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ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ խորհրդին 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ «Ընկերություն») ֆինանսական 

հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը` առ 31 

դեկտեմբերի 2020թ., ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և 

դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, և ֆինանսական 

հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման 

նշանակալի քաղաքականության ամփոփը։ 

Մեր կարծիքով, կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են 

ներկայացնում Ընկերության ֆինանսական վիճակը՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, 

ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքը և դրամական միջոցների 

հոսքերը համաձայն` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ-

ներ)։ 

Կարծիքի հիմք  

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներին) 

համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ 

նկարագրված է սույն հաշվետվության «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական 
հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում։  
Մենք անկախ ենք Ընկերությունից՝  համաձայն Հաշվապահների Էթիկայի միջազգային 

ստանդարտների  խորհրդի կողմից հրապարակած Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի 
կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք), և պահպանել ենք ՀՄԷՍԽ կանոններով նախատեսված 

էթիկայի այլ պահանջները։ Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու 

համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքը հիմնավորելու համար: 

Այլ հարցեր – աուդիտի շրջանակ 

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2019 թվականին: 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 

տարվա համար ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ստուգվել: 

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց պատասխանատվությունը 

ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման, ինչպես նաև այնպիսի ներքին 

հսկողության համակարգի համար, որն ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է՝ խարդախության կամ 

սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստումը ապահովելու համար: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս՝ ղեկավարությունը պատասխանատու է 

Ընկերության անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար՝ անհրաժեշտության 

դեպքում բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող  հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական 

հաշվառման անընդհատության սկզբունքը կիրառելու համար, եթե ղեկավարությունը չունի 

Ընկերությունը լուծարելու կամ Ընկերության գործունեությունը դադարեցնելու մտադրություն, կամ 

ունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այընտրանք։ 

Կառավարման  օղակներում գտնվող անձիք պատասխանատու են Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվողականության գործընթացի վերահսկման համար։ 
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«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Ծան. 

31 դեկտեմբեր 

2020թ. 

31 դեկտեմբեր 

2019թ. 

հազ. դրամ հազ. դրամ 

Ակտիվներ 

Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ 8 93,751 1,057,556 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 9 2,230,033 - 

Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 30,990     2,888 

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ 11 144,307 - 

Այլ ակտիվներ 642       46,868 

Ընդամենը ակտիվներ 2,499,723 1,107,311 

Պարտավորություններ 

Ներգրավված վարկեր, փոխառություններ 10 1,266,573 - 

Վարձակալության գծով պարտավորություն 11 77,238 - 

Ընթացիկ հարկային պարտավորություն 855 - 

Այլ պարտավորություններ 28,063 966 

1,372,729 966 

Կապիտալ 

Կանոնադրական կապիտալ 1,110,000 1,110,000 

Կուտակված շահույթ/(վնաս) 16,994 (3,655) 

1,126,994 1,107,530 

Ընդամենը պարտավորություններ և կապիտալ 2,499,723 1,236,651 
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Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 

2020թ. 2019թ. 

հազ. դրամ հազ. դրամ 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր 
Ստացված տոկոսներ 178,510 - 

Վճարված տոկոսներ (25,996) - 

Ստացված կոմիսիոն գումարներ 8,572 - 

Վճարված կոմիսիոն գումարներ (1,244) - 

Զուտ մուտքեր արտարժույթով գործառնություններից 5,649 - 

Այլ ստացված եկամուտ 194 - 

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ 

վճարումներ (86,193) (2,906) 

Այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ (38,764) - 

Հաճախորդներին տրված վարկերի (ավելացում)/նվազում (2,131,796) - 

Այլ ակտիվների (ավելացում)/նվազում 46,224 (46,650) 

Այլ պարտավորությունների (ավելացում)/նվազում 23,346 - 

Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր (2,021,498) (49,556) 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր 
Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում (69,271) (2,888) 

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր (69,271) (2,888) 

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր 
Վարկերի, փոխառությունների ավելացում 1,934,400 - 

Վարկերի, փոխառությունների մարում (755,153) - 

Կապիտալում ներդրումներ - 1,110,000 

Վարձակալության գծով վճարներ (40,099) - 

Ֆինանսավորման գործունեությունից զուտ դրամական 

հոսքեր 
1,139,148 1,110,000 

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/ 

(նվազում) (951,621) 1,057,556 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը 

դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա (12,184) - 

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում 1,057,556 - 

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում 

(ծնթ․ 8)  93,751 1,057,556 
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 

