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Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը 
ֆինանսական հաշվետվությունների համար 
 

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

 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, ղեկավարությունը պատասխանատու է 
Կազմակերպության ՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու, անընդհատ գործելուն 
առնչվող հարցերը բացահայտելու, ինչպես նաև գործունեության անընդհատության ենթադրության 
վրա հիմնված հաշվառում վարելու համար, քանի դեռ ղեկավարությունը չի նախատեսում լուծարել 
Կազմակերպությունը կամ դադարեցնել դրա գործունեությունը կամ չունի իրատեսական 
այլընտրանք, բացի նշվածները: 
 
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են Կազմակերպության  
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար: 

 
Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 
 

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

• Բացահայտում և գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվություններում խարդախության 
կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք 
այդ ռիսկերին ուղղված աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու 
համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 
Խարդախության արդյունք հանդիսացող էական խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկն ավելի 
մեծ է, քան սխալի հետևանքով առաջացած խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկը, քանի որ 
խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, փաստաթղթերի կեղծում, 
միտումնավոր բացթողումներ, կեղծ հայտարարությունների տրամադրում կամ ներքին 
վերահսկողության համակարգի չարաշահում: 

• Պատկերացում ենք կազմում աուդիտին առնչվող ներքին վերահսկողության վերաբերյալ, 
որպեսզի մշակենք համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ 
Կազմակերպության ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք 
արտահայտելու համար: 
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§ԲԼԵՍՍ¦ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններ  
2019թ. դեկտեմբերի 31 

 

1-25 ծանոթագրությունները կազմում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 
    6 

 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 

    
(հազար դրամ) 

 

Ծանոթա 
գրություն 2019թ.  2018թ. 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 4 1,423,970   1,479,613  
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր 4 (666,119)  (610,060) 
Զուտ տոկոսային եկամուտ 

 
757,851   869,553  

ØÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí »Ï³Ùáõï 5 23,035   18,276  
ØÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë  (375)   (285) 
¼áõï(íÝ³ë)/ß³ÑáõÛÃ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó    (17)  

(127) 

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³Ùáõï 

 
11,659   21,769  

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 
 

(30,111)  (30,665) 
Գործառնական եկամուտ 

 
762,042   878,521  

  
  

 
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý (ÏáñáõëïÝ»ñ)/Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÝ»ñ 6 (282,560)  278,372  
²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ 7 (280,693)   (266,638) 
²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 8 (75,674)   (100,562) 
Շահույթ մինչև հարկվելը 

 
123,115 

 
 789,693  

     
Շահութահարկի գծով ծախս 9 (27,394) 

 
 (167,420) 

Շահույթ հարկումից հետո 
 

95,721 
 

 622,273  

  
 

  ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 

 
 

  - Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 

 
162,549 

 
18,118 

î³ñí³ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 

 
162,549 

 
 18,118 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 

 
258,270 

 
 640,391  
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 
 

  
   (հազար դրամ) 

 

Կանոնադր
ական 

կապիտալ  

Իրական 
արժեքի 

պահուստ  
Չբաշխված 

շահույթ  Ընդամենը 
Մնացորդը առ 31.12.2017թ.   1,700,000  217,222  931,717  2,848,939 
ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցություն        
Վերահաշվարկված մնացորդ 
01.01.2018թ․ դրությամբ 

 1,700,000  217,222  931,717  2,848,939 

Շահույթ ժամանակաշրջանի համար   -    -  622,273  622,273 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï        

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ` ³é³Ýó 
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ 

  -  18,118   -          18,118  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï  
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ 

 -  18,118   622,273   640,391  

Մնացորդը առ 31.12.2018թ.  1,700,000   235,340   1,553,990   3,489,330  
Շահույթ ժամանակաշրջան իհամար -  -  95,721  95,721 

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï        
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ` ³é³Ýó 
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ -  162,549  -  162,549 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï  
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ -  162,549  95,721  258,270 
Մնացորդը առ 31.12.2019թ. 1,700,000  397,889  1,649,711  3,747,600 
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Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 
(հազար դրամ) 2019Ã.  2018Ã. 

    

¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð ¶àðÌ²èÜ²Î²Ü 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò 

   

êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ 1,382,952       1,460,424  
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ (628,339)  (598,450) 
êï³óí³Í ½áõï ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñ 22,421           17,983  
²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ  (195,094)    (177,843) 

ì×³ñí³Í Ñ³ñÏ»ñ  (185,483)  (241,370) 

ò»ëÇ³ÛÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ëï³óí³Í Ùáõïù»ñ -       1,655,140  

²ÛÉ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ (64,880)  (51,287) 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×)/Ýí³½áõÙ    

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ (184,204)      (2,650,718) 

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ) 

(1,202,247)       400,000  

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ½áõï ïñí³Í í³ñÏ»ñ  (88,293)          481,517  

è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï 1,133,416  (309,581) 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍ. (9,751)       (14,185) 

Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ø´ ú¶î²¶àðÌì²Ì 
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð  

   

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³åÇï³É 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½»óáõÙ (³í»É³óáõÙ) 

-  - 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ½áõï 
Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ 

(679)  (13,931) 

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ 

(679)  (13,931) 
 

üÆÜ²Üê²Î²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ø´ ú¶î²¶àðÌì²Ì 
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð 

   

êï³óí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ   -    - 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ 

  -    - 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³× (10,430)    (28,116) 
öáË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³ 

(36)  4  

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»ëÏ½µÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

42,264  70,376 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»í»ñçÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ 

31,798  42,264 
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  
 

1. Հիմնական գործունեություն 
 

§´É»ëë¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï¨` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ) ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë ս³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 
2007Ã.-Ç ÷»ïñí³ñÇ 19-ÇÝ Ï³Û³ó³Í Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÅáÕáíÇ ÃÇí 1 áñáßÙ³Ùµ: 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÇÏñá ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, µÇ½Ý»ë ¨ 
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ 
ï³ñ³ÍùáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏի կողմից 
(í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝÅ³ÙÏ»ï ÉÇó»Ý½Ç³ ÃÇí 18 ïñí³Í 2007Ã.-Ç ³åñÇÉÇ 17-ÇÝ): 
 

¶ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ù. ºñ¨³Ý, ÎáÙÇï³ë åáÕáï³ 1, 274/1: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ  Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ 
²ñó³ËáõÙ, êÇëÇ³ÝáõÙ, Î»ÝïñáÝ, Üáñ Üáñù ¨ ²ç³÷ÝÛ³Ï Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: 
 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý մասնակիցներ ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ÏáÕÙ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª Ð³Ïáµ Ð³ÏáµÛ³ÝÁ (50%) 
¨ ²ñë»Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ (50%): 
 

Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 21-áõÙ: 
 
¶áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³Ûñ 
 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
»Ý áõÝ»ó»É ¨ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ³Ûë ÙÇç³í³ÛñáõÙ ·áñÍáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Í³í³Éí³Í 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ Ñ³ïáõÏ »Ý éÇëÏ»ñ, áñáÝù µÝáñáß ã»Ý ³ÛÉ ßáõÏ³Ý»ñÇÝ: Æñ³í³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ 
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý ½³ñ·³Ý³É, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãÁ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý áõ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, Éñ³óáõóÇã µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Ç Ýí³½Ù³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¹»é¨ë ³éÏ³ »Ý 
³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ ³éáõÙáí, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ 
¿ Ñ³Ý·»óÝ»É ³ñï»ñÏñÇó áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ý»ñÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ, ÇÝãÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ 
·ïÝíáõÙ ¿ ¿³Ï³Ý Ï³ËÙ³Ý Ù»ç: Æ ÉñáõÙÝ, Ï³åÇï³ÉÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ ×·Ý³Å³ÙÁ ¨ ¹ñ³ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ ³í»ÉÇ »Ý µ³ñÓñ³óñ»É ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ³í»ÉÇ ËÇëï ×ÝßáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ù³ÝÇ ¹»é ³Ûë ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ß³ï »Ý, Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ íëï³Ñ³µ³ñ Ñ³ßí³ñÏ»É, Ã» ÇÝã ã³÷áí ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 
íñ³: 
 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: 
²å³·³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó: 
 
 
2. Պատրաստման հիմունքներ 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են իրական արժեքի սկզբունքի հիման վրա՝ 
ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող, իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների 
ու պարտավորությունների, ինչպես նաև վաճառքի համար մատչելի ակտիվների համար՝ 
բացառությամբ այն ակտիվների, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ որոշել: Այլ ֆինանսական 
ակտիվները և պարտավորությունները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով, իսկ ոչ 
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ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվառվում են պատմական 
արժեքով:Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, որը հանդիսանում է 
նաև Կազմակերպության գործառնական արժույթը:Գումարային արժեքները կլորացվել են 
հազարներով, եթե այլ բան նշված չէ: 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների, հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների 
(ՀՀՄՍ) և դրանց մեկնաբանությունների (հավաքականորեն՝ ՖՀՄՍ-ներ) պահանջներին 
համապատասխան: 
 
