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Բովանդակություն  

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 3 
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվություն 

6 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 7 
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն  8 
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 9 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 10 
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Uk\ntnf[\u1frllu[uuprupntpl,ut [nqrihg

UL9UIU Unhrlf$nl. h bg.C UqUsnhf€nhL

"FLUUU, ff.{q UqC
UwubtuQltghhprtb

tnap6rtp

Uhn h"l.fhg frpru\urhrug{h1 k "trLbUU, Oh.{e UAC gruqilur\hpqntprnr_h) $[luLur::.r._::L
hru2{hurtlntplnttrhhp}r unr4frur, npnhp hhpurnnrti hL 2020p. r1t\urtriptp}r 3l-l ry-r:r.l?-..::.-:
Sfrhruhuu\urh rftrdur\]r tiuru]rh hur2{htnr{ntplnrtrp, hntltr urtlutufdqhL ul{tupunlurb urupr{ur hu**-:
2urhntlpfr \tur.l tltnuufr h urSlhrurfurqruprlrur\ $frhtutruur\urtr urprllnr-trptrhpfr rfurufrh hru2{hrn{nr-prnr-';:.
uhrlrur\ruh \urqirtnulnui rlrnrlrnlunr-p3nthhhplr riurulrh hur2tlhtnrlnr-p;nrhp tr rlprutiur\uh rif2ngtrhpp
hnuphplr tiurufrtr hur2rlhtnr{ntp;nttrp, }rtr2qhu trtuh hru2rlurqurhur\ruh prurlurpru\url-rnr-p1u-rh rurrrfrnrlr
ir\rupurqfrpp tr ur1 1 qupqurpurhnrl brutrnpurqpntpl nrhhhp :

Uhp \urpbhp".l l1hg $|rhurtruur\urtr hur2tlhutlnrp;nrtrhhpp tnurfru htr gurqriru\hpqnrfdluL' 2020p.
r1h\uhriphph 31-h rlpnr-pjunip Qfrtrtuhuru\urh rfrdur\fr h trnr3tr urtfuruprftrh rutlurpurtlurb tnruprlur
Slrtrurhuru\urtr tuprllnthptrhplr nr 4prutiur\urtr hnuphplr d2riurplnn h frpur\urtr qurur\hpp' htutiru&ur3h

$fLuhuru\urtr hur2tlhtnt{ntp;nttrtrhph rihzruqqtu3frh urnruhrFuptntrhpfr (sZuU):

Vwptlrylt hfi{php

Uhhp urnulfrurh frpru\urtnugphl ht p urnulfrtnfr tifr2urqqurlfrtr utntuhrpuprnhhp]rh (UUU)
huniurqulntuufuruh: Ut+ urnurhrltuptntrhp]rg p]unrl ,ihn quruuru]uurhrutn{nrp;nthp prugnrgfr2
tr\urpuqp{urb k rfhp hqpur\rugntplurh'..Unu1fnnnpfr qurunuu]uruhunnrlntp;nttrp Qfrtrurhutu\urh
hru2r{hurtlntplnthtihpfr runul}nn}r hrutlurp" purdtrnril: Uhtrp utr\urfu htrp gurqriur\hpqntplnrhfrg'
hruriur&ulh Zru2tlurqurhtrhpfr d]r2urqqu3frh rpu2hnrpltutr qpn$hufrnhurl hru2tlurqtuhhhn], .l*np*qnph
(Zu'l-p .{urppurqfrpp) h Zurluurnurtrfr Zrutrpurqhuntplnrtrntl \hn*phtr' S[hurtruruitu1
hur2{htntlntpSnttrtrhp}r urnrrlfrur}r h\unndurr.iF tlurppurqb}r quhurh2trhp}r, h tihhp \ruururphl htrp
r[rupptuq8fr h\rutnilurtff dhn r.i;ntu qruprnu\urhnrplnthhhlrp' ruJ+ qruhuih2hhpfr htutiur&ru1h: Uhhp
hrurlnqr{rub hhp, np &hnp htrp phnh purtlur\urhu2un}r nr hruriurqruururufuuh runulfrurnpur\ruh
urulur gnLJ gLhp' ilhp \uipbfrptr ruptnurhurl urhlnr_ hrurir.up :
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'lhQw{wpntpluh b Qwnwttupduh o4uQtthpnut hhpqFw!{ut uttdwhg qunuuluuthutu{nryapiltp
$f tnn hu w 8 ut tt h wVl h n {n ry1n ilt h hplt h w fiup

9urqriru\hpqnrp3rutr r1h\rurlurpnr-p;nrtrp qurururufuurhurunr k $ZUU-hplr hunfurqruururuluutr

Sftrurtruui\urtr hur2{hrnrlnr-p1nr-trhhp}r \urqrirlurtr h d2durp}rur trhp\urlurgriurh hunfurp: Ul4 hqulnurtt"r|
r1h\urtlurpnrplnrhp uurhrlurhmti L utrhFrudh2m tlhpuhu\nrlmplurtr hurdui\urpq, nFl pnr11k uuuflru
ulumpuruur[ S]rltuLuurlurh hur2rlhrnrlnr-p3nrhhhp, npntrp qhpb hh ]uurp4ur]unr-p1urh \ruil u]uurfr
urprynrtrpnril Lurhurtr ]uh1urplmpntil|rg:

S|rhurhuur\urh hur2{hrn{nr-p3nrtrhhpp qrurnpurutnhl]ru, r1h\ru{urpmplnr-trp qurtnuru}uurhururm k
9urqtiurllhpqntplurh urtiph4huitn qnpbhlm hhurpru{npntplnr-hp qtrurhururhlm, uhpli4hruur qnpbhlnr-h
urnh2{nrl hrupghpp purgurhurluhlnr-, }rh2u1hu hurh qnpbnrhhntplurh urtrptrrlhruinnrplurh hhpurqpnrp3tutr

{pu h}riltnlurb hru2rlurnntil rlurptlnr hunfurp, pulbh thn r1hlunlurpnrplnrhp 2fr trurfuururhunrtl 1nr-burphl
trurqilur\hpulntpjnr-trp h*.i rlurrlurphgtrhl rlpur qnpbnrhhnr-p;nr-hp L-.i 2nr-hlr |rpururhuui\rutr
ur1llhtnpurltp, Fmgh h2rlurEhhpp:

9rumur.liupdrutr olurlltrhpnul trhpqpur{qub urtr&frp qurunuu}uurhururm hh gurqtftu\hpqnrp;urtr

SfrLuhuurlurtr hur2rlhurr.{nr-plnr-hhhp}r \urqtfrfuh qnpbptrpurgp tlhpurhu\h1nr- huriltup:

tl"r+]r.ot l, ulwtnwuluwhutnlntplnftp SlhuttuwQuth hw2tlkn{ntp1nilthhpfi unrypult hudwp

Uhp hquruui\tr k &hnp phph nrl2urtllnn hpur2fu|rphhp' lo*p+rufunrp3nrhhhpfr \urtf ufurufrhplr
hhrntrurhpnr{ Qfrtnutruurllurtr hur2{hm{nr-p;nrtrtrhpfr hur\urh }uhlurplnrpnrilhhpfrg qhpb flrhhlnr
{hpurphplup frtr2qbu trruh hhp\ur3urgtr\urnu1}u.nnpfr hqpullugnrp3mh, npp \trhpurnfr dhp \urpb}rpp:
Ilrl2utifrm hunlruun]rurgnr-rfp Fulp&p uruurfrdurtr]r hurr.luruurfrurgnrti k, uur\ur3h urlti hpur2futrp :lt
hurtr4|ruurhnrd, np UUU hunftuqruuuruiuurh frpur\urhurgtlurE urnr4fnnp rihZ- \hurpnhu:phpfr hur\urh
fuhrlurplntpnttihhp, hpp *:+qhulrp \uitr: fuhrlurp3nrpmtfhhpp \*Frtt hh urnur2urtrurlfuurpqurluntplurh

\uil uluurfr hhtnhuhpnrl h hurdurprlnui hti hur\urh, hph urllh\urt l".il k, np 4purhp urnurtr&frtr-urnurh&frtr

\rurf rifrurufrh rlhpgptub \urpnrl hh urqqhlurlu Qfrtrurhuur\rutr hur2{htnilnr-plnrtrtrhp}r oqunuqnpbnqbhpb
rlFruhg hlniurtr {pur \urlurgpulb urlnnhuur\urh npn2nuitrhpf rlpur:
UUU-bhpf hunlurquruurulurutr |rpur\urhurg{nr1 urnqh*h Zpg-hur\trhpmd tlhtrp \}rprunntil hhp
iluruhurqlrnur\urh rpurnnrlnrplnr-h b qruhqurtrnrtl hhp riurutrurqfnnur\urh \uru\urbunlurnr-p3nr-h urilpnr12
urnr-r1|rurlr ptrpurgpnr-d:,Furglr ur14, tihhp.

o FurgurhruSurnui h qhurhurnnu.I htrp Sfrhurhuur\urh htu2rlhur{nrp;nr-hhhpnr-tl fuurp4urfuntplurh
l1utf ufuufr hhtnhuihpn{ hu\ub }uh4urp3nr-pilruh n}ru\hpp, huifuurqbnr-il tr frpur\iutrurgtrnuf htrp uJrl
nfu\hpfb nupl{rub urnr-4frurnpulurh phpurgur\urpqhp h d,hnp htrp phpnr-tf purlur\urtru2ul]r nr
hurtiurulurururuluurh urnt4|nnnpur\urh urqurgnr-lghhp ,ihp \urpbfrph urpururhurpnhlnr hunfurp:
fuurprlurfuntplurh uiprl;nr-trp hurtr4|ruurgn4 hur\urh luhrltuplnrpdurh 2purguhu3urdurh nfru\h unlhfir rihb
k, puib uluutit hhurtrruhpntl unur2urgurb |uhrlurplnr-prfiuh 2purgurhurlurtlurtr rlrullp, purbb nF

fuup4urfunr-p;nr-trp h*Fttt k hhpurnhl hurtrgur{np hurdur&urlhnrp;nr-tr, rfuruuurprlphpf lh1bnril,
ilfrurnttttrur{np purgpnrlnultrhp, lih{b hurlururpurpnr-p1nr-trtrhpfr rnpunlur4pmtl h*.1 hhppfrh

