոսակիր ֆինանսական պարտավորություններ
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ

1,977,894

1,404,337

201,084

4,571
287,218

2,178,978

3,382,231
1,504,504

1,504,504
210,424
6,274,874

1,583,339

205,853
4,203,233

6,631

68,131

207,622

18,676

301,060

1,702,757

3,155,974

4,616,708

18,676

11,673,093

100
7,180

100
7,180

7,280

-

-

-

-

7,280

2,186,258

1,702,757

3,155,974

4,616,708

18,676

11,680,373

49,949

2,439,751

9.00%
7.00%

Ընդամենը ոչ տոկոսակիր ֆինանսական պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Տոկոսադրույքի զգայունության տարբերություն
Տոկոսադրույքի զգայունության կուտակային
տարբերություն

2,489,700

1,580

76,132

15,442

149,307

7,334,439

7,576,900

1,580

76,132

65,391

2,589,058

7,334,439

10,066,600

1,390
2,970
2,183,288

76,132
1,626,625

29,185
94,576
3,061,398

2,589,058
2,027,650

7,334,439
(7,315,763)

2,183,288

3,809,913

6,871,311

8,898,961

1,583,198

1,390

29,185

30,575
30,575
10,097,175
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Կուտակային իրացվելիության տարբերություն. վերը ներկայացված աղյուսակը ներկայացնում է
Խմբի ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետների
վերլուծությունը ըստ պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների: Վերը նշված գումարները
փոփոխական տոկոսադրույքով գործիքների համար՝ ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների գծով, ենթակա են փոփոխման, եթե փոփոխական տոկոսադրույքներում
փոփոխությունները տարբերվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում որոշված տոկոսադրույքների
գնահատականներից: Արժեզրկված ակտիվները ներկայացված են հաշվեկշռային արժեքներով՝ հանած
արժեզրկման գծով պահուստը և հիմնված են դրամական միջոցների ներհոսքի ակնկալվող ժամկետների
վրա:
Ստորև բերված աղյուսակներում մանրամասն ներկայացված է Խմբի մնացած պայմանագրային
մարման ժամկետը` ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորությունների համար համաձայնեցված
մարման ժամկետներով: Աղյուսակները կազմվել են ֆինանսական պարտավորությունների չզեղչված
կանխիկ դրամական հոսքերի հիման վրա` ելնելով պայմանագրային մարման հնարավոր ամենավաղ
ժամկետի հիման վրա: Չի ակնկալվում, որ ստորև բերված աղյուսակում ներառված դրամական
հոսքերը կարող են տեղի ունենալ զգալիորեն ավելի վաղ, կամ զգալիորեն տարբեր քանակությամբ:
Աղյուսակները ներառում են ինչպես տոկոսային, այնպես էլ մայր գումարների գծով դրամական հոսքեր։
Այն դեպքում, երբ տոկոսային հոսքերը տատանվող դրույքաչափով են, չզեղչված գումարը ստացվում է
տոկոսադրույքի կորերից՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ։
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով
2017 թ. դեկտեմբերի 31
Միջին կշռված
արդյունավետ
Մինչև 1
3 ամսից 1
5 տարուց
տոկոսադրույք
ամիս
1-3 ամիս
տարի
1-5 տարի
ավել
Ընդամենը
Ֆիքսված տոկոսադրույքով
գործիքներ
Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ-ի
նկատմամբ
9.28%
488,494
1,495,423
31,017
2,014,934
Պարտավորություններ
Ֆինանսների
նախարարության նկատմամբ
11.51%
3,168
3,988
22,936
563,852
340,350
934,294
Հետաձգված հատուցում
Փոխարկելի արտոնյալ
բաժնետոմսեր
Ընդամենը ֆիքսված
տոկոսադրույքով
տոկոսակիր ֆինանսական
պարտավորություններ
Ոչ տոկոսակիր ֆինանսական
պարտավորություններ
Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ տոկոսակիր
ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը ֆինանսական
պարտավորություններ

12.00%

2,750,000

3,168

3,988

118,019

870,240

629,449

2,929,515

3,121,367

Հաշվեկշռային արժեք

1,686,226
574,519

2,750,000

632,220

988,259

854,496

6,687,487

3,747,461

310,428

310,428

193,791

6,074

89,755

20,808

193,791

6,074

89,755

20,808

-

310,428

310,428

196,959

10,062

719,204

2,950,323

3,121,367

6,997,915

4,057,889
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
(շարունակություն)
Հազար դրամով

2016 թ. դեկտեմբերի 31
Միջին կշռված
արդյունավետ
տոկոսադրույք
Ֆիքսված տոկոսադրույքով
գործիքներ
Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ
նկատմամբ
Պարտավորություններ
Ֆինանսների
նախարարության նկատմամբ
Ընդամենը ֆիքսված
տոկոսադրույքով
տոկոսակիր ֆինանսական
պարտավորություններ
Ոչ տոկոսակիր ֆինանսական
պարտավորություններ
Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ տոկոսակիր
ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը ֆինանսական
պարտավորություններ