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ 
 

Կազմակերպությունն առաջին անգամ կիրառել է որոշ ստանդարտներ և փոփոխություններ, որոնք 
կիրառելի են 2019թ. հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսվող ժամանակաշրջանների համար: 
Կազմակերպությունը վաղաժամկետ չի ընդունել որևէ այլ ստանդարտ, մեկնաբանություն կամ 
փոփոխություն, որոնք ուժի մեջ են մտել, բայց դեռ կիրառելի չեն: 
 
ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն»    
 

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» վարձակալության հաշվառման նոր ստանդարտը փոխարինում է 
ՀՀՄՍ 17-ը «Վարձակալություն» 
 

Նոր ստանդարտի կիրառումը հանգեցրել է նրան, որ Կազմակերպությունն իր բոլոր նախկին 
գործառնական վարձակալությունների համար ճանաչել է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և 
վարձակալության գծով պարտավորություն,: Նոր ստանդարտը կիրառվել է՝ օգտագործելով 
ձևափոխված հետընթաց մոտեցումը՝ ՖՀՄՍ 16-ի կիառման միասնական ազդեցությունը ճանաչելով 
սեփական կապիտալում որպես կուտակված արդյունքի սկզբնական մնացորդի ճշգրտում ընթացիկ 
ժամանակաշրջանում: Նախորդ ժամանակաշրջանները չեն վերաներկայացվել: 
Ներքոհիշյալ այլ ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 
2019թ-ին, որևէ էական ազդեցություն չեն ունեցել Կազմակերպության տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա: 
 

ՖՀՄՍ9 (փոփոխություններ) «Ֆինանսական գործիքներ» կանխավճարների 
առանձնահատկությունները՝ բացասական փոխհատուցմամբ, 
ՖՀՄՍՄԿ Մեկնաբանություն 23 «Շահութահարկով հարկման մոտեցումների վերաբերյալ 
անորոշություն», 
ՖՀՄՍ 19 (փոփոխություններ) «Աշխատակիցների հատուցումներ» Պլանի փոփոխություն, 
դադարեցում կամ ներդրում, 
2015-2017 թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ: 
 

 
3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 
 

Տոկոսային եկամուտներ և ծախսեր 
Տոկոսային եկամուտները ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով՝ կիրառելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական ակտիվի համախառն գումարի նկատմամբ բացառությամբ  
ձեռքբերման դրությամբ արժեզրկված կամ ակտիվի գործողության ընթացքում վարկային ռիսկի 
էական վատթարացման հետևանքով արժեզրկված ակտիվների, որոնց դեպքում արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը կիրառվում է ակտիվի ամորտիզացված արժեքի հիման վրա։  
 

Տոկոսային ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով՝ կիրառելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ։ 
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Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական 
պարտավորության (կամ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների խմբի) 
ամորտիզացված արժեքի հաշվարկման և համապատասխան ժամանակահատվածի կտրվածքով 
տոկոսային եկամտի և ծախսի բաշխման մեթոդն է: Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, 
որը ֆինանսական գործիքի գործողության ակնկալվող ժամկետի կամ, համապատասխան 
դեպքերում, ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար գնահատված դրամական միջոցների 
ապագա վճարումները կամ ստացվելիք գումարները զեղչում էճշգրիտ մինչև ֆինանսական ակտիվի 
կամ ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային արժեքը: 
 

Գործարքի հետ կապված ծախսումները ներառում են այն լրացուցիչ ծախսումները, որոնք 
ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ 
թողարկմանը։  
 

Արտարժութային գործարքներ 
Կազմակերպության գործառնական արժույթից տարբեր արժույթով արտահայտված գործարքները 
ճանաչվում են գործարքի օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած 
փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական ակտիվները և 
պարտավորությունները արտացոլվում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական 
բանկի կողմից հրապարակած փոխարժեքով: Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների 
վերաչափումից գոյացող փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են անմիջապես 
շահույթում կամ վնասում: 
 

Բիզնես մոդելի գնահատում 
Կազմակերպությունը պորտֆելի մակարդակով գնահատում է այն բիզնես մոդելի նպատակը, որի 
շրջանակներում պահվում է ակտիվը, քանի որ այս գնահատումը լավագույնս արտացոլում է 
գործունեության կառավարման և ղեկավարությանը տեղեկատվության տրամադրման եղանակը: 
Այդ դեպքում դիտարկվում է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

• պորտֆելի համար սահմանված քաղաքականությունը, նպատակները և այդ 
քաղաքականության կիրառումը գործնականում: Մասնավորապես, արդյոք ղեկավարության 
ռազմավարությունն ուղղված է պամանագրով նախատեսված տոկոսային եկամտի 
ստացմանը, ֆինանսական ակտիվների որոշակի կառուցվածքի պահպանմանը, 
ֆինանսական ակտիվների գործողության ժամկետների համապատասխանեցմանն այն 
պարտավորությունների գործողության ժամկետներին, որոնք ֆինանսավորում են այդ 
ակտիվները, կամ դրամական միջոցների հոսքերի իրացմանն ակտիվների վաճառքի 
միջոցով: 

• ինչպես է գնահատվում պորտֆելի եկամտաբերությունը , 
• բիզնես մոդելի (և այդ բիզնես մոդելի շրջանակներում պահվող ֆինանսական ակտիվների) 

արդյունավետության վրա ազդող ռիսկերը և այդ ռիսկերի կառավարման եղանակը: 
• նախորդ ժամանակաշրջանների վաճառքների հաճախականությունը, ծավալը և 

ժամկետները, վաճառքների պատճառները և ապագա վաճառքների ակնկալիքները:  
 

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

Այս գնահատման նպատակների համար «մայր գումարը» սահմանվում է որպես ֆինանսական 
ակտիվի իրական արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին: «Տոկոսը» սահմանվում է որպես փողի 
ժամանակային արժեքի և որոշակի ժամանակահատվածում չմարված մայր գումարի հետ կապված 
պարտքային ռիսկի և վարկավորման հետ կապված այլ հիմնական ռիսկերի և ծախսերի (օրինակ՝ 
իրացվելիության ռիսկի և վարչական ծախսերի), ինչպես նաև որպես շահույթի մարժայի 
հատուցում: 
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Գնահատելիս, թե արդյոք պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հանդիսանում են 
միայն մայր գումարի և տոկոսների վճարումներ, Կազմակերպությունը դիտարկում է գործիքի 
պայմանագրային պայմանները: Այստեղ ներառվում է այն գնահատումը, թե արդյոք ֆինանսական 
ակտիվը պարունակում է այնպիսի պայմանագրային պայման, որը կարող է փոխել 
պայմանագրային դրամական միջոցների ժամկետը կամ գումարը: 
 
Ֆինանսական գործիքներ 
 

Կազմակերպությունը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ այն դառնում է ֆինանսական գործիքի 
պայմանագրային կողմ:  
 

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 (կամ հանվում) են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք 
ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ 
թողարկմանը: Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են «իրական արժեքով՝ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 
պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: 
 
Ֆինանսական ակտիվներ 
Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ կատեգորիաների՝  
ա) «իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ (ԻԱՇԿՎ),  
բ) «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» 
ֆինանսական ակտիվներ (ԻԱԱՀՖԱ),  
գ) ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ:  
Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվներից առաջացող դրամական հոսքերի բնույթից և 
այն բիզնես մոդելից, որի ներքո պահվում և կառավարվում է այդ ակտիվը և որոշվում է սկզբնական 
ճանաչման պահին։ 
 

ա) Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող. 
Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես «իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի 
միջոցով չափվող» այն դեպքում, երբ այն չի դասակարգվում որպես ամորտիզացված արժեքով 
չափվող (ինչպես նկարագրված է ստորև) և ոչ էլ որպես ԻԱԱՀՖԱ չափվող  (ինչպես նկարագրված է 
ստորև):  
 

բ) «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» (ԻԱԱՀՖԱ) 
Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» (ԻԱԱՀՖԱ), եթե   

• այն պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի ներքո, որի նպատակն ապահովվում է ինչպես 
պայմանագրային դրամական հոսքերը հավաքելով, այնպես էլ ֆինանսական ակտիվները 
վաճառելով, և       

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

• դրա պայմանագրային պայմանները սահմանված ամսաթվերին առաջացնում են դրամական 
հոսքեր, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր գումարի նկատմամբ 
տոկոսների վճարումներ են:   
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գ) «ամորտիզացված արժեքով չափվող», 
Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես «ամորտիզացված արժեքով չափվող», եթե այն 
բավարարոմ է հետևյալ երկու պայմաններին և նախորոշված չէ որպես ԻԱՇԿՎ չափվող՝  

• այն պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի ներքո, որի նպատակն է պահել ակտիվները 
պայմանագրային դրամական հոսքերը հավաքելու համար, և    

• դրա պայմանագրային պայմանները սահմանված ամսաթվերին առաջացնում են դրամական 
հոսքեր, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր գումարի նկատմամբ 
տոկոսների վճարումներ են:   

Ընկերության հիմնական ֆինանսական ակտիվները դասակարգված են որպես «Ամորտիզացված 
արժեքով չափվող»։ Ստորև ներկայացնում ենք հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությունն այդ դասի համար։ 
 