{hpurhutlnrlnr-plurh hurilur\urpq}r 2rupur2ruhnr-d:
o 'tlunn\hpurgntil http \urqtfnttf urnr-qfrurfrtr urntr2{nr1 trhppfrh tlhpurhu\nr1nr-plurh tlhpurphplurl
npqhuqlr tl2ur\htrp hurtluqurtnuruluurh urm4|runpur\rutr phpurgur\urFqhlr, Fuqg n:
9uqrfur\hpulntplurh trhppfrtr rlhpurhu\nr1nr-plurtr rupl3nr-truii{hurnrplurh {hpurphplurl hurpbhp
ruprnurhurl urhlnr- hrutftup :

o Qtrurhururnul hlrp \frpurntlnrl hur2{urqurhur\urtr hur2{urnrlurh purqurpur\urhnr-plurtr
ulurtn2urdntp;nttrp, |rLlqhu hurh lh\un{urpnr-pluh \unnupurb hur2rlurqurhur\urh qhurhurunrtitrhp[ h
hurtlurqunnuruluruh purgurhurltnnttltrhplr nrl2unirnnrplnrhp:
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. bqpurhrutrqnuitrhp hhp \ulnurpnr-tl qh\ur{urpntplurtr \"q.lhg urhph4hururntplurh u\qpnr-trpf
\frpurnilurh tnhrlfrh firhhlnt rlhpurphp3rultr &hnp php{urb urnqfrurnpur\urh urululgnrJghhp}r h}rtiurtr rip*
hhurhmp3nr-tr htrp urhnuf, ph urprllnp urn\ui h |rpurqurpd.mplnr-trtrhptt hruil hurhqunlurtrptrhpfr hhur

\uqrlurb hurllutr urhnpn2ntp3nttr, npp \*F.tl h kur\urtr \uru\ub runur2rugtrhl gurqdurlhpulnrplurh
ruhph4huru qnpbhlnr- htnupun{npnrplurh r{hpurphp3ruL' bph rlhhp qrufiru htrp hqpurhurtrqrlurh, np
qnlntplnth nthlr tur\urtr urtrnpn2ntplnth, ilhtrp qhup k rihp urnul|runpru\urh hqpur\urgnr-plnr-trnril
nr-2ru4pnr-plnth hpuftphtrp $frhurtruulurtr hru2rlhur{mp;nrtrhhpnr-rf hurilurqunntuufuruh
purgurhur3rnnttftrhpfrh, \uni hph litfrutr prugurhui;urnrtlhhpp qurtn2ur6 qhftq".l hhp\rulurg{urb thtr, rihhp
ulhrnP k &trunlrnfuhhp \urpbfrpp: Uhp hqpurhurtrqntdhhpg hlnihr{rub htr rf}rhyh dhp urnr-4frurnpru\urh
hqpru\urgntp3ruh rutfuurpfrtlp &hnp phpr{tub urm4frurnpur\urh urulurgnllgtrhpf rlpur: UshnrurdhtrurJhhq,
urqurqur |rpruryup&nr-plnthtrhpp h*.i hruhqrurlurhptrhpp h*Frrl hL hurtrqhgtr{ hpurh, nF
9uqilur\hpqntpSnr-hp \"pglrh irp urhpli4hunn qnpbhlnr \uipn4mplnrtrp:o Qhurhurtnnrrl hhp ptr4hurtrntp urnilurdp Sftnuhuur\urtr hu2rlhur{nr-plnrtrhhp}r trhp\ulurgnulp,
\urnntgtlurbpg b pnt{urtrqru\ntp3mhp, trhpurngtul prugurhur3r.nnr-rlhhpp h urpr}Jnp $frhurtruru\ruh
hur2t{hm{ntplnthhhpp hhp\urlurghnr-il hL +purhg h}rtlpnrti ph\urE qnpbrupptrhph nL

|rpur4rupd"nrp3nrtrlihpp urjh &hn{, nptr urqurhnr{nr-il L d2riurp}rur hhplurlurgnuip:
. 2hnp hhp phpnr-ri pur{ur\urhulul+ nr hurtiurquiururufuruh runq}rurnpru\urtr ruqurgnr-lghhp
gurqilur\hpqnr-plrutr Sfrtiurtruur\urtr rnhrlh\urur{nrpSurh \*rI qnpbnrtrhnrp;urh {hpuiphp3rul
$|rhruhuur\urtr hur2{hur{ntp3nr-trtrhp}r ilurufrtr \*pbltp urprnurhurlurhlnr hquruur\n{: Llhtrp
qrurnuruiuurhurtnr{nr-p;nth hhp \pnul urnulfrurnpur\urh ur2}urunurhphhnh nqr1np4rftutr, rlhpurhulliltutr
nr- \unmuptirutr hurilurp: Uhhp ilr"rlhtt qurururuluurhunnnr htip tlhp urmrlfrurnpur\urli \*pbhptt
hunftup:

U11 hurpghpf hhrn rih\uhr1, rihhp hurrlnp4ur\grlnnf htrp \urnrurlrupdurtr orlui\trhpmtl hhpqpurrtr l*b
urtr&ruhg hhur runt4|rurf qlutrur{npuib 2p2uihurlltrhph It durtf\hrntrhnh, hlt:qhu trurh urnq}rur}r
phpurgpnttl hur3r.ntnuphprlurE hurllurh phpurgnrtihhplr {hpruFhlrluil, npnhp hhpurnmrl hh urnqfrtnfr
phpurgpnttl rihp \nrltflrg purgurhurltn{urb trhpp}rtr {hpurhu\nrlntpSurh \urphnp phpmp3mhtrhpp:

Unul|nnnp
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Cruhnrlp[r \rurf {tluu}r h urllhrurfurqup+ulll S}rtnutruur\ruh rupl;nthp}r ttruufrtr hru2rlhrn{ntplnth
2020p. qt\urhrfphpfr 31-[rtr urr[urpunlurb ururp{ur hrudurp

(trLbUU) Of.qq U'tlC

Sn\nuur1frtr h trtlurtluinfrq h\unlnttnhhp
Sn\nuur1frtr tr lliurhururfrq bu]uuhp
9nur urn\nuru1[rtr h\udnur
Ulr20np4tur[6rup0bplt qbntl bl.ltudntm

Llfrg0np4ur[dup0bp]t q]ntl ]utfuu
Qntm({0ruu)/2tuhnr1p rJrnfuupdbptul[t 0

urtuppbpntp.; nt0 0hpltg

U11 qnp0un0ruLlruG blqtudnttn

U11 qnp0un0utqtu 0 btufuubp

9npbtuntlu\utr h\rut[ntrn

Updbqp!ilru0 (tlnpntuur0bp)/htulltu4rupdntil0bp

U2[uumu.r[uqfh qbn{ bufuubp

U11 gO4hur0mp t[tup2tul1u0 ]tufuubp

Curhntlp rf[rtr2h hufi{tp

CuhmpurhurpUfr qbnq burluu

Gurhntlp hrup\nutfrg htun

tlur6unp]r htutltup ilurn2hflr S[0u 0utu[tu0 utlutfttl0bpft

{bptuq0ruhutmrltu0 qruhntuut

- hprultu0 tupdbp[r qnttn tfnrlmfuntp.lnt0

Sruprlru ru11 hturftuuluptfttu[ btltufntut

C04rurlh0p urupr[ru hruiluulurFthtu[ hltufmut

$Jt lt ut h u ut Q w lt h ut2 ( h u{n ry1 n fi h h p
202@.4hQuhrtphtlt 31

(hwqup4ltutd)

202W. 2019p.UruLnpru
qntplnth

6

7

8

839,7U

(306,212)

(297,318)

(76,268)

159,986

(30,4s0)

129,5%

(46,ss3)

('{6,553)

82,983

4 L,594,137

4 (748,s33)

845,604

19,113

(371)

6,041

6,271
(36,814)

1,423,970

(656,119)

757,851

23,035

(37s)

(17)

11,559
(30,111)

762,M2

(282,550)

(280,5e3)

(7s,674)

123,115

(27,394)

95,721

162,549

162,549

258,270

91fuur{np rntropttr'

efiuurrlnp hru2{urqurh'
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(trI.bUU) nf'qq U4IC

ulluf{htp
apuilrultrtu0 rlfgng0bp t 4pru0g hullupdbp0hp

hpullruO rupdbpn{' u11 hrurltuqurp{rru[ gfr0ru0uurlqu0
uprym0plr rlfgngn{ lurhqn4 0bp4pnr-rlu1lr0 rupdbprpbp

dtuill1bmu.llr0 rurltu040bp ptu0llbpmrl

{udrufunp40bp}rO urprltu} rlup[bn

{hil0tutttu0 rlfrgng0bp t, n2 O;nlpu[ru0 ru\urlr{0bp

tludunpf hrurlup qtuh{n4 tulurftl0bp

Ul1ru\urfrr[0bp

Llqudthpru\uf{Lhp

tl|upuulln 
Jr 

n rplnr-Lhhp
t{tup[bp L {rnfuiunmp;mO0bp

Ilbqn hrurlurdur; 0uqrbp ptu 0lbpfi hbur

.{urp&ur\urlntplurh qbm{ qurpurunlnpntplmtrtrhp

{brnudq{u0 hup[ur1ir0 ulrupunurlnpntplm00bp

Chpugf \ hurp\ur1$r qurpr.nurtlnpmplmtrhhp

Uj1 ulrupurullnpmplnt00bp

9urqfrururl
\u Gn 0ru4prullru 0 \uqlrmul
rlurdunpf hrurlLup riurur2fi]r glrOru0urutlruO ru!m[{0bpfr
{bpuq0uhumrlurO qruhmuur

9murur\rlrub 2urhmSp

Lt4udhltpqupurur[npnry3nr-htrhp h \urq]ruur1

efuu{np urhophh

Zurl\ Urnhrfrurtrjurfu

18.06.2021p.

$]rtnutruur\ruh rlhd*\lt ilruufrtr hur2r[hur{nrplnrh
2020p. qh\uhilphp! 3 1-|r lpmpprip

Slt tt ut lt u tu Q ut & h ut2 tl h u{n ry1 n fi lt hp
2024p.4hQuhdphplt 3l

2O20p.