Կանոնադրական 

կապիտալ 

Կուտակված 

շահույթ Ընդամենը 

հազ. դրամ հազ. դրամ հազ. դրամ 

01.01.2020թ. դրությամբ 1,110,000 (3,655) 1,106,345 

Համապարփակ վնաս 
Օգուտ ժամանակաշրջանի համար - 20,649 20,649 

31.12.2020թ. դրությամբ 1,110,000 16,994 1,126,994 

01.01.2019թ. դրությամբ - - - 

Համապարփակ վնաս 
Բաժնետերերի ներդրում 1,110,000 - 1,110,000 

Վնաս ժամանակաշրջանի համար - (3,655) (3,655) 

31.12.2019թ. դրությամբ 1,110,000 (3,655) 1,106,345 
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1. Ընկերության վերաբերյալ 

 

«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն (Ընկերություն) ստեղծվել է 

Հայաստանի Հանրապետությունում որպես սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 

2019թ. Հոկտեմբերի 15-ին: Ընկերության հիմնական գործունեությունը հիփոթեքային վարկերի 

տրամադրումն է անհատներին Հայաստանի Հանրապետությունում: Ընկերության գործունեությունը 

կարգավորվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից: Ընկերությունն ունի վարկային 

կազմակերպության լիցենզիա: 

 

Ընկերության բոլոր ակտիվները և պարտավորությունները գտնվում են Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Ընկերության իրավաբանական հասցեն է Հայաստանի Հանրապետություն, 

Երևան, Խանջյան փող․, շինություն 7: 

 

Կազմակերպության սեփականատերերի կազմը հետևյալն է՝ Սենիկ Սալազարյան (70%), Էմիլ 

Սողոմոնյան (20%) և Արա Հովհաննիսյան (10%): 

 

Ընկերության աշխատակիցների միջին թվաքանակը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

տվյալներով կազմել է 18 մարդ (2019թ` 4 մարդ): 

 

Հայաստանի Գործարար միջավայրը 
 

Ընկերությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանում:  Հետևաբար, Ընկերության 

գործունեության վրա ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսությունը և ֆինանսական 

շուկաները, որոնց բնորոշ են զարգացող շուկայի հատկանիշներ: Իրավական, հարկային և 

օրենսդրական համակարգերը շարունակում են զարգանալ, սակայն ենթակա են տարբեր 

մեկնաբանությունների և հաճախակի փոփոխությունների, ինչը, այլ իրավական ու ֆինանսական 

խոչընդոտների հետ մեկտեղ, լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում Հայաստանում գործող 

կազմակերպությունների համար:  

Ֆինանսական հաշվետվություններն արտացոլում են Ընկերության գնահատականն Ընկերության 

գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա գործարար միջավայրի ազդեցության վերաբերյալ: 

Ապագա գործարար միջավայրը կարող է տարբերվել ղեկավարության գնահատականից։ 

 

Նոր տիպի կորոնավիրուսի (COVID-19) լայն աշխարհագրական տարածումը հաշվեկշռային 

ժամանակահատվածում և դրա ներխուժումը ՀՀ տարածք, ինչպես նաև Հայաստանի ամբողջ 

տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 14-ը արտակարգ դրություն սահմանելու 

մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը զգալի ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի տնտեսության 

վրա։ Համավարակի կանխարգելմանն ուղղված միջոցռումների անցկացման՝ այդ թվում 

ճանապարհորդության արգելման, կարանտինի, ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման 

ժամանակավոր արգելման հետևանքով բազմաթիվ ընկերություններ և անհատներ հարկադրված են 

եղել երկարաժամկետ կամ անորոշ ժամանակահատվածով սահմանափակել կամ դադարեցնել 

իրենց գործունեությունը, ինչի հետևանքով ՀՀ Կառավարությունը ձեռնարկել է տնտեսական 

միջոցառումների ծրագրեր՝ համավարակի տնտեսական ազդեցության չեզոքացման նպատակով։ 

Համաճարակի հետագա տևողությունը և ազդեցությունը, ինչպես նաև հիմնախնդրի հաթահարմանն 

ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը այս պահին շարունակում են մնալ անորոշ։ 

 

Ի լրումն, 2020 թ․ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն ընդդեմ Արցախի 

հանրապետության ստեղծել է քաղաքական և տնտեսական ճգնաաժամերի էական նախադրյալներ, 

որը որպես հետևանք առաջացրել է դրամի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքի արժևորման  
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ներդրողների ընդհանուր տրամադրվածության նվազման և ֆինանսական շուկաներում 

անորոշությունների և տատանումների ավելացման։  

Այսպիսի գործառնական միջավայրն էական ազդեցություն ունի Ընկերության գործունեության և 

ֆինանսական վիճակի վրա։ Ընկերությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ 

Ընկերության գործունեության կայունությունն ապահովելու նպատակով, այդուհանդերձ ելնելով 

իրադարձությունների զարգացման անկանխատեսելիությունից՝ Ղեկավարւթյունը 

հնարավորություն չունի արժանահավատ գնահատական տալ, թե նման հանգամանքները ինչ 

ազդեցություն կունենան Ընկերության հետագա տարիների ֆինանսական վիճակի վրա: 