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 
Այս ակտիվները հիմնականում ներառում են այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց նպատակն է 
այդ ակտիվները պահել պայմանագրային դրամական հոսքերի հավաքման նպատակով (օրինակ՝ 
հաճախորդներին տրված վարկեր), իսկ պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը իրենցից 
զուտ ներկայացնում են մայր գումարի և տոկոսների վճարումներ: Դրանք սկզբնապես ճանաչվում 
են իրական արժեքով, գումարած գործարքների գծով ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն կապված 
են դրանց ձեռքբերման կամ թողարկման հետ, եւ հետագայում դրանք չափվում են ամորտիզացված 
արժեքով, օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը` նվազեցրած արժեզրկման 
պահուստին համամասնորեն: 
 
Կազմակերպության ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվները ներառում են 
բանկերում տեղաբաշխված միջոցները, դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները և 
հաճախորդներին տրված վարկերը: Դրամական միջոցները և  դրանց համարժեքները ներառում են 
դրամական միջոցներ, ցպահանջ ավանդներ բանկերում։  
 
Արժեզրկում 
Պարտքային գործիք հանդիսացող և որպես ԻԱՇԿՎ չափվող չդասակարգված ֆինանսական 
ակտիվները ենթակա են արժեզրկվածության ստուգման` ակնկալվող պատքային կորուստների 
մոդելով: Ակնկալվող պարտքային կորստի մոդելի համաձայն` պետք է ճանաչվի պարտքային 
կորստի գծով պահուստ` հաշվետու ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում ակնկալվող պարքային 
կորուստների (ԱՊԿ) չափով: Սակայն, եթե գործիքի պարտքային ռիսկը դրա սկզբնական 
ճանաչումից ի վեր նշանակալիորեն աճել է, ապա պահուստը պետք է ճանաչվի գործիքի ամբողջ 
կյանքի ընթացքում ԱՊԿ չափով: 
 

12 ամսվա ընթացքում սպասվող պարտքային վնասն իրենից ներկայացնում է սպասվող 
պարտքային վնասի այն մասը, որն առաջանում է ֆինանսական գործիքի գծով 
պարտականությունների չկատարման այն դեպքերի արդյունքում, որոնք հնարավոր են հաշվետու 
ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում: 
 

§êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ Ïáñáõëï¦՝ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í Ù»ÍáõÃÛáõÝ, áñÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ¹»ýáÉïÇ (å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ) Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ÏßéÙ³Ý ÙÇçáóáí: êäÎ 
·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ³éÏ³ ³ÛÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, áñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ 
¿ ³é³Ýó ³ÝÑ³ñÏÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÇ áõ ç³Ýù»ñÇ: êäÎ ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉÇ ÏáñáõëïÇ ï»ÕÇ 
áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  
 

²ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»É³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏïÇíÇ ·Íáí êäÎ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 
áñå»ë Ñ»ï¨Û³É »ñ»ù µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³É.  
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³) ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ, µ»ñí³Í Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ï³Ù ïíÛ³É å³ÑÇÝ ÏÇñ³é»ÉÇ 
í»ñ³Ý³Ûí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí,  
µ) Ñ³çáñ¹ 12 ³Ùëí³ Ï³Ù ³ÏïÇíÇ ÙÝ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏí³Í ¹»ýáÉïÇ (å³ñïù³ÛÇÝ 
ÏáñáõëïÝ»ñÇ) Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,  
·) ¹»ýáÉï³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ:  
 

§¸»ýáÉï³ÛÇÝ í³ñÏ¦՝ í³ñÏ, áñÇ ·Íáí µ³í³ñ³ñí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ. 
• í³ñÏÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÁÝ¹Ù»ç Å³ÙÏ»ï³Ýó ûñ»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 91 Ï³Ù ³í»É, 
• Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ³éáõÇ Ï³Ù Çñ µÇ½Ý»ëÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÛÝåÇëÇ 
µ³ó³ë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É í³ñÏÇ ¹»ýáÉï³ÛÇÝ ¹³éÝ³ÉáõÝ, 
³Û¹ ÃíáõÙ՝ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý í³ï³óáõÙ, 
• Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ëáõµÛ»ÏïÇí ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 
 

§ä³ñïù³ÛÇÝ  éÇëÏÇ ¿³Ï³Ý ³í»É³óáõÙ¦՝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÏÇ ·Íáí Ñ»ï¨Û³É 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ. 
• í³ñÏÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÁÝ¹Ù»ç Å³ÙÏ»ï³Ýó ûñ»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 31-90 ûñ, 
• ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ ¿³Ï³Ý Ýí³½áõÙ, »ñ³ßË³íáñÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¿³Ï³Ý í³ï³óáõÙ, áñÇ 
Ù³ëÇÝ ³éÏ³ ¿ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, 
• í³ñÏ³éáõÇ Ï³Ù Çñ µÇ½Ý»ëÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÛÝåÇëÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ñÙ³Ý íñ³, ³Û¹ ÃíáõÙ՝ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í³ï³óáõÙ, 
• Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÇí ã³÷³ÝÇßÝ»ñ: 
 

§ä³ñ½»óí³Í Ùáï»óáõÙ¦` Ùáï»óáõÙ, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ»ï¨áõÙ ïíÛ³É ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 
÷áË³ñ»ÝÁ՝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ÏáñëïÇ å³ÑáõëïÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ 
¹ñáõÃÛ³Ùµ՝ »ÉÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏí³Í ëå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇó: 
 

§ò³Íñ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñ½»óÙ³Ý Ùáï»óáõÙ¦` Ùáï»óáõÙ, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÛÝ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áõÝ»Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ 
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñï³ùÇÝ í³ñÏ³ÝÇß: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ»ï¨áõÙ ïíÛ³É 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ÏáñëïÇ å³ÑáõëïÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ՝ »ÉÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ 12 ³Ùëí³ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ 
ÏáñáõëïÝ»ñÇó: 
 

§Ò»éù µ»ñí³Í Ï³Ù ëÏ½µÝ³å»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í ³ÏïÇíÇ Ùáï»óáõÙ¦`  Ùáï»óáõÙ, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿, »ñµ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ áñå»ë  ³ñÅ»½ñÏí³Í 
³ÏïÇí` Ï³åí³Í ÏáÝïñ³·»ÝïÇ Ù»Ï ³ÛÉ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ ýÇÝ³Ýë³íáñ»Éáõ, ÏáÝïñ³·»ÝïÇ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ÏáÝïñ³·»ÝïÇÝ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó ½·³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý Ñ»ï, Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÇí ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: ²Ûë 
³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ç ëÏ½µ³Ý», ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ÇëÏ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ: êå³ëíáÕ 
å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáւսïÁ áñáßíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ Ýí³½áõÙ »Ý 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: 
 

§ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùáï»óáõÙ¦` ïíÛ³É Ùáï»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ »é³÷áõÉ ·áñÍÁÝÃ³óáí, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ: 
 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ËÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ 
ËÙµ³íáñíáõÙ »Ý ÙÇ³ï³ññ ËÙµ»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù 
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý՝ ³ÏïÇíÇ 
ï»ë³ÏÁ, Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, í³ñÏ³éáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ×ÛáõÕÁ ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ: 
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ì³ñÏ»ñÇ ËÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏ»É ¿ Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñÁ՝ 
- ÙÇÝã¨ 5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ¨ ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ»ñ, áñáÝù ³å³Ñáíí³Í »Ý Ã³ÝÏ³ñÅ»ù 
Ù»ï³ÕÝ»ñáí, 
- ÙÇÝã¨ 5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí, 1 ï³ñÇ ¨ ³í»É ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ»ñ, áñáÝù ³å³Ñáíí³Í »Ý Ã³ÝÏ³ñÅ»ù 
Ù»ï³ÕÝ»ñáí, 
- ÙÇÝã¨ 5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí í³ñÏ»ñ, áñáÝù ³å³Ñáíí³Í »Ý ³ÛÉ ·ñ³íÝ»ñáí, 
- 5 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ¨ ³í»É ·áõÙ³ñáí í³ñÏ»ñ: 

Վարկերի դուրսգրում 
Վարկերը և պարտքային արժեթղթերը դուրս են գրվում (ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն), երբ 
գոյություն չունի դրանք հետ ստանալու իրատեսական հեռանկար: Դուրսգրումը սովորաբար 
իրականացվում է այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը որոշում է, որ վարկառուն չունի այնպիսի 
ակտիվներ կամ եկամտի աղբյուրներ, որոնցից կարող է ստանալ դուրսգրման ենթակա գումարները 
մարելու համար բավարար դրամական միջոցների հոսքեր:  
 

Վերադասակարգում 
Ֆինանսական ակտիվները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո, 
բացառությամբ այն ժամանակաշրջանից հետո, երբ Կազմակերպությունը փոխում է ֆինանսական 
ակտիվների կառավարման իր բիզնես մոդելը: Կազմակերպությունը պետք է վերադասակարգի 
ֆինանսական ակտիվները, եթե փոխում է այդ ակտիվների կառավարման իի բիզնես մոդելը: 
Ակնկալվում է, որ նման փոփոխությունները չափազանց հազվադեպ կլինեն: Այս 
փոփոխությունները որոշվում են Կազմակերպության վերադաս ղեկավարության կողմից՝ 
արտաքին կամ ներքին փոփոխությունների արդյունքում և պետք է նշանակալի լինեն 
Կազմակերպության գործունեության համար և տեսանելի՝ արտաքին կողմերի համար։  
 