(huqup4ltutd)

2019Id.
Uurhnpur
qpnrp3nrh

10

11

12

13

14

15

L6

T7

18

9

19

20

46,150

4,518,106

5,473,188

4,035,650

303,126

1,848

8,193

31,762

2,4s1,182

5,438,997

4,078,668

336,372

35,785

9,720

_ 14,w,26L

6,755,4L7

3,947,626

257,222

14,591

56,270

124,5s2

t2,382,M

6,120,638

2,054,850

272,072

81,260

L5,879

90,r87

10,555,678 8,634,886

1,700,000

35r,336

r,779,247

1,700,000

397,889

1,649,7rr

3,830583 3,7U,&O

__l!,3t36261_ ___r2382,M_
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
  

1. Հիմնական գործունեություն 
 

§ԲԼԵՍՍ¦ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը (այսուհետև` Կազմակերպություն) 
հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում որպես սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն 2007թ.-ի փետրվարի 19-ին կայացած Կազմակերպության հիմնադիրների ժողովի թիվ 
1 որոշմամբ: Կազմակերպության հիմնական գործունեությունը միկրո և միջին չափի անհատական, 
բիզնես և սպառողական վարկերի տրամադրումն է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային 
Ղարաբաղի տարածքում: Կազմակերպության գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ կենտրոնական 
բանկը (վարկային կազմակերպության անժամկետ լիցենզիա թիվ 18 տրված 2007 թ.-ի ապրիլի 17-ին): 
 

Գլխամասային գրասենյակի գտնվելու վայրը և իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի 
Հանրապետություն, ք. Երևան, Կոմիտաս պողոտա 1, 274/1: Կազմակերպությունը ունի 
մասնաճյուղեր Արցախում, Սիսիանում, Կենտրոն, Նոր Նորք և Աջափնյակ համայնքներում: 
Կազմակերպության մասնակիցներ և վերջնական վերահսկող կողմ են հանդիսանում` Հակոբ 
Հակոբյանը (50%) և Արսեն Միքայելյանը (50%): 
 

Կապակցված կողմերի հետ գործարքների մանրամասները ներկայացված են ծանոթագրություն 22-
ում: 
 

Գործարար միջավայր 
 

Հայաստանում տեղի են ունենում քաղաքական և տնտեսական փոփոխություններ, որոնք 
ազդեցություն են ունեցել և կշարունակեն ազդեցություն ունենալ այս միջավայրում գործող 
ձեռնարկությունների գործունեության վրա: Այդ իսկ պատճառով, Հայաստանի գործարար 
միջավայրում ծավալված գործունեությանը հատուկ են ռիսկեր, որոնք բնորոշ չեն այլ շուկաներին: 
Իրավական, հարկային և օրենսդրական համակարգերը շարունակվում են զարգանալ, սակայն 
կարող են ունենալ տարբեր մեկնաբանություններ և ենթակա են հաճախակի փոփոխությունների, 
ինչը, այլ իրավական ու ֆինանսական խոչընդոտների հետ մեկտեղ, լրացուցիչ բարդություններ է 
ստեղծում Հայաստանում գործող կազմակերպությունների համար: 
 

Համաշխարհային տնտեսության աճի նվազման կանխատեսումներով պայմանավորված դեռևս 
առկա են անորոշություններ ՀՀ հետ համագործակցող երկրների տնտեսությունների վիճակի 
առումով, ինչը կարող է հանգեցնել արտերկրից ոչ առևտրային դրամային փոխանցումների 
կրճատմանը, ինչպես նաև հանքահումքային ապրանքների միջազգային գների անկմանը, ինչից 
Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է էական կախման մեջ: Ի լրումն, կապիտալի և վարկային 
շուկաների ճգնաժամը և դրա ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա ավելի են բարձրացրել 
տնտեսական անորոշության մակարդակը գործարար միջավայրում: Շուկայական ավելի խիստ 
ճնշումը կարող է հանգեցնել Հայաստանի տնտեսության, ինչպես նաև Կազմակերպության վիճակի 
վատթարացման: Այնուամենայնիվ, քանի դեռ այս անորոշություններում առկա դատողություններն 
ու ենթադրությունները շատ են, ղեկավարությունը չի կարող վստահաբար հաշվարկել, թե ինչ չափով 
դրանք կարող են ազդեցություն ունենալ Կազմակերպության ակտիվների և պարտավորությունների 
մնացորդային արժեքի վրա: 
 

Ֆինանսական հաշվետվություններն արտացոլում են Կազմակերպության գործունեության և 
ֆինանսական վիճակի վրա գործարար միջավայրի ազդեցության ղեկավարության գնահատականը: 
Ապագա գործարար միջավայրը կարող է տարբերվել ղեկավարության գնահատականից: 
 
2. Պատրաստման հիմունքներ 
 

Համապատասխանության մասին հայտարարություն  
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտների (’’ՖՀՄՍ’’) պահանջների համաձայն:  
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Չափման հիմունքները  
 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են չափման սկզբնական արժեքի 
հիմունքով, բացառությամբ առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվների, որոնք 
վերաչափվում են իրական արժեքով:  
 

Գործառնական և ներկայացման արժույթ  
 

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

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

Գնահատումների և դատողությունների օգտագործում  
 

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները ՖՀՄՍ-ի պահանջներին համապատասխան պատրաստելու 
համար ղեկավարությունը կատարել է մի շարք դատողություններ, գնահատումներ և 
ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն ունեն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
կիրառման, ինչպես նաև ակտիվների, պարտավորությունների, եկամտի և ծախսի ներկայացված 
գումարների վրա: Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ գնահատումներից:  
 

Գնահատումները և համապատասխան ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում են: 
Հաշվապահական գնահատումների վերանայումները ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում՝ 
որում վերանայվել են և այն ապագա ժամանակշրջաններում, որոնց վրա կարող են ազդեցություն 
ունենալ:  
 

Գործունեության անընդհատությունը 
 

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

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունները 
 

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն»    
 

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» վարձակալության հաշվառման նոր ստանդարտը ուժի մեջ է մտել 
2019թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: 
Նոր ստանդարտը զգալիորեն չի փոխում վարձակալության հաշվառումը վարձատուների համար: 
Սակայն, այն պահանջում է վարձակալներին ճանաչել վարձակալությունների մեծ մասը իրենց 
հաշվապահական հաշվեկշռում որպես վարձակալության գծով պարտավորություն՝ 
համապատասխան ակտիվի օգտագործման իրավունքի հետ մեկտեղ: Վարձակալները պետք է 
կիրառեն միասնական մոդել բոլոր ճանաչված վարձակալությունների համար, բայց 
հնարավորություն կունենան չճանաչել կարճաժամկետ վարձակալությունները և ցածր արժեք 
ունեցող ակտիվների վարձակալությունը: Ընդհանուր առմամբ, շահույթի կամ վնասի ճանաչման 
կարգը նման է այսօրվա ֆինանսական վարձակալության հաշվառմանը` շահույթ կամ վնասում 
տոկոսային եկամտի և մաշվածության առանձին ճանաչմամբ:  
 

Ներքոհիշյալ այլ ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 2020թ-
ին, որևէ էական ազդեցություն չեն ունեցել Կազմակերպության տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա:  
- Ֆինանսական հաշվետվությունների հայեցակարգային հիմունքները,  
- Էականության սահմանումը (ՀՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 8 փոփոխություւններ),  
- Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (ՖՀՄՍ 9 և ՖՀՄՍ 7 փոփոխություւններ), 
 -COVID-19-ի հետ կապված վարձակալության արտոնություններ (ՖՀՄՍ 16 փոփոխություններ): 
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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։ 
 

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 գործողությանակնկալվողժամկետի 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:  
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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: 
 

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       
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• 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:   

 

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:   

 

Կազմակերպության 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 ակտիվներ, 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: 
 

§Սպասվող պարտքային կորուստ¦՝ պարտքային կորուստների միջին կշռված մեծություն, որը 
հաշվարկվում է դեֆոլտի (պարտքային կորուստների) հավանականությամբ կշռման միջոցով: ՍՊԿ 
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գնահատվում է առկա այն տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա, որի հավաքագրումը 
հնարավոր է առանց անհարկի ծախսումների ու ջանքերի: ՍՊԿ գումարը պետք է արտացոլի 
կորուստի տեղի ունենալու հավանականությունը:  
 

Ակտիվների պորտֆելային գնահատման ժամանակ յուրաքանչյուր ակտիվի գծով ՍՊԿ հաշվարկվում 
է որպես հետևյալ երեք բաղադրիչների արտադրյալ.  
 

ա) ակնկալվող դրամական հոսքեր, բերված ներկա արժեքի սկզբնական կամ տվյալ պահին կիրառելի 
վերանայված արդյունավետ տոկոսադրույքով,  
 

բ) հաջորդ 12 ամսվա կամ ակտիվի մնացած ժամկետի համար հաշվարկված դեֆոլտի (պարտքային 
կորուստների) հավանականություն,  
 

գ) դեֆոլտային ակտիվների գծով կորուստների մեծություն: 
  

§Դեֆոլտային վարկ¦՝ վարկ, որի գծով բավարարված է հետևյալ պայմաններից մեկը. 
 

• վարկի տևողության ընթացքում անընդմեջ ժամկետանց օրերի թիվը կազմել է 91 կամ ավել, 
• հաշվետվության օրվա դրությամբ վարկառուի կամ իր բիզնեսի վերաբերյալ այնպիսի 

բացասական տեղեկատվության առկայություն, որը կարող է հանգեցնել վարկի դեֆոլտային 
դառնալուն, այդ թվում՝ մակրոտնտեսական պայմանների էական վատացում, 

• հաշվետվության օրվա դրությամբ առկա է Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով 
սահմանված սուբյեկտիվ չափանիշներից մեկը: 
 

 «Պարտքային  ռիսկի էական ավելացում»՝ հաշվետվության օրվա դրությամբ վարկի գծով հետևյալ 
հանգամանքներից մեկի առկայությունը. 

• վարկի տևողության ընթացքում անընդմեջ ժամկետանց օրերի թիվը կազմել է 31-90 օր, 
• գրավի արժեքի էական նվազում, երաշխավորների ֆինանսական վիճակի էական վատացում, 

որի մասին առկա է փաստաթղթավորված տեղեկատվություն, 
• վարկառուի կամ իր բիզնեսի վերաբերյալ այնպիսի բացասական տեղեկատվության 

առկայություն, որը կարող է էական ազդեցություն ունենալ իր ֆինանսական 
պարտավորությունների մարման վրա, այդ թվում՝ մակրոտնտեսական պայմանների 
վատացում, 

• Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ սուբյեկտիվ 
չափանիշներ: 

 

«Պարզեցված մոտեցում»` մոտեցում, որը կիրառվում է դեբիտորական պարտքերի համար: Այս 
դեպքում Կազմակերպությունը չի հետևում տվյալ ակտիվների գծով վարկային ռիսկի 
փոփոխություններին, փոխարենը՝ Կազմակերպությունը ճանաչում է կորստի պահուստը 
յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ ելնելով ֆինանսական ակտիվի ամբողջ ժամկետի 
համար հաշվարկված սպասվող պարտքային կորուստներից: 
 

«Ցածր պարտքային ռիսկի հետ կապված պարզեցման մոտեցում»՚ մոտեցում, որը կիրառվում է այն 
ակտիվների համար, որոնք հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ունեն Կազմակերպության ներքին 
իրավական ակտերով սահմանված արտաքին վարկանիշ: Կազմակերպությունը չի հետևում տվյալ 
ակտիվների գծով վարկային ռիսկի փոփոխություններին և ճանաչում է կորստի պահուստը 
յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ ելնելով ֆինանսական ակտիվի 12 ամսվա սպասվող 
պարտքային կորուստներից:   
 

«Ձեռքբերված կամ սկզբնապես արժեզրկված ակտիվի մոտեցում»`  մոտեցում, որը կիրառվում է, երբ 
ֆինանսական ակտիվի սկզբնական ճանաչման ժամանակ այն գնահատվել է որպես  արժեզրկված 
ակտիվ` կապված կոնտրագենտի մեկ այլ արժեզրկված վարկ ֆինանսավորելու, կոնտրագենտի, 
ինչպես նաև կոնտրագենտին փոխկապակցված անձանց զգալի ֆինանսական դժվարությունների, 
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տնտեսական պայմանների էական վատթարացման հետ, կամ պայմանավորված այլ սուբյեկտիվ 
չափանիշներով:  
 