 

2. Պատրաստման հիմունքներ 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար որդեգրված հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են Ծանոթագրություն 14-

ում: Դրանք հետևողականորեն կիրառվել են ներկայացված բոլոր ժամանակաշրջանների համար, 

եթե այլ բան նշված չէ: 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, որը հանդիսանում է նաև 

Ընկերության գործառնական արժույթը: Գումարային արժեքները 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: 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվություններ պատրաստելիս անհրաժեշտ է կատարել հաշվապահական հաշվառման 

նշանակալի գնահատումներ և դատողություններ: Վերջիններիս կիրառման ոլորտները և 

ազդեցությունը բացահայտված են Ծանոթագրություն 3-ում: 

 

Չափման հիմքերը 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են  պատմական արժեքի հիման վրա, վրա՝ 

բացառությամբ իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 

ակտիվների, որոնք հաշվառվում են իրական արժեքով: 

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ 

 
ա) 2020թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր ստանդարտներ, մեկնաբանություններ և 
փոփոխություններ 
 

Նոր ստանդարտները, որոնք ընդունվել են 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում, բայց էական ազդեցություն չեն ունեցել 

Ընկերության վրա, հետևյալն են՝ 

• Բիզնեսի սահմանում (ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխություններ); 

• Նպատակային տոկոսադրույքի փոփոխություն - IBOR «փուլ 2» (փոփոխություններ ՖՀՄՍ 9-

ում, ՀՀՄՍ 39-ում և ՖՀՄՍ 7-ում); և 

• COVID-19-ի հետ կապված վարձակալության արտոնություններ (ՖՀՄՍ 16-ի 

փոփոխություններ); 
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• ՀՀՀՀՍ 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում և ՀՀՄՍ 8 Հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականություն, Հաշվապահական հաշվառման գնահատման 

փոփոխություններ և սխալներ (փոփոխություն - բացահայտման նախաձեռնություն - նյութի 

սահմանում); և 

• Ֆինանսական հաշվետվությունների հայեցակարգային շրջանակի վեևանայումներ։ 

 

բ) Հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող ՖՀՄՍ-ների նոր ստանդարտներ և փոփոխություններ 
 

Կան ՀՀՄՍԽ-ի կողմից հրապարակված մի շարք ստանդարտներ, ստանդարտների 

փոփոխություններ և մեկնաբանություններ, որոնք ուժի մեջ են ապագա հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում, որոնք խումբը որոշել է չընդունել դեռևս: 

 

Հետևյալ փոփոխությունները ուժի մեջ են 2022 թվականի հունվարի 1-ից սկսվող 

ժամանակահատվածի համար, բայց որոնք էական ազդեցություն չեն ունեցել Ընկերության վրա: 

 

• Անբարենպաստ պայմանագրեր – Պայմանագրի իրականացման ծախսեր (Փոփոխություններ 

ՀՀՄՍ 37-ում); 

• Հիմնական միջոցներ․ Նախագործարկման իրացումներ (Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16-ում); 

• ՖՀՄՍ-ներում տարեկան բարեփոխումներ 2018-2020 (Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 1-ում, ՖՀՄՍ 

9-ում, ՖՀՄՍ 16-ում և ՀՀՄՍ 41-ում), և 

• Հայեցակարգային Շրջանակին հղումներ (Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 3-ում) 

• «Ապահովագրական Պայմանագրեր» ՖՀՄՍ 17։ 

 

2020 թ.-ի հունվարին ՀՀՄՍԽ-ն փոփոխություններ կատարեց ՀՀՄՍ 1-ում, որոնք հստակեցնում են 

չափորոշիչները, որոնք որոշվում են `պարտավորությունների դասակարգումը որպես ընթացիկ 

կամ ոչ ընթացիկ: Այս փոփոխություններով պարզ է դառնում, որ ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ 

դասակարգումը հիմնված է այն բանի վրա, թե արդյոք կազմակերպությունն իրավունք ունի 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հետաձգել պարտավորության մարումը հաշվետու 

ժամանակաշրջանից հետո առնվազն տասներկու ամիս, թե ոչ: Փոփոխությունները նաև 

հստակեցնում են, որ «հաշվարկը» ներառում է դրամական միջոցների, ապրանքների, 

ծառայությունների կամ բաժնային գործիքների փոխանցում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

բաժնային գործիքների փոխանցման պարտավորությունը ծագում է վերափոխման 

առանձնահատկությունից, որը դասվում է որպես սեփական կապիտալի գործիք և առանձնացված 

է բարդ ֆինանսական գործիքի պարտավորության բաղադրիչից: Փոփոխություններն ի սկզբանե 

գործում էին 2022 թվականի հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար: Այնուամենայնիվ, 2020 թվականի մայիսին ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթիվը հետաձգվեց 2023 թվականի հունվարի 1, կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան 

հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: 

 

Ընկերությունը չի կարծում, որ ՀՀՄՍ 1-ի փոփոխությունները էական ազդեցություն կունենան 

իրենց պարտավորությունների դասակարգման վրա: 

 

3. Նշանակալի հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 

 

Ընկերությունը կատարում է որոշ գնահատումներ և ենթադրություններ ապագա 

ժամանակաշրջանների վերաբերյալ: Գնահատումներն ու դատողությունները մշտապես 

վերանայվում են՝ հիմնվելով  պատմական փորձի, ապագա իրադարձությունների վերաբերյալ 

ողջամիտ ակնկալիքների և այլ գործոնների վրա: Այդուհանդերձ, փաստացի փորձը կարող է 

տարբերվել կատարված գնահատումներից և ենթադրություններից: Ստորև ներկայացված են այն 

գնահատումները և ենթադրությունները, որոնք պարունակում են զգալի ռիսկ, քանի որ հաջորդ 
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ֆինանսական տարում կարող են ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների 

էական ճշգրումների պատճառ հանդիսանալ: 

 

Դատողություններ 
 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կիրառման ժամանակ կատարած 

դատողությունների վերաբերյալ տեղեկատվութունը, որոնք առավել էական ազդեցություն ունեն 

ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված գումարների վրա, ներկայացված է ստորև՝ 

• ֆինանսական ակտիվների դասակարգում. այն բիզնես մոդելի գնահատում, որի 

շրջանակներում պահվում են ակտիվները, պայմանագրային դրույթների գնահատում, 

որոշելու համար, թե արդյոք որոշակի ամսաթվերին առաջացող դրամական միջոցների 

հոսքերը հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի գծով 

հաշվարկված տոկոսների վճարումներ – Ծանոթագրություն 22: 

 

Գնահատումներ և ենթադրություններ 
 
Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի արժեզրկում 
 

Ընկերությունը սկսել է կիրառել է 2014թ. հուլիսին հրապարակված ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական 

գործիքներ» ստանդարտը 2020թ. հունվարի 1-ից ։  

Ընկերությունը գնահատում է ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկի աճը՝ սկզբնական 

ճանաչումից հետո, և ակնկալվող պարտաքային կորուստը (ԱՊԿ) պահուստը։ 

Ընկերությունը կանոնավոր կերպով վերանայում է իր վարկերը և դեբիտորական պարտքերը՝ դրանք 

գծով ԱՊԿ-ն գնահատելու համար: Ընկերությունը վարկերի և դեբիտորական պարտքերի ԱՊԿ-ի 

պահուստի վերաբերյալ գնահատումները դիտարկում է որպես գնահատման անորոշությունների 

հիմնական աղբյուր, որովհետև  

ա) դրանք բավականին զգայուն են մի ժամանակաշրջանից մյուսը տեղի ունեցող 

փոփոխությունների նկատմամբ, քանի որ հիմնված են չվճարումների չափերի և ապագա 

կորուստների գնահատման վերաբերյալ ենթադրությունների վրա, որոնք կատարվել են անցյալ 

գործունեության փորձի հիման վրա և  

բ) ցանկացած զգալի տարբերություն Ընկերության կողմից գնահատված կորուստների և դրանց 

փաստացի չափերի միջև կհանգեցնի անհրաժեշտության, որ Ընկերությունը գրանցի հավելյալ 

պահուստներ, որոնք կարող են ունենալ նշանակալի ազդեցություն նրա ապագա 

ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

2020թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համախառն վարկերը և պահուստը ներկայացված են 

ծանոթագրություն 9-ում:  
 

Վարձակալություն 
 

• Վարձակալության ժամկետի որոշումը որոշ վարձակալությունների դեպքում, երբ 

Ընկերությունը հանդես է գալիս որպես վարձակալ, ներառյալ՝ արդյո՛ք Ընկերության 

խելամտորեն համոզված է վարձակալության գծով օպցիոնները կիրառելու (ծնթ․ 11)։ 

• Վարձակալության գծով պարտավորության զեղչման տոկոսադրույքի որոշումը (ծնթ․11)։ 

 
Իրական արժեքի չափում 
 

Մի շարք ակտիվներ և պարտավորություններ պահանջվում է չափել իրական արժեքով և/կամ 

բացահայտել դրանց իրական արժեքը Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններում:  

 

Ընկերության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական 

արժեքի չափման համար հնարավորինս օգտագործվում են շուկայական դիտելի ելակետային 

տվյալներ: Իրական արժեքի չափման համար օգտագործվող ելակետային տվյալները 
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դասակարգվում են ըստ տարբեր մակարդակների` կախված նրանից, թե որքանով են գնահատման 