Ֆինանսական պարտավորությունները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո: 
 

Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը. 
Կազմակերպությունն 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 Կազմակերպությունը չի փոխանցում և չի պահպանում 
ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և 
հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա 
Կազմակերպությունը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ 
կապված պարտավորությունը այնքանով, որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը 
ֆինանսական ակտիվի մեջ: Եթե Կազմակերպությունը պահպանում է ֆինանսական ակտիվի 
սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա 
Կազմակերպությունը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական ակտիվը ինչպես նաև ստացված 
հատույցի դիմած գրավադրված փոխառությունը: 
 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í 
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:  

ºñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙÇ³íáñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ Ëáßáñ 
µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó, ³Û¹ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ 
ÙÇ³íáñÝ»ñ:  

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª 
ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý å³ÑÇó, ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí 
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Ï³éáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ 
å³ÑÇó: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 
 
  
÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ  5 ï³ñÇ 
·áõÛù ¨ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ 1-5 ï³ñÇ 
³ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  1-5 ï³ñÇ 
Ï³åÇ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ  1 ï³ñÇ 
  

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñ³Í µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÇó Ýí³½³·áõÛÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ó»éù µ»ñí³Í áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: 

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý áñå»ë 
³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ:  

²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 ï³ñÇ: 

Ֆինանսական պարտավորություններ 
 

Կազմակերպությունն իր ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգում է որպես 
ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորություններ 
 

Բանկերից և այլ փոխատուներից ստացված փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են 
իրական արժեքով` հանած գործարքին ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումները:  
 

Հետագայում նման տոկոսակիր պարտավորությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը,  համաձայն որի՝ պարտավորության 
մարման ժամանակաշրջանի ամբողջ ընթացքում տոկոսային ծախսերի հաշվարկը կատարվում է 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլված պարտավորության մնացորդի 
նկատմամբ հաստատուն դրույքի կիրառմամբ:  Յուրաքանչյուր ֆինանսական պարտավորության 
պայմաններից ելնելով`տոկոսային ծախսերը ներառում են գործարքի հետ կապված սկզբնական 
ծախսերը, մարման ժամանակ վճարվելիք այլ հավելյալ վճարներ, ինչպես նաև 
պարտավորությունների գծով վճարվելիք տոկոսները:  
 
ä³ÑáõëïÝ»ñ  

ä³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, 
áñå»ë ³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù áõÝÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ 
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ 
³ñï³Ñáëù: ºÃ» ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý ¿, å³ÑáõëïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
Ñáëù»ñÁª û·ï³·áñÍ»Éáí ½»ÕãÙ³Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
Ù»ç ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ 
µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:  
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 öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 

´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ í×³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï÷áËÑ³ïáõó»Ý »ñ³ßËÇùÇ 
ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ÏÏñ»ñ, »Ã» ³é³ÝÓÇÝ å³ñï³ï»ñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»É í×³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:  

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ Ç ëÏ½µ³Ý» ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, Ñ³ßíÇ 
ã³éÝ»Éáí ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
³é³í»É³·áõÛÝáíª Ç ëÏ½µ³Ý» ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁª Ñ³Ý³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù »ñ³ßËÇùÇ 
·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ ¨ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ³ÛÉ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ íÝ³ë Ïñ»Éáõ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ íÝ³ëÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ³ÛÉ 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: 

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï¨Û³É 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. 

• ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ 
áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ 
ÙÇçáóáí 

• »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Çñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
³é³ç³óáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇª ¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ 
åñ³ÏïÇÏ³, ³å³ ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ ·ïÝíáÕ µáÉáñ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ 

• ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñí»É ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáí Ï³Ù ÃáÕ³ñÏ»Éáí 

• ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Կանոնադրական կապիտալ 
Կազմակերպության կողմից թողարկվող ֆինանսական գործիքները դասակարգվում են որպես 
սեփական կապիտալ միայն այնքանով, որքանով դրանք չեն համապատասխանում ֆինանսական 
պարտավորությունների կամ ֆինանսական ակտիվների սահմանումներին: 
 

Կազմակերպության սովորական բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալի 
գործիքներ: 
 

Շահաբաժիններ 
Շահաբաժիններ հայտարարելու և վճարելու՝ Կազմակերպության կարողությունը կարգավորվում է 
Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 
 
Հետաձգված հարկեր 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ ֆինանսական 
վիճակի մասինհաշվետվությունում ճանաչված ակտիվների կամ պարտավորությունների 
հաշվեկշռային արժեքների և դրանց համապատասխան հարկային բազաների միջև առկա են 
տարբերություններ, բացառությամբ, եթե դրանք առաջանում են.  
 

• գուդվիլի սկզբնական ճանաչումից, 
• ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում չհանդիսացող գործարքի արդյունքում 

ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական ճանաչումից և գործարքի ամսաթվի 
դրությամբ չեն ազդում ոչ հարկվող շահույթի, և ո՜չ էլ հաշվապահական շահույթի վրա, 
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• դուստր կազմակերպություններում և համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում 
ներդրումներից, որի դեպքում Կազմակերպությունն ի վիճակի է վերահսկել 
տարբերությունների հակադարձումը, և հավանական է, որ տարբերությունները չեն 
հակադարձվի տեսանելի ապագայում: 

 

Հետաձգված հարկային ակտիվների ճանաչումը սահմանափակվում է այն դեպքում, երբ 
հավանական չէ, որ կառաջանա հարկվող շահույթ, որի դիմաց ժամանակավոր տարբերությունները 
հնարավոր կլինի օգտագործել: 
 

Հետաձգված հարկային ակտիվները կամ պարտավորությունները չափում են՝ կիրառելով հարկային 
դրույքաչափերը, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն, երբ հետաձգված հարկային 
պարտավորությունները/(ակտիվները) կմարվեն/(կփոխհատուցվեն): 
 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են, եթե կա ընթացիկ 
հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված 
իրավունք, և հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները վերաբերում են 
հարկերին, որոնք գանձվում են նույն հարկային մարմնի կողմից: 
 

 
4. Զուտ տոկոսային եկամուտ 

 
(հազար դրամ) 

 
2019թ.  2018թ. 

Տոկոսային եկամուտ    
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 608,849  927,325 

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 174,954  115,773 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 550  1,005 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ բ³ÝÏ»ñáõÙ 639,617  435,510 

 1,423,970    1,479,613 

Տոկոսային ծախս    

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 543,928  544,102 

Ֆինանսական վարձակալություն 25,436  - 

è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ 96,755  65,958 

 
666,119  610,060 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 757,851  869,553  
 

 
5. Միջնորդավճարների գծով եկամուտ 

 
  (հազար դրամ) 

 
2019թ.  2018թ. 

Վարկեր 23,035  18,276 

 
23,035  18,276 

 
 

6. Արժեզրկման (կորուստներ) հակադարձումներ 
 

(հազար դրամ) 
 2019թ. 2018թ. 
   
Վարկերի, ավանդների, դեբ. պարտքերի կորուստների 
վերականգնումից եկամուտ 466,651 598,704 
Վարկերի, ավանդների, դեբ. պարտքերի կորուստներին հատկացում (749,211) (320,332) 
 (282,560) 278,372 
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7. Աշխատակազմի գծով ծախսեր 

 
(հազար դրամ) 

 
2019թ.  2018թ. 

Հիմնական աշխատողներին տրվող աշխատավարձ և դրան 
հավասարեցված այլ վճարներ   (196,740)   (191,923) 

Պարգևատրումներ և լրավճարներ      (68,576)        (54,510) 
Արձակուրդների համար վճարումներ (15,377)        (20,205) 

 
    (280,693)  (266,638) 

 

8. Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր 
 

 
  (հազար դրամ) 

 
2019թ.  2018թ. 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë -  (39,000) 
â÷áËÑ³ïáõóíáÕ Ñ³ñÏ»ñ ¨ ïáõñù»ñ (10,054)  (10,436) 
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ (8,983)  (11,310) 
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ (36,073)  (13,544) 
Î³åÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ (3,767)  (3,807) 
¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ (2,936)  (2,514) 
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ (4,112)  (4,071) 
²ÛÉ  (9,749)  (15,880) 

 
(75,674)  (100,562) 

 

9. Շահութահարկի գծով ծախս 
 

 
  (հազար դրամ) 

 (հազար դրամ) 2019թ.  2018թ. 
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (93,036)  (95,662) 
Հետաձգված հարկի գծով (ծախս)/փոխհատուցում 65,642  (71,758) 

 
(27,394)  (167,420) 

 

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

Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով փոխհատուցման և հաշվապահական շահույթի միջև 
փոխկապակցվածությունը.  

 
Շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև փոխկապակցվածությունը. 
 