Այս ակտիվները, ի սկզբանե, ճանաչվում են իրական արժեքով, իսկ ակնկալվող դրամական հոսքերը 
հաշվարկվում են` հիմք ընդունելով վարկային ռիսկով կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը: 
Սպասվող պարտքային կորուստը որոշվում է այն ժամանակ, երբ կանխատեսվող դրամական 
հոսքերը նվազում են սկզբնական ճանաչման ժամանակ ակնկալվող հոսքերի համեմատ: 
 

«Ընդհանուր մոտեցում»՝ տվյալ մոտեցման շրջանակներում արժեզրկումից կորստի հաշվարկը 
կատարվում է եռափուլ գործընթացով, որն արտահայտում է ակտիվի պարտքային ռիսկի 
փոփոխությունը: 
 

Արժեզրկման խմբային գնահատում իրականացնելու նպատակով ֆինանսական ակտիվները 
խմբավորվում են միատարր խմբերի Կազմակերպության ներքին ընթացակարգերի հիման վրա, 
որոնք կարող են հաշվի առնել ֆինանսական ակտիվների այնպիսի բնութագրիչներ, ինչպիսիք են՝ 
ակտիվի տեսակը, ժամկետանց կարգավիճակը, վարկառուի գործունեության ճյուղը և այլ գործոններ: 
 

Վարկերի խմբային գնահատման նպատակով Կազմակերպությունը դիտարկել է հետևյալ խմբերը՝ 
- մինչև 5 մլն դրամ գումարով և մինչև 1 տարի տևողությամբ վարկեր, որոնք ապահովված են 
թանկարժեք մետաղներով, 
- մինչև 5 մլն դրամ գումարով, 1 տարի և ավել տևողությամբ վարկեր, որոնք ապահովված են 
թանկարժեք մետաղներով, 
- մինչև 5 մլն դրամ գումարով վարկեր, որոնք ապահովված են այլ գրավներով, 
- 5 մլն դրամ և ավել գումարով վարկեր: 
 

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 
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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: 
 

Հիմնական միջոցներ 
 

Հիմնական միջոցների միավորները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված 
մաշվածությունը և արժեզրկումից կորուստները:  
Երբ հիմնական միջոցի միավորը բաղկացած է օգտակար ծառայության տարբեր ժամկետ ունեցող 
խոշոր բաղկացուցիչներից, այդ բաղկացուցիչները հաշվառվում են որպես հիմնական միջոցների 
առանձին միավորներ:  
 

Մաշվածությունը ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվությունում՝ կիրառելով գծային մեթոդը հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության 
ժամկետի ընթացքում: Մաշվածության հաշվարկը սկսվում է հիմնական միջոցի ձեռքբերման պահից, 
իսկ սեփական ուժերով կառուցված ակտիվների դեպքում՝ վերջիններս կառուցումն ավարտելու և 
շահագործման հանձնելու պահից: Օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետները հետևյալն են. 
  

փոխադրամիջոցներ     5 տարի 
գույք և գրասենյակային սարքավորումներ 1-5 տարի 
այլ հիմնական միջոցներ    1-5 տարի 
կապի և հաղորդակցության միջոցներ  1 տարի 
  

Վարձակալված հիմնական միջոցների համար կատարած բարելավումների գծով մաշվածությունը 
հաշվարկվում է ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետից և վարձակալության գործողության 
ժամկետից նվազագույնի ընթացքում: 
 
Ոչ նյութական ակտիվներ 
 

Կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական 
արժեքով՝ հանած կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումից կորուստները: 
Համակարգչային ծրագրերի լիցենզիաների ձեռքբերման ծախսերը կապիտալացվում են որպես 
առանձին ծրագրի ձեռքբերման և ներդրման ծախսեր:  
 

Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կամ վնասումª կիրառելով գծային մեթոդը ոչ նյութական 
ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար 
ծառայության գնահատված ժամկետը կազմում է 10 տարի: 
 

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:  
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Պահուստներ  
 

Պահուստը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչվում է, երբ 
Կազմակերպությունը, որպես անցյալ դեպքերի արդյունք ունի իրավական կամ կառուցողական 
պարտականություն, և հավանական է, որ այդ պարտականությունը մարելու նպատակով 
կպահանջվի տնտեսական օգուտների արտահոսք: Եթե ազդեցությունն էական է, պահուստները 
որոշվում են զեղչելով ակնկալվող դրամական հոսքերը՝ օգտագործելով զեղչման մինչև հարկումը 
գործող այն դրույքը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ դրամի արժեքի շուկայի ներկա 
գնահատականը և, անհրաժեշտության դեպքումª պարտավորությանը բնորոշ ռիսկերը: 
  

Փոխառությունների գծով պարտավորվածություններ 
 

Բնականոն գործունեության ընթացքում Վարկային կազմակերպությունը հանձն է առնում 
փոխառությունների գծով պարտավորվածություններ, որոնք ներառում են չօգտագործված վարկային 
պարտավորվածությունները և երաշխիքները: 
 

Ֆինանսական երաշխիքներն իրենցից ներկայացնում են պայմանագրեր, որոնք պարտավորեցնում 
են Կազմակերպությանը կատարել որոշակի վճարումներ, որոնք կփոխհատուցեն երաշխիքի 
սեփականատիրոջ այն վնասները, որոնք նա կկրեր, եթե առանձին պարտատերն ի վիճակի չլիներ 
կատարել վճարումները պարտքային գործիքի պայմաններով նախատեսված ժամկետներում:  
 

Ֆինանսական երաշխիքի գծով պարտավորությունն ի սկզբանե ճանաչվում է իրական արժեքով, 
հաշվի չառնելով գործարքի հետ կապված ծախսումները, և հետագայում չափվում է երկու 
մեծություններից առավելագույնովª ի սկզբանե ճանաչված գումարը՝ հանած կուտակված 
ամորտիզացիան կամ երաշխիքի գծով կորուստների պահուստը: Ֆինանսական երաշխիքների գծով 
կորուստների պահուստը և փոխառությունների գծով այլ պարտավորվածությունները ճանաչվում են, 
երբ գոյություն ունի վնաս կրելու հավանականություն և այդ վնասը հնարավոր է 
արժանահավատորեն չափել: 
 

Ֆինանսական երաշխիքի գծով պարտավորությունները և փոխառությունների գծով այլ 
պարտավորվածությունների գծով պահուստները ներառվում են այլ պարտավորությունների 
կազմում: 
 

Փոխառությունների գծով պարտավորվածությունները չեն ճանաչվում, բացառությամբ հետևյալ 
պարտավորվածությունների՝ 
 

• փոխառությունների գծով պարտավորվածություններ, որոնք Կազմակերպությունը 
նախատեսում է որպես ֆինանսական պարտավորություններ իրական արժեքով չափվողª 
շահույթի կամ վնասի միջոցով․ 

• եթե Կազմակերպությունն ունի իր փոխառությունների գծով պարտավորվածություններից 
առաջացող ակտիվների՝ դրանց առաջացումից կարճ ժամանակ անց վաճառելու նախկին 
պրակտիկա, ապա նույն դասում գտնվող բոլոր փոխառությունների գծով 
պարտավորվածությունները դիտվում են որպես ածանցյալ գործիքներ․ 

 

• փոխառությունների գծով պարտավորվածություններ, որոնք կարող են մարվել զուտ 
հիմունքով՝ դրամական միջոցներով կամ մեկ այլ ֆինանսական գործիք մատակարարելով 
կամ թողարկելով․ 

• շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով փոխառություն տրամադրելու 
պարտավորվածություններ: 

 

Կանոնադրական կապիտալ 
 

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

 

• 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) 
 2020թ.  2019թ. 
Տոկոսային եկամուտ    
Հաճախորդներին տրված վարկեր 632,262  608,849 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 362,752   174,954 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 637   550 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 598,486   639,617 
     1,594,137  1,423,970 
Տոկոսային ծախս    
Վարկեր և փոխառություններ  (546,031)  (543,928) 
Ֆինանսական վարձակալություն  (24,149)  (25,436) 
Ռեպո համաձայնագրեր  (178,353)  (96,755) 
  (748,533)  (666,119) 
Զուտ տոկոսային եկամուտ 845,604   757,851 
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5. Միջնորդավճարների գծով եկամուտ 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Վարկեր 19,113   23,035 
 19,113   23,035 
 
6. Արժեզրկման ծախս 
 

  (հազար դրամ) 
 2020թ. 2019թ. 
   
Վարկերի, ավանդների, դեբ. պարտքերի կորուստների վերականգնումից 
եկամուտ 

    266,734  466,651 

Վարկերի, ավանդների, դեբ. պարտքերի կորուստներին հատկացում  (572,946) (749,211) 
  (306,212) (282,560) 

 
7. Աշխատակազմի գծով ծախսեր 
 

 (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Հիմնական աշխատողներին տրվող աշխատավարձ և դրան 
հավասարեցված այլ վճարներ 

 (199,313) 
 

  (196,740) 

Պարգևատրումներ և լրավճարներ  (75,140)       (68,576) 
Արձակուրդների համար վճարումներ  (22,865)  (15,377) 
  (297,318)      (280,693) 
 
8. Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Չփոխհատուցվող հարկեր և տուրքեր  (14,785)  (10,054) 
Մասնագիտական ծառայություններ  (8,733)  (8,983) 
Մաշվածություն և ամորտիզացիա  (34,244)  (36,073) 
Կապի և տեղեկատվական ծառայություններ  (3,758)  (3,767) 
Գրասենյակային ծախսեր  (1,443)  (2,936) 
Անվտանգության ծառայություն  (3,765)  (4,112) 
Այլ  (9,540)  (9,749) 
  (76,268)  (75,674) 

9. Շահութահարկի գծով ծախս 
 

   (հազար դրամ) 
  2020թ.  2019թ. 
Ընթացիկ հարկի գծով ծախս  (86,900)  (93,036) 
Հետաձգված հարկի գծով (ծախս)/փոխհատուցում 56,450   65,642 

  (30,450)  (27,394) 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 18%: ՀՀ հարկային 
օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունը մի շարք ակտիվների և 
պարտավորությունների գծով առաջացնում է ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական 
հաշվետվությունների կազման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման 
բազայի միջև:  
Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով փոխհատուցման և հաշվապահական շահույթի միջև 
փոխկապակցվածությունը.  
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Շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև փոխկապակցվածությունը. 
 

 
2020թ. 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ (%) 

2019թ. 
Արդյունավետ 

դրույքաչափ (%) 

Շահույթը մինչև հարկումը 159,986  123,115  
Շահութահարկ՝18% դրույքաչափով 28,798 18 24,623 20 
Այլ 1,652 1 2,771 2 

Շահութահարկի գծով ծախս 30,450 19 27,394 22 

 
Ստորև ներկայացված է ժամանակավոր տարբերությունների շարժը 2020թ. և 2019թ. ընթացքում: 
 

(հազար դրամ) Մնացորդը առ  
1 հունվարի 2020թ.  