մեթոդի մեջ օգտագործվող տվյալները դիտելի («իրական արժեքի հիերարխիա»):  

 

• Մակարդակ 1. Նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ շուկաներում 
գնանշվող գներ (չճշգրտված)  
 

• Մակարդակ 2: Ուղղակի կամ անուղղակիորեն դիտելի ելակետային տվյալներ՝ բացառությամբ 1-ին 
մակարդակում ներառվող գնանշվող գներից 

 

• Մակարդակ 3: Ոչ դիտելի 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: 

 

4. Ֆինանսական գործիքներ - ռիսկերի կառավարում 

 

Իր գործունեության արդյունքում Ընկերությունը կարող է ենթարկվել ֆինանսական գործիքներին 

վերաբերող հետևյալ ռիսկերին` 

 

• Վարկային ռիսկ 

• Իրական արժեքի կամ դրամական միջոցների հոսքերի տոկոսադրույքային ռիսկ, 

• Արտարժութային ռիսկ 

• Իրացվելիության ռիսկ 

 

Ընկերությունը կարող է ենթարկվել իր կողմից ֆինանսական գործիքների օգտագործումից 

առաջացող ռիսկերի, ինչպես բնորոշ է մյուս բոլոր ձեռնարկատիրական գործունեություններին: 

Սույն ծանոթագրությունում ներկայացված են Ընկերության նպատակները, քաղաքականությունը, 

ռիսկերի կառավարման գործընթացները և դրանց չափման մեթոդները: Սույն ֆինանսական 

հաշվետվություններում ներկայացված է քանակական տեղեկատվություն վերոնշյալ ռիսկերի 

վերաբերյալ: 

 

Ֆինանսական գործիքներից առաջացող ռիսկերի, Ընկերության նպատակների, 

քաղաքականության, ռիսկերի կառավարման գործընթացների և դրանց չափման մեթոդների հետ 

կապված նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատ էական փոփոխություններ չեն գրանցվել: 

 

(ա) Հիմնական ֆինանսական գործիքներ  

 
Ընկերության հիմնական ֆինանսական գործիքները, որոնցից առաջանում են ֆինանսական 

գործիքների ռիսկեր, ներկայացված են ստորև. 

- Հաճախորդներին տրված վարկեր 

- Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

- Այլ ֆինանսական ակտիվներ 

- Փոխառություններ և վարկեր 

- Վարձակալական պարտավորություններ 

- Առևտրային և այլ ֆինանսական պարտավորություններ։ 
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(բ) Ֆինանսական գործիքներ ըստ կատեգորիաների 
 
 
Ֆինանսական ակտիվներ 

 Ամորտիզացված արժեքով չափվող 
 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

 Հաճախորդներին տրված վարկեր  2,230,033  - 

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  93,751  1,057,556 
    

    

 2,323,784  1,057,556 
    

 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

 Ամորտիզացված արժեքով չափվող 
 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

Փոխառություններ և վարկեր  1,266,573  - 

Վարձակալություն 77,238  - 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 23,497  377 
    

    

 1,367,308  377 
    

 

(գ) Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ 
 
Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքները ներառում են դրամական միջոցները և 

դրանց համարժեքները, առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը, հաճախորդներին տրված 

վարկերը և փոխառությունները, առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը, ինչպես նաև 

ստացված վարկերը և փոխառությունները:  

 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների, առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի, 

առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը հավասարվում է իրական 

արժեքին դրանց կարճաժամկետ բնույթի հետևանքով: 

 

Հավելված Ա-ում ներկայացված են իրական արժեքի հիերարխիայի, գնահատման մեթոդների և 

վարկերի ու փոխառությունների իրական արժեքի որոշման հետ կապված նշանակալի ոչ դիտելի 

ելակետային տվյալների մանրամասներ, որոնք ընդգրկված են իրական արժեքի հիերարխիայի 3-րդ 

մակարդակում:  

  

Պարտքային ռիսկ 
 

Պարտքային ռիսկը ֆինանսական վնասների ռիսկ է` պայմանավորված հաճախորդի կամ 

ֆինանսական գործիքի կողմերի պայմանագրային պարտականությունների չկատարմամբ:  

 

Ընկերությունը մշակել է քաղաքականություն և ընթացակարգեր պարտքային ռիսկը (թե՝ ճանաչված 

ֆինանսական ակտիվների և թե՝ չճանաչված պայմանագրային պարտավորվածությունների 

համար) կառավարելու համար: Ընկերության վարկային քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և 

հաստատվում է Տնօրենների խորհրդի կողմից: 
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Վարկային քաղաքականությունը սահմանում է՝ 