 
2019թ. Արդյունավետդ

րույքաչափ (%) 
2018թ. Արդյունավետդ

րույքաչափ (%) 

Շահույթը մինչև հարկումը 123,115  789,693 
 Շահութահարկ՝20% դրույքաչափով 24,623 20 157,939 20 

Այլ 2,771 2 9,481 1 

Շահութահարկի գծով ծախս 27,394 22 167,420 21 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁ 2019Ã. ¨ 2018Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ: 

(հազար դրամ) ØÝ³óáñ¹Á ³é 
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2019Ã.  

Þ³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ 
×³Ý³ãí³Í 

 

²ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 

»Ï³ÙïáõÙ 
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é 
31 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
2019Ã. 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ (58,975) 

 

- 

 

(28,366) 

 

(87,341) 
Այլ ³ÏïÇíÝ»ñ  3,297   (1,316)  -  1,981 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ (169)  165  -  (4) 
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ  (8,154)  7,430  -  (724) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ   (65,848)  57,805  -  (8,043) 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ  11,452   1,419  -  12,871 

  (118,397)  65,503  (28,366)  (81,260) 
 

(հազար դրամ) ØÝ³óáñ¹Á ³é 
1 ÑáõÝí³ñÇ 

2018Ã.  

Þ³ÑáõÛÃáõÙ 
Ï³Ù íÝ³ëáõÙ 
×³Ý³ãí³Í 

 

²ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 

»Ï³ÙïáõÙ 
×³Ý³ãí³Í  

ØÝ³óáñ¹Á ³é 
31 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 
2018Ã. 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 

 
 (58,696) 

 

-  

 

 (279) 

 

(58,975) 
Այլ ³ÏïÇíÝ»ñ -  3,297   -    3,297  
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 

-   (169)  -   (169) 
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ 

-  (8,154)  -    (8,154) 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ  

-  (65,848)  -    (65,848) 
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 12,196    (744)  -    11,452  

  (46,500)  (71,618)  (279)   (118,397) 
 
 
10. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
 
   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

Կանխիկ դրամական միջոցներ 20,815  20,132  

Հաշիվներ բանկերում 10,985  22,133 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãå»ë 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ  

31,800  42,265 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³Ñáõëï (38)  (52) 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 37,762  42,213 
 
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: 
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11. Ներդրումային արժեթղթեր 
 

   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

    

ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ·áñÍÇùÝ»ñ    

ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ 2,462,189  1,013,757 
êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ·Íáí å³Ñáõëï (11,007)  (16,487) 
 2,451,182  997,270 
 
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý: 
 
12. Ժամկետային ավանդներ բանկերում 
 
   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

    

10 Ëáßáñ³·áõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ 5,489,920  5,313,465  

êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ·Íáí å³Ñáõëï (50,923)  (12,366) 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 5,438,997  5,301,099 
 
´³ÝÏ»ñáõÙ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ  

2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Կազմակերպությ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñը, 
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Կազմակերպությ³Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á (2018Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ÝáõÛÝå»ë 
µ³ÝÏÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Á ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ñ Կազմակերպությ³Ý ë»փ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á):  

 
 
13. Հաճախորդներին տրված վարկեր 
 
   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

    

ì³ñÏ»ñ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 221,958  470,000 
ì³ñÏ»ñ ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ 316,096  896,506 
ì³ñÏ»ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 74,604  68,793 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ 612,658  1,435,299 
    
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ    
àëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ  2,465,436  2,262,774 
²ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 1,075,241  616,146 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 3,540,677  2,878,920 
    
Համախառն վարկեր    
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï (74,667)  (58,814) 

Ընդամենը 4,078,668  4,255,405 
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Ստորև բերվող աղյուսակն ամփոփում է վարկերի արժեզրկման պահուստի շարժը՝ ըստ դասերի 
2019թ. և 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 
 
   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ    
ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇÝ 58,814  74,113 
Տարվա Í³Ëë 54,311  11,918 
¸áõñë ·ñáõÙÝ»ñ (356,173)  (148,790) 
Ð³Ï³¹³ñÓáõÙÝ»ñ 317,715  121,573 
ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇÝ 74,667  58,814 
 
2019 և 2018թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված բոլոր վարկերը տրվել են 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող անհատներին և կազմակերպություններին, որը ցույց է 
տալիս, որ առկա է նշանակալի աշխարհագրական համակենտրոնացում մեկ շրջանում: 
 
Պահուստի գումար առ  31.12.2019թ. 

(հազար դրամ)  

             Կոլեկտիվ գնահատման խմբերը 

Ընդամենը <5.0 մլն 
այլգրավով 

<5.0 
մլնոսկով<36

5 

<5.0 
մլնոսկով>=36

5 

>=5.0 մլն. Դրամ 

կոլեկտի
վ 

գնահա
տված 

անհատ
ապես 
գնահա
տված 

ընդամենը 

I փուլ 3,011 7,385        27,676 
 

33,272  -  33,272   71,344 
II և  III 
փուլեր  -   54 165 3,104  -  3,104  3,323 

Ընդամենը 3,011  7,439        27,841 
 

36,376      -       36,375  74,667  
 

Պահուստի գումար առ  31.12.2018թ. 
 

(հազար դրամ)  

             Կոլեկտիվ գնահատման խմբերը 

Ընդամե
նը 

<5.0 
մլն այլ 
գրավո

վ 

<5.0 
մլն 

ոսկով 
<365 

<5.0 մլն 
ոսկով 
>=365 

>=5.0 մլն. Դրամ 
կոլեկտի

վ 
գնահա

տված 

անհատապ
ես 

գնահատվա
ծ 

ընդամե
նը 

I փուլ 637 
 

340 1,577 4, 962 - 4, 962 7,515 

II փուլ, ռիսկի 
ավելացում 

19 57 99 40 - 40 215 

III փուլ, 
արժեզրկված 

- - - - 51,084 51,084 51,084 

Ընդամենը 655 397 1,676 5,001 51,084 56,085 58,814 

 
²ÛÝ í³ñÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝù ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ԿազմակերպáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ß»ÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ: 
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ì³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, 
áñáÝù Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³í³É»É »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ×ÛáõÕ»ñáõÙ. 

   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

²é¨ïáõñ 53,990  41,077 
êÝÝ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ 221,958  250,000 
îÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ 336,709  1,144,222 
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 3,540,678  2,878,920 
 4,153,335  4,314,219 
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï (74,667)  (58,814) 
 4,078,668  4,255,405 
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14. Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 
 Հող և 

շենքեր 
Գույք և 
գրաս 

սարքավորո
ւմներ 

Համակարգչ
ային 

սարքավորո
ւմներ 

Փոխադրա-  
միջոցներ 

Այլ հիմնական 
միջոցներև ոչ 

նյութական ակտիվներ 

Երկարաժամկետ 
օգտագործման 

իրավունքով 
պատկանող 

հիմնական միջոցներ 

Վարձակալ. 
հիմնական 
միջ. գծով 

կապ.ներդ. 

Ընդամենը 

         

Սկզբնական արժեք         
2018թ.  հունվարի 1-ի դրությամբ    17,072  19,040          12,273         30,663                    -             7,493            86,541  
Ավելացում 47,760  3,965  2,088            8,358           10,510            72,681  
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  47,760  21,037  21,128          12,273          39,021          18,003          159,222  
ՖՀՄՍ 16-ին անցման ճշգրտում 

 
 

 
 

 
       285,636  

 
       285,636  

Ավելացում 77   460                  97   
 

               634  
Օտարում (1,522)  (2,452)           (2,012)  

 
          (5,986) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 46,315  21,037  19,136          12,273          37,106         285,636         18,003         439,506  
Կուտակված մաշվածություն         
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ   10,073  17,812          12,273           18,021              1,321           59,500  
Տարվա ծախս  2,414  3,024  1,707              5,217              1,178            13,540  
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2,414  13,097  19,519          12,273          23,238            2,499           73,040  
Տարվա ծախս 2,388  3,713  2,090             5,236            23,402             1,178           38,005  
Օտարում   (2,603) (3,172)           (2,136)  

 
            (7,911) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ   4,802 14,207 18,437          12,273         26,338            23,402           3,677           103,134  
Հաշվեկշռային արժեք         
2018թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  45,346 7,940 1,609  -     15,783                    -            15,504            86,182  
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 27,308  21,037  699  -            10,768          262,234          14,326          336,372  
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15. Վաճառքի համար պահվող ակտիվներ 
 
    (հազար դրամ) 

 
2019թ.  2018թ. 

Բռնագանձված գրավ - անշարժ գույք 35,785  35,785 
Հաճախորդներին տրված զուտ վարկեր 35,785  35,785 
 
2018Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ԿազմակերպáõÃÛունը Ó»éù ¿ µ»ñ»É 35,785 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñáí 
³ÏïÇíª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÁÝ¹áõÝí³Í ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáí: 
 
16. Վարկեր և փոխառություններ 
 
êáõÛÝ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ԿազմակերպáõÃÛ³Ý 
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ïáÏáë³ÏÇñ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇÝ 
ԿազմակերպáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 24-áõÙ: 

   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇó 6,120,638  6,123,659 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  6,120,638  6,123,659 
 
 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇó ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: 

(հազար դրամ) ²ñÅáõÛÃ ²Ýí. 
ïáÏáë³¹ñ. 