Շահույթում կամ 
վնասում ճանաչված 

 
Այլ համապարփակ 

եկամտում ճանաչված  
Մնացորդը առ  

31 դեկտեմբերի 2020թ 
Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր (87,341)  -  10,219   (77,122) 
Այլ ակտիվներ 1,981  772   -  2,753  
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ (4)   (1,103)  -   (1,107) 
Ժամկետային ավանդներ 
բանկերում (724)  1,992   -  1,268  
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր  (8,043)  52,977   -  44,934  
Այլ պարտավորություններ 12,871  1,812   -  14,683  

 (81,260)  56,450            10,219    (14,591) 
 

(հազար դրամ) Մնացորդը առ  
1 հունվարի 2019թ.  

Շահույթում կամ 
վնասում ճանաչված 

 
Այլ համապարփակ 

եկամտում ճանաչված  
Մնացորդը առ  

31 դեկտեմբերի 2019թ 
Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր (58,975) 

 

- 

 

(28,366) 

 

(87,341) 
Այլ ակտիվներ  3,297   (1,316)  -  1,981 
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ (169)  165  -  (4) 
Ժամկետային ավանդներ 
բանկերում  (8,154)  7,430  -  (724) 
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր   (65,848)  57,805  -  (8,043) 
Այլ պարտավորություններ  11,452   1,419  -  12,871 

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

10. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Կանխիկ դրամական միջոցներ 26,273   20,815 
Հաշիվներ բանկերում 19,967   10,985 
Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, ինչպես 
ներկայացված է դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում           46,240   31,800 
Արժեզրկման պահուստ  (90)  (38) 
Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ          46,150   37,762 

 

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները արժեզրկված կամ ժամկետանց չեն: 
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11. Ներդրումային արժեթղթեր 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
    
Պարտքային և ֆիքսված եկամտով գործիքներ    
ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսեր          4,533,402   2,462,189 
Սպասվող պարտքային վնասի գծով պահուսï  (15,296)  (11,007) 
     4,518,106   2,451,182 
 

Ներդրումային արժեթղթերը ժամկետանց չեն: 
 
12. Ժամկետային ավանդներ բանկերում 
   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
    
10 խոշորագույն հայկական բանկեր          5,529,489   5,489,920 
Սպասվող պարտքային վնասի գծով պահուստ  (56,301)  (50,923) 

Ընդամենը ժամկետային ավանդներ բանկերում     5,473,188   5,438,997 

 
Բանկերում ժամկետային ավանդների կենտրոնացում 
  

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Կազմակերպության բանկային հաշիվների մնացորդներ, 
գերազանցում են Կազմակերպության սեփական կապիտալի 10%-ը (2019թ. դեկտեմբերի 31-ին 
նույնպես բանկի հաշիվների մնացորդը գերազանցում էր Կազմակերպության սեփական կապիտալի 
10%-ը): 
 
13. Հաճախորդներին տրված վարկեր 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Վարկեր խոշոր ընկերություններին 270,803   221,958 
Վարկեր ԼՂՀ պետական մարմիններին 186,895   316,096 
Վարկեր փոքր և միջին չափի ընկերություններին 35,232   74,604 
Ընդամենը իրավաբանական անձանց տրված վարկեր 492,930   612,658 
    
Անհատներին տրված վարկեր    
Ոսկու գրավով ապահովված սպառողական վարկեր 2,729,188   2,465,436 
Այլ սպառողական վարկեր 1,036,679   1,075,241 
Ընդամենը անհատներին տրված վարկ     3,765,867   3,540,677 
    
Համախառն վարկեր    
Արժեզրկման գծով պահուստ  (223,147)  (74,667) 
Ընդամենը 4,035,650   4,078,668 

 
Ստորև բերվող աղյուսակն ամփոփում է վարկերի արժեզրկման պահուստի շարժը՝ ըստ դասերի 
2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 
   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Հաճախորդներին տրված վարկեր    
Մնացորդը տարեսկզբին 74,667   58,814 
Տարվա ծախս 125,846   54,311 
Դուրս գրումներ  (178,793)  (356,173) 
Հակադարձումներ 201,427   317,715 
Մնացորդը տարեվերջին        223,147   74,667 
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2020 և 2019թթ. 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 31.12.20թ. 
 

(հազար դրամ)  

                                          Կոլեկտիվ գնահատման խմբերը Ընդամենը 

<5.0 մլն 
այլ գրավով 

<5.0 մլն 
ոսկով<365 

<5.0 մլն 
ոսկով>=365 

>=5.0 մլն. Դրամ 
 կոլեկտիվ 

գնահատված 
անհատապես 
գնահատված 

ընդամենը 

I փուլ 2,398  8,378  30,475  27,275    -   27,275  68,526  
II փուլ 2,013  542  682  27,938    -   27,938  31,175  
III փուլ -    -    -    -    123,446  123,446  123,446  

Ընդամենը 4,411  8,920  31,157  55,213  123,446  178,659  223,147  

 
Պահուստի գումար առ 31.12.19թ. 
 

(հազար դրամ)  

                                          Կոլեկտիվ գնահատման խմբերը Ընդամենը 

<5.0 մլն 
այլ գրավով 

<5.0 մլն 
ոսկով<365 

<5.0 մլն 
ոսկով>=365 

>=5.0 մլն. Դրամ 
 կոլեկտիվ 

գնահատված 
անհատապես 
գնահատված 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  

 
Այն վարկերի նկատմամբ, որոնք գերազանցում են Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով 
սահմանված անհատական գնահատման շեմը, ինչպես նաև արժեզրկված վարկերի նկատմամբ 
կիրառվում է անհատական մոտեցում: 
 

Վարկերը տրամադրվել են հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող 
հաճախորդներին, որոնք իրենց գործունեությունը ծավալել են տնտեսության հետևյալ ճյուղերում. 
 
   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Առևտուր 35,232   53,990 
Սննդի արդյունաբերություն 270,803   221,958 
Տնտեսության այլ ճյուղեր 186,895   336,709 
Անհատներին տրված վարկեր 3,765,867   3,540,678 
     4,258,797   4,153,335 
Արժեզրկման գծով պահուստ  (223,147)  (74,667) 
     4,035,650   4,078,668 
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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. 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 0 77  460  -    97  -    -    634  
Օտարում 0 (1,522) (2,452) -    (2,012) -    -     (5,986) 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 47,760  19,592  19,136  12,273  37,106  285,636  18,003  439,506  
Ավելացում -    -    803  -    196  -    -    999  
Օտարում -    -    -    -    -    -    -    -    
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 47,760  19,592  19,939  12,273  37,302  285,636  18,003  440,505  
Կուտակված մաշվածություն         
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  
Տարվա ծախս 2,394  2,282  671  -    4,317  23,401  1,180  34,245  
Օտարում -    -    -    -    -    -    -    -    
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ   7,196  16,489  19,108  12,273  30,655  46,803  4,857  137,379  
Հաշվեկշռային արժեք         
2019թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  42,958  5,385  699  -    10,768  262,234  14,326  336,372  
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 40,564  3,103  831  -    6,647  238,833  13,146  303,126  



«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ  

2020թ. դեկտեմբերի 31 
 

25 

15. Վաճառքի համար պահվող ակտիվներ 
 

    (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Բռնագանձված գրավ - անշարժ գույք 1,848   35,785 
Հաճախորդներին տրված զուտ վարկեր 1,848   35,785 
 

Վաճառքի համար պահվող ակտիվներից 2020թ․ ընթացքում Կազմակերպությունը վաճառել է 
33,937 հազար ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով անշարժ գույք: 
 
16. Վարկեր և փոխառություններ 
 

Սույն ծանոթագրությունում ներկայացված է տեղեկատվություն Կազմակերպության 
ամորտիզացված արժեքով չափվող տոկոսակիր վարկերի և փոխառությունների 
պայմանագրային պայմանների մասին: Տոկոսադրույքի, արտարժույթի և իրացվելիության 
ռիսկերին Կազմակերպության ենթարկվածության վերաբերյալ առավել մանրամասն 
տեղեկատվությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 24-ում: 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Գրավով չապահովված փոխառություններ կապակցված կողմերից 6,155,417  6,120,638 

Ընդամենը 6,155,417  6,120,638 
 

Ստորև ներկայացված են կապակցված կողմերից փոխառությունների համար գործող 
պայմանները:  

(հազար դրամ) 
 
Արժույթ 

Անվ. 
տոկոսադր. 

Մարման  
տարին 

2020թ. 
հաշվեկշռ. արժեք 

2019թ. 
հաշվեկշռ. արժեք 

Քարավան ՍՊԸ ÐÐ ¹ñ³Ù 8-10 2019-2024 4,779,514 4,645,000 
Հակոբյան Հակոբ ÐÐ ¹ñ³Ù 9-10 2019-2021 955,598 950,000 
Հակոբյան Հակոբ ²ØÜ ¹áÉ. 8.5-9 2019-2020 420,305 383,760 
        

 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Կազմակերպությունն ունի 
փոխառություններ մեկ անհատից և մեկ կազմակերպությունից որոնց մնացորդները 
գերազանցում էին Կազմակերպության սեփական կապիտալի 10%-ը: 
 
17. Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ 
Ռեպո համաձայնագրերը կնքվել են Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ հետ՝ մինչև 29/01/2021թ. մարման 
ժամկետով:  
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ 3,947,626  2,054,850 
Ընդամենը ռեպո համաձայանգրեր 3,947,626  2,054,850 

 
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: 
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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)    
 2020թ.  2019թ. 
ՖՀՄՍ 16-ի կիրառման ազդեցությունը  272,072  285,636 
Տոկոսի կուտակում 24,150   25,436 
Վճարումներ  (39,000)  (39,000) 
Ընդամենը        257,222   272,072 

 

2020թ. ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն ճանաչված վարձակալության գծով պարտավորությունների 
նկատմամբ կիրառված միջին կշռված տոկոսադրույքը կազմում է 9.10% (2019թ.՝ 9.10%): 
 
19. Այլ պարտավորություններ 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Արձակուրդային պահուստ 67,478  56,385 
Այլ վճարվելիք հարկեր 14,410  10,904 
Պահուստներ 17,122  17,145 
Մատակարարներին վճարվելիք գումարներ 5,701  5,686 
Այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ 19,841   66 
Ընդամենը այլ պարտավորություններ 124,552  90,187 
 
 
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 
 

Ապահովագրություն 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովագրական համակարգը զարգացման փուլում է, և 
ապահովագրության շատ տեսակներ, որոնք լայնորեն տարածված են մյուս երկրներում, դեռ 
չեն կիրառվում Հայաստանում: Կազմակերպությունն ամբողջապես ապահովագրված չէ 
գործունեության ընդհատումից և երրորդ կողմերի նկատմամբ պարտավորություններից, որոնք 
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կարող են առաջանալ գույքին կամ շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելուցª 
Կազմակերպության տարածքում տեղի ունեցած պատահարների կամ գործունեության 
հետևանքով: Քանի դեռ Կազմակերպությունը համապատասխան ձևով ապահովագրված չէ, 
գոյություն ունի ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է զգալի 
անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ Կազմակերպության գործունեության և ֆինանսական 
վիճակի վրա: 
 