• վարկային դիմումների դիտարկման և հաստատման ընթացակարգերը, 

• վարկառուների (իրավաբանական անձանց և անհատների) վճարունակության 

գնահատման մեթոդաբանությունը, 

• գործընկերների, վարկատուների և ապահովագրական կազմակերպությունների վարկային 

գնահատման մեթոդոլոգիա 

• գրավի գնահատման մեթոդաբանությունը, 

• վարկային փաստաթղթերի պահանջները, 

• վարկերի և այլ վարկային գործիքների շարունակական մոնիտորինգի ընթացակարգերը: 

 

Վարկերի համար ներկայացվող դիմումները պատրաստվում են վարկավորման բաժնի 

համապատասխան աշխատակիցների կողմից, այնուհետև փոխանցվում են իրավաբանական 

հարցերով խորհրդատուին: Վերլուծական հաշվետվությունները հիմնված են հաճախորդի 

գործունեության կառուցվածքային վերլուծության վրա վարկունակության գնահատման 

շեշտադրմամբ: Տնօրենների խորհուրդն ուսումնասիրում և հաստատում է վարկի դիմումը: 
 

Ընկերությունը շարունակաբար վերահսկում է առանձին վարկերի վիճակը և կանոնավոր կերպով 

վերագնահատում է իր հաճախորդների վճարունակությունը: 
 

Ընկերության 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: 

 

Վերանայված պայմաններով վարկեր 
Վերանայված պայմաններով վարկերն իրենցից ներկայացնում են վարկեր, որոնք վերակառուցվել 

են՝ վարկառուի ֆինանսական դրության վատթարացման արդյունքում, և Ընկերությունը կատարել է 

զիջումներ, որոնք այլապես չէր դիտարկի: Վարկի վերակառուցման դեպքում այն մնում է այդ խմբում 

անկախ նրանից, որ վերակառուցումից հետո դրա կատարողականը եղել է բավարար: 

 
Արժեզրկման պահուստ 
Ընկերությունը սահմանում է պահուստ արժեզրկումից կորուստների գծով, որն արտացոլում է 

վարկային պորտֆելում կրած վնասների գնահատումը: Այս պահուստի հիմնական բաղկացուցիչը 

վարկերի գծով կորուստների խմբային պահուստն է, որը հաշվարկվում է Ընկերության համասեռ 

ակտիվների խմբերի գծով: 

 
Ընդհանուր նպատակներ, քաղաքականություն և գործընթացներ 
Ընկերության նպատակն է սահմանել քաղաքականություն, որը հնարավորինս կնվազեցնի ռիսկը` 

չանդրադառնալով նրա մրցունակության և ճկունության վրա: Այդ քաղաքականության 

մանրամասները ներկայացված են ստորև. 

 
Պարտքային ռիսկի առավելագույն չափը 
Ընկերության պարտքային ռիսկի առավելագույն չափը զգալիորեն տատանվում է և կախված է  

անհատական ռիսկերից և ընդհանուր շուկայական տնտեսության ռիսկերից: Հաշվեկշռային 

ֆինանսական ակտիվների գծով առավելագույն ռիսկը հավասար է այդ ակտիվների հաշվեկշռային 

արժեքին նախքան՝ որևէ հաշվանցում կամ գրավի ազդեցություն հաշվի առնելը: 

 

Ստորև ներկայացված է պարտքային ռիսկին ֆինանսական ակտիվների ենթարկվածության 

առավելագույն չափը՝ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 
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 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

 Հաճախորդներին տրված վարկեր  2,230,033  - 

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  93,751  1,057,556 

 2,323,784  1,057,556 
    

Վերոնշյալ հաշվեկշռային արժեքները լավագույն կերպով ներկայացնում են պարտքային ռիսկի 

առավելագույն չափը՝ նաև հաշվի առնելով ձեռք բերված ապահովության միջոցները կամ 

անձնական երաշխիքները: Պարտքային ռիսկի ենթարկվածությունը կրճատելու նպատակով 

ակտիվների և պարտավորությունների հնարավոր զտման ազդեցությունն էական չէ: 

Հաճախորդներին տրված վարկերի գծով վերլուծությունը և պարտքային ռիսկի կենտրոնացումը 

ներկայացված է ծանոթագրություն 9-ում: 

 

Հետհաշվեկշռային ռիսկ 
Ընկերությունը սկզբունքայնորեն կիրառում է միևնույն ռիսկերի կառավարման 

քաղաքականությունը հետհաշվեկշռային ռիսկերի համար, ինչը կիրառում է հաշվեկշռային 

ռիսկերի համար: 

 

Աշխարհագրական կենտրոնացում 
Ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների աշխարհագրական կենտրոնացումը 

սահմանափակվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով: 

 

Հաճախորդներին տրված վարկերի ժամկետայնության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ներկայացվում է ծանոթագրություն 4-ում: 

 
Դրամական միջոցներ բանկերում և կարճաժամկետ ավանդներ 
Ընկերությունը գտնում է, որ դրամական միջոցների կորստի ռիսկը կարելի է համարել աննշան՝ 

քանի որ Ընկերության կողմից միջոցների տեղաբաշխման համար ընտրված ֆինանսական 

հաստատությունները վստահելի են և հեղինակավոր: 

 

Զգալի դրամական միջոցներ պահվում են հետևյալ հաստատություններում 

 
 2020թ.   2019թ.  