Ø³ñÙ³Ý 
ï³ñÇÝ 

2019Ã. 
³Ýí³Ý³Ï. 

³ñÅ»ù* 

2019Ã. 
Ñ³ßí»Ïßé. 

³ñÅ»ù 

2018Ã. 
³Ýí³Ý³Ï. 

³ñÅ»ù* 

2018Ã. 
Ñ³ßí»Ïßé. 

³ñÅ»ù 

ø³ñ³í³Ý êäÀ ÐÐ ¹ñ³Ù 8-10 2019-2024 4,645,000 4,645,000 4,645,000 4,645,000 
Ð³ÏáµÛ³Ý Ð³Ïáµ ÐÐ ¹ñ³Ù 9-10 2019-2021 950,000 950,000 950,000 950,000 
Ð³ÏáµÛ³Ý Ð³Ïáµ ²ØÜ ¹áÉ. 8.5-9 2019-2020 383,760 383,760 387,000 387,000 
        

* ²ÕÛáõë³ÏáõÙ Ýßí³Í ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÁ ¨ Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ: 
** öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³í³ë³ñ ¿ ¹ñ³Ýó Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ: 

 
2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¨ 2018Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Կազմակերպությունն áõÝÇ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»Ï ³ÝÑ³ïÇó ¨ Ù»Ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 
¿ÇÝ Կազմակերպության ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 
 
17. Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ 
 
Ռ»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÏÝùí»É »Ý Ð³ÛµÇ½Ý»ëµ³ÝÏ ö´À Ñ»ïª մինչև 29/01/2020Ã. Ù³ñÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïáí: Ð³Ù³Ó³ÛÝ å³ÛÙ³Ý·ñÇ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ í×³ñ»Éáõ ¿ 22,192 
Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù é»åá ïáÏáë³·áõÙ³ñ: 

   
(հազար դրամ) 

 2019Ã. 
 

2018Ã. 

è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï 2,054,850 
 

910,329 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝա·ñ»ñ 2,054,850 
 

910,329 
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18. Վարձակալության գծով պարտավորություններ 
 

Կազմակերպությունը վարձակալության պայմանագրեր է կնքել մասնաճյուղերի և գլխամասի 
տարածքների համար: Յուրաքանչյուր վարձակալություն արտացոլվել է ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և 
վարձակալության գծով պարտավորություն: Կազմակերպությունը դասակարգում է իր 
օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները սեփական հիմնական միջոցների 
դասակարգմանը համահունչ: 

Ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր վարձակալություն պարունակում է սահմանափակում, 
ըստ որի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը կարող է օգտագործել միայն 
Կազմակերպությունը, քանի դեռ առկա չէ ակտիվը այլ կողմի տրամադրելու 
պայմանագրային իրավունք։ Վարձակալությունները կամ չեղյալ չհայտարարվող են, կամ 
կարող են չեղյալ հայտարարվել՝ միայն առաջացնելով նշանակալի դադարեցման վճար: Որոշ 
վարձակալություններ պարունակում են վարձակալության ժամկետը երկարացնելու 
հնարավորություն։ Կազմակերպությանը արգելված է վաճառել կամ գրավադրել 
վարձակալված հիմքում ընկած ակտիվները: Կազմակերպությունը պետք է այդ գույքերը 
պահպանի բարեկարգ վիճակում (վերանորոգված) և վարձակալության ավարտին գույքը 
վերադարձնի իր սկզբնական վիճակով: 

Վարձակալության գծով պարտավորություններ 

Ստորև ներկայացված է հաշվետու ժամանակաշրջանում վարձակալության գծով 
պարտավորությունների շարժը. 

 

(հազար դրամ)  
 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

ՖՀՄՍ 16-ի կիրառման ազդեցությունը (հունվարի 1-ի դրությամբ) 285,636 

Տոկոսի կուտակում 25,436 

Վճարումներ (39,000) 

Ընդամենը 272,072 
 

 

2019թ. ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն ճանաչված վարձակալության գծով 
պարտավորությունների նկատմամբ կիրառված միջին կշռված տոկոսադրույքը կազմում 
է 9.10% (2018թ.՝ չի կիրառվել): 

19. Այլ պարտավորություններ 
   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

²ñÓ³Ïáõñ¹³ÛÇÝ å³Ñáõëï 56,385  57,259 
²ÛÉ í×³ñí»ÉÇù Ñ³ñÏ»ñ 10,904  22,589 

Պ³ÑáõëïÝ»ñ 17,145  4,338 

Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 5,686  6,438 
²ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 66  91 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 90,187  90,715 
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20. Կանոնադրական կապիտալ 
 

Հայտարարված, թողարկված և շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետիրական կապիտալը 
բաղկացած է 100 (հարյուր) բաժնետոմսից՝ յուրաքանչյուրը 17,000 հազ դրամ անվանական 
արժեքով։ 
 
 

21. Պայմանական պարտավորություններ 
 
²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¿, ¨ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ß³ï ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ, ¹»é ã»Ý 
ÏÇñ³éíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕç³å»ë ³å³Ñáí³·ñí³Í ã¿ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÇó ¨ »ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù 
Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ·áõÛùÇÝ Ï³Ù ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ íÝ³ë Ñ³ëóÝ»Éáõóª Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³ÍùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ø³ÝÇ ¹»é 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí ³å³Ñáí³·ñí³Í ã¿, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ éÇëÏ, áñ 
áñáß³ÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÏáñáõëïÁ Ï³Ù áãÝã³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ½գ³ÉÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³: 

 

Æñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÛ³Ï ã¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹»Ù Ñ³ñáõóí³Í áñ¨¿ 
÷³ëï³óÇ, ³Ý³í³ñï Ï³Ù ëå³éÝ³óáÕ ¿³Ï³Ý Ñ³Ûó»ñÇ Ù³ëÇÝ:  
 

Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ñÏÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ¿ ¨ µÝáñáßíáõÙ ¿ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù Ñ³×³Ë Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñµ»ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý ÏÇñ³é»É ïáõÛÅ»ñ, 
ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ 
Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ³Ýó»É ¿ »ñ»ù ï³ñÇ:  

²Ûë ÷³ëï»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ 
³é³ç³óÝ»É: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý ¿ 
·Ý³Ñ³ï»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³ÛÉ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ¿³Ï³Ý ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  
 
22. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛունը ãáõÝÇ 
í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ³ÝÓ:  
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¶áñÍ³ñùÝ»ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ: 

   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í×³ñí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ 119,858  123,257 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 119,858  123,257 

 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ: 

 
 2019Ã. 

Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛù, 

%  

2018Ã. 
Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñáõÛù, 

% 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ        

²ÏïÇíÝ»ñ        

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) 

202,807  11.5%  217,702   12% 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ å³Ñáõëï 

2,028  1%  514      1% 

 
¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
 
²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³Ýó 
Ñ»ï Ï³å³Ïóí³Í ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2019Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2019Ã-ÇÝ 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 

 
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ 

  
²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ/ÏáÕÙ»ñ  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ., %   Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ., %  
Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñ., % 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ      
²ÎîÆìÜºð             

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) 196,270  8%   6,537  14%  202,807  11% 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ -   -  4,615  1%  4,615  1% 

²í³Ý¹Ý»ñ -   -  5,489,919  11.2%  5,489,919  11.2% 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ å³Ñáõëï 1,962  1%   66  1%  2,028  1% 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜ.             
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,341,409  10%   4,779,229  9%  6,120,638  9.5% 
Ռեպո համաձայնագրեր -  -   2,054,850  6.5%  2,054,850  6.5% 
Վարձակալության գծով 
ծախս 

37,800  -   -  -  -  - 

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 16,074  -   642,690  -  658,764  - 
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë 127,106  -   513,577  -  640,683  - 
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2018Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï 
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2018Ã-ÇÝ 
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: 

 
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ 

  
²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ/ÏáÕÙ»ñ  
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ., %   Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù  
ØÇçÇÝ 

ïáÏáë³¹ñ., %  
Ñ³½³ñ 
¹ñ³Ù  

ØÇçÇÝ 
ïáÏáë³¹ñ., % 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ      
²ÎîÆìÜºð             

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ (Ñ³Ù³Ë³éÝ) 206,444   8%   11,258  12%  217,702   10% 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ -  - -  16,063  1%  16,063  1% 

²í³Ý¹Ý»ñ -  - -  5,313,465  14%  5,313,465  14% 
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñÇ å³Ñáõëï 480  1%   34     1%  514   1% 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜ.             
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,337,000   10%   4,645,000  9%  5,982,000  9.5% 
 
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 

     17,044   -   441,661  -  458,705   - 

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë 127,294   -   416,807   -  544,101    - 
 

23. Իրական արժեքի չափում 
 
Մի շարք ակտիվներ և պարտավորություններ պահանջվում է չափել իրական արժեքով և/կամ 
բացահայտել դրանց իրական արժեքը Կազմակերպության ֆինանսական 
հաշվետվություններում:  
 