Իրավական պարտավորություններ 
 

Կազմակերպության ղեկավարությունը տեղյակ չէ Կազմակերպության դեմ հարուցված որևէ 
փաստացի, անավարտ կամ սպառնացող էական հայցերի մասին:  
 
Հարկային օրենսդրության հակասություններ և երկիմաստություններ 
 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է և բնորոշվում է 
օրենսդրության, պաշտոնական պարզաբանումների և դատավճիռների հաճախակի 
փոփոխություններով, որոնք հաճախ հստակ չեն, հակասական են և պահանջում են 
մեկնաբանություններ տարբեր հարկային մարմինների կողմից: Հարկերը ենթակա են 
ստուգման և ուսումնասիրության մի շարք մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել 
տույժեր, տուգանքներ և տոկոսագումարներ: Հարկային օրենսդրության խախտման դեպքում 
հարկային մարմիններն իրավասու չեն սահմանել հարկերի գծով լրացուցիչ 
պարտավորություններ, տույժեր կամ տուգանքներ, եթե խախտման ամսաթվից անցել է երեք 
տարի:  
 

Այս փաստերը Հայաստանում կարող են այլ երկրների համեմատությամբ էական հարկային 
ռիսկ առաջացնել: Կազմակերպության ղեկավարությունը գտնում է, որ համապատասխանորեն 
է գնահատել հարկային պարտավորությունները` Հայաստանի հարկային օրենսդրության իր 
մեկնաբանությունների, պաշտոնական հայտարարությունների և դատավճիռների հիման վրա:  
 

Այնուամենայնիվ, համապատասխան իրավասու մարմինները կարող են ունենալ այլ 
մեկնաբանություններ, և հետևանքները կարող են լինել էական այս ֆինանսական 
հաշվետվությունների համար, եթե իրավասու մարմիններին հաջողվի գործադրել իրենց 
մեկնաբանությունները:  
 
 

22. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
 

Կազմակերպության մասնակիցներն են ֆիզիկական անձինք: Կազմակերպությունը չունի 
վերջնական վերահսկող անձ:  
 
Գործարքներ ղեկավարության հետ 
 

Ստորև ներկայացված է աշխատակազմի գծով ծախսերում ներառված ընդհանուր 
վարձատրությունը դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար:  
 
   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Ղեկավարությանը վճարված աշխատավարձ 135,943  119,858 
Ընդամենը 135,943  119,858 
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Ստորև ներկայացված են ղեկավարության հետ գործարքների մնացորդները և միջին 
տոկոսադրույքները: 
 

 
 

2020 թ. 
հազար դրամ  

Միջին 
տոկոսադր., %  

2019 թ. 
հազար դրամ  

Միջին 
տոկոսադր., % 

Ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվություն        
Ակտիվներ        
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր (համախառն) 

198,203  11.20%  202,807  11.5% 

Հաճախորդներին տրված 
վարկերի պահուստ 

1,982  1%  2,028  1% 

 
 
Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ 
 

Այլ կապակցված կողմերը ներառում են Կազմակերպության մասնակիցներին, ինչպես նաև 
նրանց հետ կապակցված և նրանց կողմից վերահսկվող այլ անձինք և կազմակերպությունները: 
 
Ստորև ներկայացված են 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այլ կապակցված կողմերի հետ 
գործարքների մնացորդները և համապատասխան միջին տոկոսադրույքները, ինչպես նաև 
2020թ-ին շահույթում կամ վնասում արտացոլված գումարները: 
 
 

 
Մասնակիցներ 

  
Այլ կապակցված 

ընկերություններ/կողմեր  
Ընդամենը 

 հազար դրամ  
Միջին 

տոկոսադր., %   
հազար 
դրամ  

Միջին 
տոկոսադր., %  

հազար 
դրամ  

Միջին 
տոկոսադր., % 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն      
Ակտիվներ             
Հաճախորդներին տրված 
վարկեր (համախառն) 

184,488  
 

8% 
  

13,715  
 

12% 
 

198,203  
 

10% 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ 

-    
 

- 
  

11,162  
 

1% 
 

11,162  
 

1% 

Ավանդներ -     -   4,914,214   11.20%  4,914,214   11.20% 
Հաճախորդներին տրված 
վարկերի պահուստ 

1,845  
 

1% 
  

137  
 

1% 
 

1,982  
 

1% 

Պարտավորություններ             
Փոխառություններ 1,174,699   10%   4,771,492   9%  5,946,191   9.50% 
Ռեպո համաձայնագրեր -     -   3,947,626   5.75%  3,947,626   5.75% 
Վարձակալության գծով 
ծախս 

37,800  
 

- 
  

-    
 

- 
 

37,800  
 

- 

Տոկոսային եկամուտ 17,106   -   591,020   -  608,125   - 
Տոկոսային ծախս 128,070   -   596,315   -  724,384   - 

 
 
Ստորև ներկայացված են 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այլ կապակցված կողմերի հետ 
գործարքների մնացորդները և համապատասխան միջին տոկոսադրույքները, ինչպես նաև 
2019թ-ին շահույթում կամ վնասում արտացոլված գումարները: 
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Մասնակիցներ   

Այլ կապակցված 
ընկերություններ/կողմեր 

 Ընդամենը 

 հազար դրամ  
Միջին 

տոկոսադր., %   

հազար 
դրամ  

Միջին 
տոկոսադր., %  

հազար 
դրամ  

Միջին 
տոկոսադր., % 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն      

Ակտիվներ             

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր (համախառն) 196,270  8%   6,537  14%  202,807  11% 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ -  -   4,615  1%  4,615  1% 

Ավանդներ -  -   5,489,919  11.2%  5,489,919  11.2% 
Հաճախորդներին տրված 
վարկերի պահուստ 1,962  1%   66  1%  2,028  1% 

Պարտավորություններ             
Փոխառություններ 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  -   -  -  -  - 

Տոկոսային եկամուտ 16,074  -   642,690  -  658,764  - 
Տոկոսային ծախս 127,106  -   513,577  -  640,683  - 

 
 

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: 

 
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: 
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(հազար դրամ) 31 դեկտեմբերի 2020թ. 

Մակար 
դակ 1 

Մակար 
դակ 2 

Մակար 
դակ 3 

Ընդամենը իրական 
արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 

Ֆինանսական ակտիվներ      
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ - 46,150 - 46,150 46,150 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում - 5,473,188  - 5,473,188  5,473,188  
Հաճախորդներին տրված վարկեր - 4,035,650  - 4,035,650  4,035,650  
      
Ֆինանսական պարտավորություններ      

Վարկեր և փոխառություններ - 6,155,417 - 6,155,417 6,155,417 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ - 257,222 - 257,222 257,222 

 
 

(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 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում - 5,438,997 - 5,438,997 5,438,997 
Հաճախորդներին տրված վարկեր - 4,078,668 - 4,078,668 4,078,668 
      
Ֆինանսական պարտավորություններ      
Վարկեր և փոխառություններ - 6,120,638 - 6,120,638 6,120,638 
Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ - 272,072 - 272,072 272,072 

 
 

 

23.2 Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ 
 

Ստորև ներկայացված է 2020թ.և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ իրական արժեքով չափվող 
վերլուծությունը՝ իրական արժեքի հիերարխիայի համապատասխան մակարդակի կտրվածքով 
 
հազար դրամ) 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï  2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր 

 -   4,518,106   -   4,518,106 

  -   4,518,106   -   4,518,106 
 
(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 
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24. Ռիսկի կառավարում 

 

Ռիսկերի կառավարումն էական գործոն է բանկային ոլորտի համար և Կազմակերպության 
գործառնությունների կարևոր տարր է: Հիմնական ռիսկերը, որոնց ենթարկվում է 
Կազմակերպությունը, կապված են շուկայական, վարկային և իրացվելիության ռիսկերի հետ:  
 
Ռիսկերի կառավարման քաղաքականություն և ընթացակարգեր 
 

Կազմակերպության ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է բացահայտել, 
վերլուծել և կառավարել այն ռիսկերը, որոնց ենթարկվում է Կազմակերպությունը, սահմանել 
ռիսկերի համապատասխան սահմանաչափեր և վերահսկման մեխանիզմներ, ինչպես նաև 
շարունակաբար վերահսկել ռիսկերի մակարդակները և դրանց համապատասխանությունը 
որոշված սահմանաչափերին: Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը և 
ընթացակարգերը կանոնավոր կերպով վերանայվում են՝ շուկայական պայմանների, 
առաջարկվող պրոդուկտների ու ծառայությունների և ընդունված լավագույն մոտեցման 
փոփոխություններն արտացոլելու նպատակով: 
 

Ռիսկի կառավարումը իրականացնում է Կազմակերպության ղեկավար անձնակազմը՝ 
առաջնորդվելովԽորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականությամբ: Ղեկավարությունը 
ախտորոշում, գնահատում և հեջավորում է ֆինանսական ռիսկերը՝ սերտորեն 
համագործակցելով Կազմակերպության գործառնական միավորների հետ: Խորհուրդը 
տրամադրում է ուղեցույցներ ինչպես ընդհանուր վերցրած ռիսկերի կառավարման համար, 
այնպես էլ առանձնահատուկ բնագավառների համար, ինչպես օրինակ փոխարժեքային ռիսկը, 
տոկոսադրույքի ռիսկը, ածանցյալ և ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների կիրառումը: Բացի 
այդ, ներքին աուդիտը պատասխանատու է ռիսկի կառավարման և վերահսկողության 
միջավայրի անկախ վերահսկողության համար:  
 
Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկողություն և զսպողական քաղաքականություն  
 

Կազմակերպությունը 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 Կազմակերպությունը 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:   
 

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:  
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Ստորև ներկայացված է վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ գրավի տեսակների. 
 