Մինչև 1
ամիս

1-3 ամիս

3 ամսից 1
տարի

1-5 տարի

5 տարուց
ավել

Ընդամենը

Հաշվեկշռայ
ին արժեք

9.00%

-

-

219,653

2,799,084

-

3,018,737

2,489,700

7.00%

1,676

66,326

483,243

2,357,980

10,372,636

13,281,861

7,576,900

1,676

66,326

702,896

5,157,064

10,372,636

16,300,598

10,066,600

1,390

-

29,185

-

-

30,575

30,575

1,390

-

29,185

-

-

30,575

30,575

3,066

66,326

732,081

5,157,064

10,372,636

16,331,173

10,097,175
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2017 թվականի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (շարունակություն)
Հազար դրամով

Շուկայական ռիսկ
Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ Խմբի շահույթները կամ կապիտալը կամ իր գործունեության
նպատակներին հասնելու կարողությունը կվատթարանան շուկայական տոկոսադրույքներում և
գներում փոփոխությունների կամ դրանց անկայունության պատճառով: Շուկայական ռիսկն ընդգրկում
է տոկոսադրույքի և արժութային ռիսկերը: Խմբի ռիսկերի գնահատման մոտեցումներում կամ ռիսկի
աստիճանում, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման և չափման մեթոդներում փոփոխություններ տեղի
չեն ունեցել:
Տոկոսադրույքի ռիսկ. Խմբի դրամական հոսքերի տոկոսային վերլուծությունը իրենից ներկայացնում
է ռիսկ, որ ֆինանսական ակտիվի ապագա դրամական հոսքերը կտատանվեն շուկայում առկա
տոկոսադրույքների փոփոխությունների արդյունքում, և տոկոսադրույքի ռիսկի իրական արժեքն
իրենից ներկայացնում է ռիսկ, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը կտատանվի շուկայում գերակշռող
տոկոսադրույքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների արդյունքում՝ թե արժեքի, և թե դրամական
միջոցների հոսքի ռիսկի գծով:
Գնային ռիսկեր. գնային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը կտատանվի
շուկայական գների փոփոխության արդյունքում անկախ նրանից, թե փոփոխությունները հետևանք են
առանձին արժեթղթին կամ դրա թողարկողին բնորոշ գործոնների, թե շուկայում շրջանառվող բոլոր
արժեթղթերի վրա ազդող գործոնների: Խումբը ենթարկվում է իր ապրանքների կամ ծառայությունների
շուկայական գների Խումբը ռիսկին, որոնք ենթակա են թե՛ ընդհանուր, և թե՛ յուրահատուկ շուկայական
տատանումների:
Խումբը կառավարում է գնային ռիսկը այն պոտենցիալ կորուստների պարբերաբար գնահատման
միջոցով, որոնք կարող են առաջանալ շուկայական պայմանների անբարենպաստ փոփոխություններից,
ինչպես նաև սահմանելով և պահպանելով համապատասխան վնասների կանխարգելման
սահմանաչափեր և միջակայքերի (մարժաներ) և գրավի պահանջներ։ Խմբի չտրամադրված վարկային
պարտավորվածություների գծով հնարավոր վնասների գումարը հավասար է այդ
պարտավորվածությունների ընդհանուր գումարին։ Այնուամենայնիվ, վնասի հավանական գումարը
ավելի փոքր է քան այդ գումարը, քանի որ պարտավորվածություների մեծ մասը պայմանական են՝
կախված մի շարք պայմաններից, որոնք սահմանված են վարկային պայմանագրերում։
Գործառնական ռիսկ. գործառնական ռիսկն այն հնարավոր կորուստների ռիսկն է, որը կառաջանա
համակարգերի թերություններից, մարդկային սխալից, կեղծիքից կամ արտաքին միջավայրի
իրադարձություններից: Երբ վերահսկողությանը չի հաջողվում կատարել իր գործառույթները,
գործառնական ռիսկերը կարող են վնասել Խմբի հեղինակությանը, ունենալ իրավական կամ
կանոնակարգիչ հետևանքներ, կամ հանգեցնել ֆինանսական կորուստների: Խումբը չի կարող
ակնկալել, որ կբացառի բոլոր գործառնական ռիսկերը, սակայն ջանքեր է ձեռնարկում կառավարելու
դրանք, ինչպես վերահսկողական հայեցակարգի, այնպես էլ հնարավոր ռիսկերի մոնիտորինգի և
դրանց հակազդման միջոցով։ Վերահսկողությունը ներառում է պարտականությունների արդյունավետ
տարանջատում, մուտքի հասանելիության, լիազորման և համադրման ընթացակարգեր,
աշխատակազմի կրթության և գնահատման գործընթացներ:

54