Կազմակերպության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների 
իրական արժեքի չափման համար հնարավորինս օգտագործվում են շուկայական դիտարկելի 
ելակետային տվյալներ: Իրական արժեքի չափման համար օգտագործվող ելակետային 
տվյալները դասակարգվում են ըստ տարբեր մակարդակների` կախված նրանից, թե որքանով 
են գնահատման մեթոդի մեջ օգտագործվող տվյալները դիտարկելի («իրական արժեքի 
հիերարխիա»):  
 

•Մակարդակ 1: Նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ 
շուկաներում գնանշվող գներ (չճգրտված); 
 

•Մակարդակ2:Ուղղակի կամ անուղղակիորեն դիտարկելի ելակետային տվյալներ՝ 
բացառությամբ 1-ին մակարդակում ներառվող գնանշվող գներից; 
 

•Մակարդակ 3:Ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ (այսինքն՝ հիմնված չեն շուկայական 
տվյալների վրա): 
 
Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգումը վերոնշյալ մակարդակներում 
հիմնվում է ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալների վրա, որոնք ունեն զգալի 
ազդեցություն իրական արժեքի չափման վրա: Տեղափոխությունը մի մակարդակից մյուսը 
ճանաչվում է այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում այն տեղի է ունենում: 
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23.1  Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ 
 

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների իրական արժեքը, որոնք ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում չեն չափվել իրենց իրական արժեքով և ըստ մակարդակի վերլուծում է 
դրանք իրական արժեքի հիերարխիայում, թե իրական արժեքի չափումը որ դասում է 
դասակարգված: 

(հազար դրամ) 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Մակար 
դակ 1 

Մակար 
դակ 2 

Մակար 
դակ 3 

Ընդամենը իրական 
արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 

Ֆինանսական ակտիվներ      
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ - 31,762 - 31,762 31,762 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ - 5,438,997 - 5,438,997 5,438,997 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  - 4,078,668 - 4,078,668 4,078,668 
      
Ֆինանսական 
պարտավորություններ      

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ - 6,120,638 - 6,120,638 6,120,638 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ - 272,072 - 272,072 272,072 

 

(հազար դրամ) 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Մակար 
դակ 1 

Մակար 
դակ 2 

Մակար 
դակ 3 

Ընդամենը իրական 
արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 

Ֆինանսական ակտիվներ      
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ - 42,213 - 42,213 42,213 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ - 5,301,099 - 5,301,099 5,301,099 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ  - 4,255,405 - 4,255,405 4,255,405 
      
Ֆինանսական 
պարտավորություններ      

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ - 6,123,659 - 6,123,659 6,123,659 
 
 
 
23.2 Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ 
 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2019Ã.և 2018թ. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ïïñí³Íùáí 
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(հազար դրամ) 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր 

 -   2,451,182   -   2,451,182 

  -   2,451,182   -   2,451,182 
 

(հազար դրամ) 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր 

 -          997,270   -   997,270 

  -           997,270   -   997,270 
 

24. Ռիսկի կառավարում 
 

èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ԿազմակերպáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ ¿: ÐÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ 
Կազմակերպությունը, Ï³åí³Í »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï:  
 

 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ 

ԿազմակերպáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É, 
í»ñÉáõÍ»É ¨ Ï³é³í³ñ»É ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ԿազմակերպáõÃÛունը, ë³ÑÙ³Ý»É 
éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É éÇëÏ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
áñáßí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇÝ: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ 
Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ýª ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ³é³ç³ñÏíáÕ åñá¹áõÏïÝ»ñÇ áõ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í É³í³·áõÛÝ Ùáï»óÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí: 

èÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ԿազմակերպáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁª 
³é³çÝáñ¹í»ÉáíÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
³ËïáñáßáõÙ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ Ñ»ç³íáñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁª ë»ñïáñ»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí 
ԿազմակերպáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï: ÊáñÑáõñ¹Á ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ 
ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñóñ³Í éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ 
µÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ éÇëÏÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ, 
³Í³ÝóÛ³É ¨ áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: ´³óÇ ³Û¹, Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³ÝÏ³Ë 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:  
 
Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկողություն և զսպողական քաղաքականություն  
 

ԿազմակերպáõÃÛունը ղեկավարում, սահմանափակում և վերահսկում է ցանկացած 
բացահայտված պարտքային ռիսկի կենտրոնացումները՝ մասնավորապես, մեկ փոխառուի 
կամ փոխառուների խմբի, ինչպես նաև արդյունաբերական և աշխարհագրական սեգմենտների 
կտրվածքով:   
 

Պարտքային ռիսկի մակարդակը վերահսկելու նպատակով ԿազմակերպáõÃÛունը սահմանում 
է մեկ փոխառուի կամ փոխառուների խմբի նկատմամբ ռիսկի ընդունելի մակարդակի 
սահմանաչափերը: Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և ենթակա են տարեկան, 
իսկ անհրաժեշտության դեպքում, ավելի հաճախակի վերանայման:   
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Պարտքային ռիսկի չափը կառավարվում է նաև փոխառուների և հնարավոր փոխառուների՝ 
մայր գումարի և տոկոսավճարների վճարման հնարավորության վերլուծության և, 
անհրաժեշտության դեպքում, սահմանաչափերի փոփոխության միջոցով:  
 
Գրավ  
 
Կազմակերպությունը կիրառում է մի շարք կանոններ և միջոցներ՝ պարտքային ռիսկը 
մեղմելու նպատակով: Դրանցից ամենատարածվածը տրամադրված դրամական միջոցների 
դիմաց գրավ վերցնելն է, որը համընդհանուր գործելակերպ է: Կազմակերպությունը 
սահմանում է ուղեցույցներ՝ գրավի որոշակի տեսակների ընդունելի լինելու և պարտքային 
ռիսկի զսպման վերաբերյալ:  
 
Ստորև ներկայացված է վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ գրավի տեսակների. 
 

 
  (հազար դրամ) 

 
2019թ.  2018թ. 

Անշարժ գույքի գրավ 1,220,399  1,139,374 
Ոսկի 2,490,093  2,219,891 
Երաշխավորություններ 338,103  912,258 
Փոխադրամիջոցներ 92,083  26,829 
Իրավունքներ 9,484  17,474 
Այլ գրավ  -  3,264 
Առանց գրավ  3,173  2,026 

 
4,153,335  4,321,116 

 

 ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: 
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ³ÛÉ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ: 
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¨ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³ó ¹Çñù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ³é³ÝÓÇÝ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ éÇëÏÇ ³ÛÝåÇëÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ í»ñ³ÑëÏáõÙÝ »Ý, 
áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý å³Ñå³Ý»É ³Ûë éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí éÇëÏÇ ¹ÇÙ³ó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ: 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ԿազմակերպáõÃÛ³Ý 
Õ»Ï³í³ñ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ: 

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ԿազմակերպáõÃÛունը Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»Éáí µ³ó ¹ÇñùÇ 
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý áõ 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ ·Íáí: 
 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ 
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: 
ԿազմակերպáõÃÛունը »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ 
·»ñ³Ï³ÛáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý 
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»É³óÝ»É ïáÏáë³ÛÇÝ Ù³ñÅ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ Ýí³½»óÝ»É Ï³Ù 
Ñ³Ý·»óÝ»É íÝ³ëÝ»ñÇª ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:  
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îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÙÇçáóáí: êïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

(հազար դրամ)  ØÇÝã¨ 3 
³ÙÇë 

 
3 ³ÙëÇó 
1 ï³ñÇ 

 1-5 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý 

5 ï³ñÇ 
 

Ð³ßí»Ïßé. 
³ñÅ»ù 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2019Ã.          

²ÎîÆìÜºð          
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 

31,762  -  -  -  31,762 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ 
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 

-  -  -  2,451,182  2,451,182 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ 

234,864  5,090,044  114,089  -  5,438,997 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 

273,711  1,953,054  1,379,097  472,806  4,078,668 

 540,337  7,043,098  1,493,186  2,923,988  12,000,609 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð          

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 243,163  979,738  4,897,737  -  6,120,638 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 

 2,365   12,374   87,462   169,871   272,072 

è»åá Ñ³Ù³Ó³Û³·ñ»ñ 2,054,850  -  -  -  2,054,850 

 2,300,378  992,112  4,985,199  169,871  8,447,560 

î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ (1,760,041)  6,050,986  (3,492,013)  2,754,117  3,553,049 

 
(հազար դրամ) ØÇÝã¨ 3 

³ÙÇë  
3 ³ÙëÇó 
1 ï³ñÇ  1-5 ï³ñÇ  

²í»ÉÇ ù³Ý 
5 ï³ñÇ  

Ð³ßí»Ïßé.  
³ñÅ»ù 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.          