 

   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Անշարժ գույքի գրավ 1,240,513   1,220,399 
Ոսկի 2,729,188   2,490,093 
Երաշխավորություններ 187,119   338,103 
Փոխադրամիջոցներ 77,486   92,083 
Իրավունքներ 24,279   9,484 
Առանց գրավ  212   3,173 
 4,258,797   4,153,335 
 
 

 Շուկայական ռիսկ 
 

Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող 
դրամական միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է շուկայական գների 
փոփոխության արդյունքում: Շուկայական ռիսկը ներառում է արտարժույթի, տոկոսադրույքի և 
այլ գնային ռիսկերը: Շուկայական ռիսկն առաջանում է տոկոսադրույքի, արտարժույթի և 
բաժնային ֆինանսական գործիքների բաց դիրքերի գծով, որոնք ենթարկվում են շուկայի 
ընդհանուր և առանձին փոփոխություններին ու շուկայական գների փոփոխությունների 
ազդեցությանը: 

 

Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակը ռիսկի այնպիսի կառավարումն ու վերահսկումն 
են, որոնք թույլ կտան պահպանել այս ռիսկին ենթարկվածության աստիճանը ընդունելի 
սահմաններում՝ միաժամանակ ապահովելով ռիսկի դիմաց եկամտաբերության 
օպտիմալացումը: 

 

Շուկայական ռիսկի կառավարման համար պատասխանատվություն է կրում 
Կազմակերպության ղեկավար անձնակազմը: 

 

Շուկայական ռիսկը Կազմակերպությունը կառավարում է սահմանելով բաց դիրքի 
սահմանաչափեր ֆինանսական գործիքների, տոկոսադրույքի ժամկետայնության ու 
արտարժութային դիրքերի գծով: 
 
 
Տոկոսադրույքի ռիսկ 

 

Տոկոսադրույքի ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող 
դրամական միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է շուկայական գների 
փոփոխության արդյունքում: Կազմակերպությունը ենթարկվում է իր ֆինանսական վիճակի և 
դրամական միջոցների հոսքերի գերակայող շուկայական տոկոսադրույքների տատանումների 
ազդեցությանը: Նման տատանումները կարող են ավելացնել տոկոսային մարժան, սակայն 
կարող են նաև նվազեցնել կամ հանգեցնել վնասների՝ տոկոսադրույքների անսպասելի 
փոփոխության դեպքում:  
 
 
Տոկոսադրույքների վերանայման ժամկետների վերլուծություն 

 

Տոկոսադրույքի ռիսկը հիմնականում կառավարվում է տոկոսադրույքների փոփոխությունների 
մոնիտորինգի միջոցով: Ստորև ամփոփ կերպով ներկայացված է տոկոսադրույքների 
վերանայման ժամկետների վերլուծությունը հիմնական ֆինանսական գործիքների համար: 
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                                                                            (հազար դրամ)  
 Մինչև  

3 ամիս 
 

3 ամսից 
1 տարի 

 1-5 տարի  
Ավելի քան 

5 տարի 
 

Հաշվեկշռ․ 
արժեք  

31 դեկտեմբերի 2020թ.          
ԱԿՏԻՎՆԵՐ          
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 46,150  -  -  -  46,150 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային արժեթղթեր 

-  -  -  4,518,106  4,518,106 

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 1,408,848   3,381,923   682,417    -   5,473,188  
Հաճախորդներին տրված վարկեր 442,649   1,717,484   1,102,800   772,717   4,035,650  
 1,897,647   5,099,407   1,785,217   5,290,823   14,073,094  
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ          
Վարկեր և փոխառություններ 112,368   1,704,899   4,338,150    -   6,155,417  
Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 3,898   12,239   70,013   171,072   257,222  

Ռեպո համաձայագրեր 3,947,626    -    -    -   3,947,626  
 4,063,892   1,717,138   4,408,163   171,072   10,360,265  
Տարբերություն (2,166,245)  3,382,269   (2,622,946)  5,119,751   3,712,829  
 

(հազար դրամ) 
  Մինչև  

3 ամիս 
 

3 ամսից 
1 տարի 

 1-5 տարի  
Ավելի քան 

5 տարի 
 

Հաշվեկշռ․ 
արժեք  

31 դեկտեմբերի 2019թ.          
ԱԿՏԻՎՆԵՐ          
Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 31,762  -  -  -  31,762 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
չափվող ներդրումային արժեթղթեր 

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

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 234,864  5,090,044  114,089  -  5,438,997 
Հաճախորդներին տրված վարկեր 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 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ          
Վարկեր և փոխառություններ 243,163  979,738  4,897,737  -  6,120,638 
Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 

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

Ռեպո համաձայագրեր 2,054,850  -  -  -  2,054,850 
 2,300,378  992,112  4,985,199  169,871  8,447,560 
Տարբերություն (1,760,041)  6,050,986  (3,492,013)  2,754,117  3,553,049 

 
Միջին տոկոսադրույքներ 
 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են Կազմակերպության տոկոսակիր ակտիվների և 
պարտավորությունների միջին արդյունավետ տոկոսադրույքները 2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ: Այս տոկոսադրույքներն իրենցից ներկայացնում են մինչև այս ակտիվների և 
պարտավորությունների մարման ժամկետն ընկած ժամանակահատվածի մոտավոր 
եկամտաբերությունը: 
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 2020թ. 
Միջին արդյունավետ 

տոկոսադրույք, % 

 2019թ. 
Միջին արդյունավետ 

տոկոսադրույք, % 
 ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար  ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար  
Տոկոսակիր ակտիվներ           
Ընթացիկ հաշիվներ 1.30%  0%  1.3%  0%  
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր 11.00%  

0% 
 8.23%  0%  

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 11.26%  5.19%  11.5%  6.25%  
Հաճախորդներին տրված վարկեր 15.54%  12.41%  16.08%  9%  

         
Տոկոսակիր պարտավորություններ         
Վարկեր և փոխառություններ         
- Գրավով չապահովված փոխառություններ 
կապակցված կողմերից 9.49%  9.25%  9.2%  8.8%  
- Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք 
գումարներ 10.35%  0%  6.67%  0%  

 
Արտարժույթի ռիսկ 
 

Կազմակերպությունն ունի մի շարք արտարժույթներով արտահայտված ակտիվներ և 
պարտավորություններ: Արտարժույթի ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ 
դրանից ստացվող դրամական միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է արտարժույթի 
փոխարժեքների փոփոխության արդյունքում:  
 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված է ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ արժույթների: 

(հազար դրամ) 
 2020թ. 

ԱՄՆ դոլար  

2019թ. 
ԱՄՆ դոլար 

Ակտիվներ     
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 16  15 
Ժամկետային ավանդներ բանկերում 405,170  348,953 
Հաճախորդներին տրված վարկեր 88,217  38,059 
Ընդամենը ակտիվներ 493,403  387,027 
Պարտավորություններ    

Փոխառություններ  420,305  385,811 
Ընդամենը պարտավորություններ 420,305  385,811 
Զուտ դիրքը առ 31 դեկտեմբերի 73,098  1,216 

 

2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի ամրապնդումը հետևյալ 
արտարժույթների նկատմամբ կավելացներ (կնվազեցներ) սեփական կապիտալը և շահույթը 
կամ վնասը ստորև ներկայացված գումարների չափով: Այս վերլուծությունը հիմնված է 
արտարժույթների փոխարժեքների տատանումների վրա, որոնք Կազմակերպությունը 
դիտարկում է որպես հնարավոր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Վերլուծությունը 
ենթադրում է, որ մյուս բոլոր փոփոխականները, մասնավորապես տոկոսադրույքները, կմնան 
անփոփոխ: 

(հազար դրամ) 
 2020 թ.  2019 թ. 
 Շահույթ 

կամ վնաս  
Սեփական 
կապիտալ  

Շահույթ 
կամ վնաս  

Սեփական 
կապիտալ 

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի 10% արժևորում 
դրամի նկատմամբ 

7,310  7,310  122  122 
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2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժեզրկումը վերոնշյալ 
արտարժույթների նկատմամբ կունենար գումարային առումով նույն, սակայն հակառակ 
ազդեցություն վերը նշված գումարների վրաª ելնելով այն ենթադրությունից, որ մյուս բոլոր 
փոփոխականները կմնան անփոփոխ: 

 
Պարտքային ռիսկ 
 

Պարտքային ռիսկը ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկն է, երբ փոխառուն կամ ֆինանսական 
գործիքի պայմանագրային կողմն ի վիճակի չի լինում կատարել իր պայմանագրային 
պարտականությունները Կազմակերպության նկատմամբ: Կազմակերպությունը մշակել է 
քաղաքականություն և ընթացակարգեր պարտքային ռիսկը կառավարելու համար (թե 
ճանաչված ֆինանսական ակտիվների և թե` չճանաչված պայմանագրային 
պարտավորվածությունների համար): 
 

Կազմակերպությունը 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 Կազմակերպությունը 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: 

 

Պարտքային ռիսկի չափը կառավարվում է նաև փոխառուների և հնարավոր փոխառուների` 
մայր գումարի և տոկոսավճարների վճարման հնարավորության վերլուծության և, 
անհրաժեշտության դեպքում, սահմանաչափերի փոփոխության միջոցով: 

 
Կազմակերպության պարտքային ռիսկի առավելագույն մակարդակը որպես կանոն 
արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, ֆինանսական ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքներում և չճանաչված պայմանագրային պարտավորվածություններում: 
Ակտիվների և պարտավորությունների հնարավոր հաշվանցումն էական ազդեցություն չունի 
պոտենցիալ պարտքային ռիսկի նվազեցման վրա: 
 
Ստրոև ներկայացված է ֆինանսական ակտիվների գծով ռիսկի առավելագույն աստիճանը 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 
 

 (հազար դրամ) 

 2020թ.  2019թ. 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ    
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 46,150  31,762 
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր 

4,518,106  2,451,182 

Ժամկետային ավանդներ բանկերում 5,473,188  5,438,997 
Հաճախորդներին տրված վարկեր 4,035,650  4,078,668 
Վարկային ռիսկի ընդհանուր առավելագույն աստիճանը 14,073,094  12,000,609 
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 Իրացվելիության ռիսկ 
  

Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Կազմակերպությունը կունենա դժվարություններ 
ֆինանսական գործիքների հետ կապված պարտականությունները կատարելիս, որոնք 
մարվում են դրամական միջոցների կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի միջոցով: 
Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է ակտիվների և պարտավորությունների 
ժամկետայնության անհամապատասխանության դեպքում: Ակտիվների և 
պարտավորությունների ժամկետայնության և տոկոսադրույքների համապատասխանությունը 
և/կամ վերահսկվող անհամապատասխանությունը իրացվելիության կառավարման էական 
գործոն է: Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության ամբողջական 
համապատասխանությունը սովորական չէ ֆինանսական կազմակերպությունների համար` 
պայմանավորված իրականացվող գործարքների տարաբնույթությամբ և ժամկետների 
անորոշությամբ: Անհամապատասխանությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել 
շահութաբերությունը, սակայն կարող է նաև մեծացնել վնաս կրելու ռիսկը: 

  

Կազմակերպության կողմից իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակն է ցանկացած 
պահի ապահովել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` դրամական միջոցների հոսքերի հետ կապված 
պարտավորությունները մարելու համար: Կազմակերպության իրացվելիության ռիսկի 
կառավարման քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և հաստատվում է Խորհրդի կողմից: 

  

Կազմակերպությունը ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների 
տարբերակված և կայուն կառուցվածքը, որը ներառում է այլ բանկերից ստացված 
երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ վարկերը, հիմնական հաճախորդ իրավաբանական 
անձանց և անհատների վարկերը, ինչպես նաև բարձր իրացվելի ակտիվների տարբերակված 
պորտֆելը` իրացվելիության անկանխատեսելի պահանջներն արագ ու հեշտությամբ 
բավարարելու նպատակով: 
 Կազմակերպության իրացվելիության ռիսկի կառավարման քաղաքականությունը պահանջում 
է` 