 հազ. դրամ   հազ. դրամ  
      

 

Դրամական 

միջոցներ բանկում  

 Դրամական 

միջոցներ բանկում 

  

       

Բանկ 1 8,724   -  

Բանկ 2 4,964   -  

Բանկ 3 26   1,057,540  

Բանկ 4 17   -  

Բանկ 5 -      16  

 13,731   1,057,556  

 
Շուկայական ռիսկ 
Շուկայական ռիսկն առաջանում է Ընկերության տոկոսաբեր, առևտրային և արտարժութային 

ֆինանսական գործիքներից: Շուկայական ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ 

ապագա դրամական միջոցների հոսքերի տատանումների ռիսկն է՝ տոկոսադրույքի 

(տոկոսադրույքային ռիսկ), արտարժութային փոխարժեքի (արտարժութային ռիսկ) կամ այլ 

շուկայական գործոնների (այլ շուկայական գործոնների ռիսկ) հետևանքով:  
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Տոկոսադրույքի ռիսկ 

Տոկոսադրույքի ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող դրամական 

միջոցների ապագա հոսքերի տատանման ռիսկն է շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխության 

արդյունքում: Ընկերությունը ենթարկվում է իր ֆինանսական վիճակի և դրամական միջոցների 

հոսքերի գծով գերակայող շուկայական տոկոսադրույքների տատանումների ազդեցությանը: Նման 

տատանումները կարող են ավելացնել տոկոսային մարժան, սակայն կարող են նաև նվազեցնել կամ 

հանգեցնել վնասների՝ տոկոսադրույքների անսպասելի փոփոխության դեպքում: 

 

Տոկոսադրույքի ռիսկը հիմնականում կառավարվում է տոկոսադրույքների վերանայման 

ժամկետների վերլուծության մոնիտորինգի միջոցով: Ստորև ամփոփ կերպով ներկայացված է 

տոկոսադրույքների վերանայման ժամկետների վերլուծությունը հիմնական ֆինանսական 

գործիքների համար 

 

Մինչև 3 

ամիս 

 3-ից 6 

ամիս 

 6-ից 12 

ամիս 

 1-ից 5 

տարի 

 5 տարուց 

ավել 

 Ոչ տոկո-

սակիր 

 Հաշվեկշռ. 

արժեք 

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

 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարվա վերաբերյալ             

Ակտիվներ              

Դրամ. միջոցներ և 

բանկային հաշ. 
-  -  -  -  -  93,751  93,751 

Հաճախորդ. տրված 

վարկեր և փոխ. 
99,870  87,168  170,043  1,293,899  579,053  -  2,230,033 

              

Ընդամենը  99,870  87,168  170,043  1,293,899  579,053  93,751  2,323,784 

              

Պարտավորություններ              

Վարկեր և 

փոխառություններ 
-  11,893  11,893  715,690  527,096  -  1,266,573 

Վարձակալություն 3,894  4,001  8,342  61,001  -  -  77,238 
              

Ընդամենը 3,894  15,894  20,235  776,691  527,096  -  1,343,811 
              

Զուտ դիրք 95,976  71,274  149,808  517,208  51,956  93,751  979,973 
              

 

Միջին արդյունավետ տոկոսադրույքներ 

 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են Ընկերության տոկոսակիր ակտիվների և 

պարտավորությունների միջին արդյունավետ տոկոսադրույքները 2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: Այս տոկոսադրույքներն իրենցից ներկայացնում են ակտիվների և 

պարտավորությունների մինչև մարման ժամկետն ընկած ժամանակահատվածի մոտավոր 

եկամտաբերությունը: 

 

 
2020թ. 

միջին արդյունավետ 

տոկոսադրույք 

 2019թ. 