²ÎîÆìÜºð          
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 

42,213  -  -  -  42,213 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ 
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ 
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 

-  -  -  997,270  997,270 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 
µ³ÝÏ»ñáõÙ 

-  4,071,000  1,230,099  -  5,301,099 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í 
í³ñÏ»ñ 

193,737  1,663,259  2,075,633  322,776  4,255,405 

 235,950  5,734,259  3,305,732  1,320,046  10,595,987 

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð          

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ -  -  5,877,666  245,993  6,123,659 

è»åá Ñ³Ù³Ó³Ûն³·ñ»ñ 910,329  -  -  -  910,329 

 910,329  (463)  5,877,666  245,993  7,033,525 

î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ (674,379)   5,734,722   (2,571,934)   1,074,053   3,562,462 
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ØÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ԿազմակերպáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2019Ã. ¨ 2018Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ùáï³íáñ 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: 

 2019Ã. 
ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 

 2018Ã. 
ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

ïáÏáë³¹ñáõÛù, % 
 ÐÐ ¹ñ³Ù  ²ØÜ ¹áÉ³ñ  ÐÐ ¹ñ³Ù  ²ØÜ ¹áÉ³ñ  
îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ          
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ  1.3%  0%  1.3%  0%  

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 

8.23%  0%  8.23%  0% 

 
Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 11.5%  6.25%  13.5%  6.25%  
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 16.08%  9%  17.1%  14.5%  

         

îáÏáë³ÏÇñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ         
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ          
- ¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇó 

9.2  8.8%  9% 
 

 8.8% 
 
 

- Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù 
·áõÙ³ñÝ»ñ 

6.67%  0%  7%  0% 
 

 

 ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ 

Կազմակերպությունն áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó 
ëï³óíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:  

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ: 
 
(հազար դրամ) 2019Ã. 

²ØÜ ¹áÉ³ñ  
2018Ã. 

²ØÜ ¹áÉ³ñ 

²ÏïÇíÝ»ñ     

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 15  - 

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 348,953  - 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 38,059  129,000 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 387,027  129,000 

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ    

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ  385,811  387,000 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 385,811  387,000 
¼áõï ¹Çñù»ñÁ ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1,216  (258,000) 
 

2019Ã. ¨ 2018Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ Ñ»ï¨Û³É 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³í»É³óÝ»ñ (ÏÝí³½»óÝ»ñ) ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ¨ ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù 
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íÝ³ëÁ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: ²Ûë í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ 
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Կազմակերպությունը ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë 
ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ÙÛáõë µáÉáñ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË: 

 

(հազար դրամ) 2019Ã.  2018Ã. 

 Þ³ÑáõÛÃ 
Ï³Ù 

íÝ³ë  
ê»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É  

Þ³ÑáõÛÃ 
Ï³Ù 

íÝ³ë  
ê»÷³Ï³Ý 
Ï³åÇï³É 

²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ¹ñ³ÙÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

122  122  (25,800)  (25,800) 

 
2019Ã. ¨ 2018Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ í»ñáÝßÛ³É 
³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÝáõÛÝ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï 
³½¹»óáõÃÛáõÝ í»ñÁ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³ª »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÇó, áñ ÙÛáõë µáÉáñ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:  
 

 Պարտքային éÇëÏ 

Պարտքային éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñµ ÷áË³éáõÝ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ԿազմակերպությունÁ Ùß³Ï»É ¿ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ պարտքային éÇëÏÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ (Ã»° ×³Ý³ãí³Í 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Ã»° ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ): 

Կազմակերպությունը Õ»Ï³í³ñáõÙ, ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í 
µ³ó³Ñ³Ûïí³Í պարտքային éÇëÏÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñÁª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ù»Ï ÷áË³éáõÇ Ï³Ù 
÷áË³éáõÝ»ñÇ ËÙµÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¨ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ 
Ïïñí³Íùáí: 

Պարտքային éÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Կազմակերպությունը ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ 
Ù»Ï ÷áË³éáõÇ Ï³Ù ÷áË³éáõÝ»ñÇ ËÙµÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ éÇëÏÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ: ÜÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý ï³ñ»Ï³Ý, ÇëÏ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý: 

Պարտքային éÇëÏÇ ã³÷Á Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ Ý³¨ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇª Ù³Ûñ 
·áõÙ³ñÇ ¨ ïáÏáë³í×³ñÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ, ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: 

Կազմակերպությանպարտքային éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ³ñï³óáÉíáõÙ 
¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ ¨ ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí³ÝóáõÙÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ åáï»ÝóÇ³É 
պարտքային éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý íñ³: 

êïñá¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ëïÇ×³ÝÁ 
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

 
(հազար դրամ) 

 2019Ã. 
 

2018Ã. 

²ÎîÆìÜºð 
   

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 31,762 
 

42,213 

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí 
ã³÷íáÕ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 

2,451,182 
 

997,270 
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Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 5,438,997 
 

5,301,099 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ 4,078,668 
 

4,255,405 

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ëïÇ×³ÝÁ 12,000,609 
 

10,595,987 

 
 Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ 

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ Կազմակերպությունը ÏáõÝ»Ý³ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù Ù³ñíáõÙ »Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÝ 
³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨/Ï³Ù í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³Ï³Ý ã¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
ï³ñ³µÝáõÛÃáõÃÛ³Ùµ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ñÓñ³óÝ»É ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ù»Í³óÝ»É 
íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÁ: 

Կազմակերպության ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ 
³å³Ñáí»É µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Կազմակերպության Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: 

Կազմակերպությունը Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ 
ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó ëï³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
áõ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³×³Ëáñ¹ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ 
í³ñÏ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í åáñïý»ÉÁª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý 
³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

Կազմակերպության Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ª 
• ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ Áëï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ûë Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçíáÕ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹Çï³ñÏáõÙ,  

• ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ å³Ñå³ÝáõÙ,  
• å³ñïù»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³é³í³ñáõÙ,  
• µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ùµ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ í³ñáõÙ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 

Çñ³óÝ»É áñå»ë ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ,  
• Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,  
• ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ: 

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ, ¨ ã×³Ý³ãí³Í 
÷áË³éáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁª Áëï 
å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³í»É í³Õ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ³ßËÇùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ·áõÙ³ñÁ ï»Õ³µ³ßËíáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»Ý³í³Õ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ³ßËÇùÁ Ï³ñáÕ Ñ»ï ·Ýí»É: 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í են ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (չզեղչված պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները 2019թ.և 2018թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ. 
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(հազար դրամ) 
òå³Ñ³Ýç 
¨ ÙÇÝã¨ 1 

³ÙÇë 
 

1-Çó 3 
³ÙÇë 

 3ամսÇó 1 ï³ñÇ  
²í»ÉÇ ù³Ý 1 

ï³ñÇ 
 

Ընդամեն
ը 

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2019Ã.          

àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ          

ì³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 

98,750  144,413  1,067,810  5,033,053  6,344,026 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ  

2,365  12,374  87,462   169,871   272,072 

è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ 2,065,037  -  -  -  2,065,037 

²ÛÉ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

-  65,387  24,800  -  90,187 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

2,166,152  222,174  1,180,072  5,202,924  8,771,322 

 

 

(հազար դրամ) òå³Ñ³Ýç ¨ 
ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë 

 
1-Çó 3 
³ÙÇë 

 
3ամսÇó 1 

ï³ñÇ 
 

²í»ÉÇ ù³Ý1 
ï³ñÇ  

 
Ընդամեն

ը 
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.          

àã ³Í³ÝóÛ³É 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ          

ì³ñÏ»ñ ¨ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 

-  -  -  6,123,659  6,123,659 

è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ 910,329  -  -  -  910,329 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -  29,027  57,259  30,691  116,977 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

910.329  29,027  57,259  6,154,350  7,150,965 

 
 

 Î³åÇï³ÉÇ ռիսկի Ï³é³í³ñáõÙ 

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ÐÐ Î´-Ç 
ÏáÕÙÇó: 

2019Ã. ¨ 2018Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ñ Ï³åÇï³ÉÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: Æ ÉñáõÙÝ, Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ Çñ Ï³åÇï³ÉÁ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ 
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: 

   (հազար դրամ) 

 2019Ã.  2018Ã. 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 8,633,455  7,243,100 
Ð³Ý³Íª ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ (31,762)  (42,213) 
¼áõï å³ñïùÁ 8,601,693  7,200,887 
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 3,749,031  3,489,330 

ä³ñïùÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 2.29  2.06  
 
Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÙáï»óáõÙÁï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ ÷á÷áËí»É: 
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25.  Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած իրադարձություններ 
 
Վերջին ժամանակներում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) արագ զարգացման 
կապակցությամբ շատ երկրներ, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունը, նախաձեռնեցին 
կարանտինային միջոցառումներ, որոնք էական բացասական ազդեցություն ունեցան 
շուկայում  ձեռնարկատիրական գործունեության մակարդակի և ծավալների վրա: 
Ակնկալվում է, որ և՛ համավարակը, և՛ դրա հետևանքները նվազագույնի հասցնելուն ուղղված 
միջոցները կարող են ազդել տարբեր ոլորտներում գործող ընկերությունների գործունեության 
վրա:  Կազմակերպությունը այս համավարակը համարում է որպես հաշվետու 
ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող չճշգրտող դեպք, որի քանակական ազդեցությունը 
տվյալ պահին չի կարող գնահատվել վստահության բավարար մակարդակով: 

Ներկայումս ղեկավարությունը վերլուծում է միկրո և մակրոտնտեսական պայմանների 
փոփոխության հնարավոր ազդեցությունը Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և 
գործունեության արդյունավետության վրա: 
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