• դրամական միջոցների հոսքերի կանխատեսում ըստ հիմնական արտարժույթների և 
դրամական միջոցների այս հոսքերի հետ կապված պահանջվող իրացվելի ակտիվների 
մակարդակի դիտարկում,  

• ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակված կառուցվածքի պահպանում,  
• պարտքերի կենտրոնացման և կառուցվածքի կառավարում,  
• բարձր իրացվելիությամբ ակտիվների պորտֆելի վարում, որը կարելի է հեշտությամբ 

իրացնել որպես ապահովություն դրամական միջոցների ներհոսքի դադարեցման 
դեպքում,  

• իրացվելիության և ֆինանսավորման ծրագրերի անընդհատության ապահովում,  
• օրենսդրական պահանջների հետ իրացվելիության ցուցանիշների 

համապատասխանության վերահսկում: 
  

Ստորև բերվող աղյուսակներում ներկայացված են ոչ ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորությունների, ներառյալ ֆինանսական երաշխիքների պայմանագրերի, և 
չճանաչված փոխառության պարտավորվածությունների գծով դրամական միջոցների չզեղչված 
հոսքերըª ըստ պայմանագրով սահմանված առավել վաղ մարման ժամկետի: Ֆինանսական 
երաշխիքների պայմանագրերի համար երաշխիքի առավելագույն գումարը տեղաբաշխվում է 
այն ամենավաղ ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում երաշխիքը կարող հետ գնվել: 

 

Ստորև ներկայացված են ֆինանսական պարտավորությունների (չզեղչված պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները 2020թ.և 2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ. 
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(հազար դրամ) Ցպահանջ և 
մինչև 1 ամիս 

 1-ից 3 ամիս  
3 ամսից  
1 տարի 

 
Ավելի քան  

1 տարի 
 Ընդամենը 

31 դեկտեմբերի 2020թ.          
Ոչ ածանցյալ 
պարտավորություններ 99,021  101,288  1,750,393  4,355,054  6,305,756 
Վարկեր և 
փոխառություններ 
Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ  

1,290  2,609  12,239  241,084  257,222 

Ռեպո համաձայնագրեր 3,964,948  -  -  -  3,964,948 
Այլ պարտավորություններ 124,552   -     -     -  124,552 
Ընդամենը 
պարտավորություններ 4,189,811  103,897  1,762,632  4,596,138  10,652,478 

 

(հազար դրամ) Ցպահանջ և 
մինչև 1 ամիս 

 1-ից 3 ամիս  
3 ամսից  
1 տարի 

 
Ավելի քան  

1 տարի 
 Ընդամենը 

31 դեկտեմբերի 2019թ.          
Ոչ ածանցյալ 
պարտավորություններ 98,750  144,413  1,067,810  5,033,053  6,344,026 
Վարկեր և 
փոխառություններ 
Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ  

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

Ռեպո համաձայնագրեր 2,065,037  -  -  -  2,065,037 

Այլ պարտավորություններ -  65,387  24,800  -  90,187 

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

 
Կապիտալի ռիսկի կառավարում 

 

Կազմակերպության կապիտալի չափի պահանջները սահմանվում և վերահսկվում են ՀՀ ԿԲ-ի 
կողմից: 
2020թ. և 2019թ. ընթացքում Կազմակերպությունը բավարարում էր կապիտալին վերաբերող 
օրենսդրության պահանջները: Ի լրումն, Կազմակերպությունը կառավարում է իր կապիտալը 
պայմանագրային սահմանափակումների պահանջներին համապատասխանելու նպատակով: 
Ստորև ներկայացված է Կազմակերպության պարտավորությունների և կապիտալի 
հարաբերակցությունը հաշվետու ամսաթվի վերջի դրությամբ: 
 
   (հազար դրամ) 
 2020թ.  2019թ. 
Ընդամենը պարտավորություններ 10,555,678   8,633,455 
Հանած՝ դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները  (46,150)  (31,762) 
Զուտ պարտքը 10,509,528   8,601,693 
Ընդամենը հիմնական կապիտալ 3,830,583   3,749,031 
Պարտքի և սեփական կապիտալի հարաբերակցությունը 2.74  2.29 
 
Կապիտալի կառավարման նկատմամբ կիրառվող Կազմակերպության մոտեցումը տարվա 
ընթացքում չի փոփոխվել: 
 


	«ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ
	ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄՈՎ
	31 դեկտեմբեր 2020թ.
	Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
	1. Հիմնական գործունեություն
	2. Պատրաստման հիմունքներ
	3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
	Այս ակտիվները, ի սկզբանե, ճանաչվում են իրական արժեքով, իսկ ակնկալվող դրամական հոսքերը հաշվարկվում են` հիմք ընդունելով վարկային ռիսկով կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը: Սպասվող պարտքային կորուստը որոշվում է այն ժամանակ, երբ կանխատեսվող դրամական հոսքերը...
	«Ընդհանուր մոտեցում»՝ տվյալ մոտեցման շրջանակներում արժեզրկումից կորստի հաշվարկը կատարվում է եռափուլ գործընթացով, որն արտահայտում է ակտիվի պարտքային ռիսկի փոփոխությունը:
	Արժեզրկման խմբային գնահատում իրականացնելու նպատակով ֆինանսական ակտիվները խմբավորվում են միատարր խմբերի Կազմակերպության ներքին ընթացակարգերի հիման վրա, որոնք կարող են հաշվի առնել ֆինանսական ակտիվների այնպիսի բնութագրիչներ, ինչպիսիք են՝ ակտիվի տեսակը, ժ...
	Վարկերի խմբային գնահատման նպատակով Կազմակերպությունը դիտարկել է հետևյալ խմբերը՝
	- մինչև 5 մլն դրամ գումարով և մինչև 1 տարի տևողությամբ վարկեր, որոնք ապահովված են թանկարժեք մետաղներով,
	- մինչև 5 մլն դրամ գումարով, 1 տարի և ավել տևողությամբ վարկեր, որոնք ապահովված են թանկարժեք մետաղներով,
	- մինչև 5 մլն դրամ գումարով վարկեր, որոնք ապահովված են այլ գրավներով,
	- 5 մլն դրամ և ավել գումարով վարկեր:

	4. Զուտ տոկոսային եկամուտ
	5. Միջնորդավճարների գծով եկամուտ
	6. Արժեզրկման ծախս
	7. Աշխատակազմի գծով ծախսեր
	8. Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր
	9. Շահութահարկի գծով ծախս
	10. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
	11. Ներդրումային արժեթղթեր
	12. Ժամկետային ավանդներ բանկերում
	13. Հաճախորդներին տրված վարկեր
	14. Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ
	15. Վաճառքի համար պահվող ակտիվներ
	16. Վարկեր և փոխառություններ
	17. Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ
	18. Վարձակալության գծով պարտավորություններ
	Վարձակալության գծով պարտավորություններ

	19. Այլ պարտավորություններ
	20. Կանոնադրական կապիտալ
	21. Պայմանական պարտավորություններ
	Ստորև ներկայացված են ղեկավարության հետ գործարքների մնացորդները և միջին տոկոսադրույքները:
	Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ
	Այլ կապակցված կողմերը ներառում են Կազմակերպության մասնակիցներին, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված և նրանց կողմից վերահսկվող այլ անձինք և կազմակերպությունները:
	Ստորև ներկայացված են 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այլ կապակցված կողմերի հետ գործարքների մնացորդները և համապատասխան միջին տոկոսադրույքները, ինչպես նաև 2020թ-ին շահույթում կամ վնասում արտացոլված գումարները:
	23.1 Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ
	23.2 Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ
	Շուկայական ռիսկ
	Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող դրամական միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է շուկայական գների փոփոխության արդյունքում: Շուկայական ռիսկը ներառում է արտարժույթի, տոկոսադրույքի և այլ գնային ռիսկերը: Շուկայական ռի...
	Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակը ռիսկի այնպիսի կառավարումն ու վերահսկումն են, որոնք թույլ կտան պահպանել այս ռիսկին ենթարկվածության աստիճանը ընդունելի սահմաններում՝ միաժամանակ ապահովելով ռիսկի դիմաց եկամտաբերության օպտիմալացումը:
	Շուկայական ռիսկի կառավարման համար պատասխանատվություն է կրում Կազմակերպության ղեկավար անձնակազմը:
	Շուկայական ռիսկը Կազմակերպությունը կառավարում է սահմանելով բաց դիրքի սահմանաչափեր ֆինանսական գործիքների, տոկոսադրույքի ժամկետայնության ու արտարժութային դիրքերի գծով:
	Արտարժույթի ռիսկ
	Կազմակերպությունն ունի մի շարք արտարժույթներով արտահայտված ակտիվներ և պարտավորություններ: Արտարժույթի ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող դրամական միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխության արդյ...
	Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված է ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ արժույթների:
	Իրացվելիության ռիսկ
	Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է, որ Կազմակերպությունը կունենա դժվարություններ ֆինանսական գործիքների հետ կապված պարտականությունները կատարելիս, որոնք մարվում են դրամական միջոցների կամ մեկ այլ ֆինանսական ակտիվի միջոցով: Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է ...
	Կազմակերպության կողմից իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակն է ցանկացած պահի ապահովել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` դրամական միջոցների հոսքերի հետ կապված պարտավորությունները մարելու համար: Կազմակերպության իրացվելիության ռիսկի կառավարման քաղաքականությու...
	Կազմակերպությունը ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակված և կայուն կառուցվածքը, որը ներառում է այլ բանկերից ստացված երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ վարկերը, հիմնական հաճախորդ իրավաբանական անձանց և անհատների վարկերը, ինչպես նաև բա...
	Կազմակերպության իրացվելիության ռիսկի կառավարման քաղաքականությունը պահանջում է`
	 դրամական միջոցների հոսքերի կանխատեսում ըստ հիմնական արտարժույթների և դրամական միջոցների այս հոսքերի հետ կապված պահանջվող իրացվելի ակտիվների մակարդակի դիտարկում,
	 ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակված կառուցվածքի պահպանում,
	 պարտքերի կենտրոնացման և կառուցվածքի կառավարում,
	 բարձր իրացվելիությամբ ակտիվների պորտֆելի վարում, որը կարելի է հեշտությամբ իրացնել որպես ապահովություն դրամական միջոցների ներհոսքի դադարեցման դեպքում,
	 իրացվելիության և ֆինանսավորման ծրագրերի անընդհատության ապահովում,
	 օրենսդրական պահանջների հետ իրացվելիության ցուցանիշների համապատասխանության վերահսկում:
	Ստորև բերվող աղյուսակներում ներկայացված են ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորությունների, ներառյալ ֆինանսական երաշխիքների պայմանագրերի, և չճանաչված փոխառության պարտավորվածությունների գծով դրամական միջոցների չզեղչված հոսքերըª ըստ պայմանագրով սահմանված առա...
	Ստորև ներկայացված են ֆինանսական պարտավորությունների (չզեղչված պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները 2020թ.և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ.

	Կապիտալի ռիսկի կառավարում