միջին արդյունավետ 

տոկոսադրույք 

 ՀՀ դրամ  

ԱՄՆ 

դոլար  ՀՀ դրամ  

ԱՄՆ 

դոլար 

        

Տոկոսակիր ակտիվներ        

Հաճախորդներին տրված վարկեր 15.48%  9.76%  0%  0% 
        

Տոկոսակիր պարտավորություններ        

Ներգրավված վարկեր, փոխառություններ 0%  5.02%  0%  0% 

 

 



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
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Տոկոսադրույքի զգայունության վերլուծություն 
 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ 100 բազիսային կետով (բկ) եկամտաբերության կորերի զուգահեռ 

նվազումը պարզեցված սցենարի դեպքում առկա տոկոսակիր ակտիվների և 

պարտավորությունների դիրքերի հիման կհանգեցներ տարվա շահույթի (հարկումից հետո) և զուտ 

ակտիվների նվազմանը՝ 1.784 հազար դրամի չափով, իսկ 100 բկ աճի ազդեցությունը` տարվա 

շահույթի (հարկումից հետո) և զուտ ակտիվների նվազմանը՝ նույն չափով: 

 

Արտարժութային ռիսկ 

Արտարժութային ռիսկն առաջանում է, երբ Ընկերության առանձին կազմակերպությունների 

գործարքներն արտահայտված են վերջիններիս գործառնական արժույթից տարբեր արժույթով:  

 

Ընկերության արտարժութային ռիսկը հիմնականում առաջանում է ԱՄՆ դոլարով ստացված 

վարկերի հետ կապված փոխարժեքային փոփոխություններից, ինչի արդյունքում Ընկերությունը 

կարող է կրել նշանակալի վնասներ:  

 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության զուտ ենթարկվածությունը արտարժութային ռիսկին 

(ԱՄՆ դոլար) ներկայացված է ստորև՝ 

 

Ֆինանսական ակտիվներ/(պարտավորություններ) արտարժույթով 

 

 2020թ.  2019թ. 

ԱՄՆ դոլար հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Ակտիվներ    

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 68,346  - 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 1,504,741  - 

    

Ընդամենը ակտիվներ  1,573,087  - 

Պարտավորություններ    

Ներգրավված վարկեր, փոխառություններ (1,228,065)  - 

Ընդամենը պարտավորություններ (1,228,065)   - 

Զուտ դիրք 345,023  - 

 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական գործիքների՝ ՀՀ 

դրամով չափման համար Ընկերությունը կիրառել է նույն ամսաթվին ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակած փոխարժեքը՝ 522.59 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց (479.76 դրամ՝ 2019թ):  

 

Իրացվելիության ռիսկ 
Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է Ընկերության գործող սեփական միջոցների կառավարումից, 

ֆինանսական ծախսերից և պարտքային գործիքների հիմնական գումարների մարումներից: 

Իրացվելիության ռիսկը կապված է Ընկերության՝ ֆինանսական պարտավորությունները 

սահմանված ժամկետներում մարելու հետ կապված դժվարությունների հետ: 

 

Համաձայն Ընկերության քաղաքականության` Ընկերությունը պետք է ունենա 

պարտավորությունների մարման համար բավարար դրամական միջոցներ: Այս առումով այն 

ձգտում է պահպանել բավարար դրամական միջոցներ (կամ համաձայնեցված միջոցներ), որպեսզի 

ողջամիտ ժամկետում կարողանա մարել սահմանված պարտավորությունները: Ընկերությունը նաև 

փորձում է նվազեցնել իրացվելիության ռիսկը` ներգրավելով հաստատուն տոկոսադրույքով 

փոխառություններ. վերջիններիս մասին ներկայացվել է «Տոկոսադրույքային ռիսկ» բաժնում: 



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
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Իրացվելիության ռիսկի կառավարման քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և հաստատվում է 

Տնօրենների խորհրդի կողմից: 

Ստորև ներկայացված են Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունների (չզեղչված 

պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները:  

 

 

Մինչև 3 

ամիս  

3-ից 6 

ամիս  

6-ից 12 

ամիս  

1-ից 5 

տարի  

5 տարուց 

ավել  Ընդամենը 

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

            

2020. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ            

Վարկեր և 

փոխառություններ -  11,892  11,892  757,494  545,345 

 

1,326,623 

Վարձակալություն 6,000  6,000  12,000  96,000  22,000  142,000 

Առևտրային և այլ 

կրեդիտորական պարտքեր 23,497  -  -  -  -  23,497 

            

            

 29,497  17,892  23,892  853,494  567,345  1,492,120 
            

 

 

 

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների մարման ժամկետների 

վերլուծություն՝ ըստ հաշվեկշռային հոդվածների ներկայացվում է ստորև: 



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
 

 ֆինանսական հաշվետվությունների մաս կազմող ծանոթագրություններ 
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 

 Մինչև 1 

ամիս     

 1-ից 3 

ամիս     

 3-ից 12 

ամիս     

 1-ից 5 

տարի     

5 տարուց 

ավելի    Ժամկետանց   Անժամկետ   Ընդամենը  

  հազ. դրամ    հազ. դրամ    հազ. դրամ    հազ. դրամ    հազ. դրամ    հազ. դրամ    հազ. դրամ    հազ. դրամ  
                
Ֆինանսական ակտիվներ                
Դրամական միջոցներ   93,751  -  -  -  -  -  -  93,751 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 33,949  65,667  257,210  1,293,899  579,053  255  -  2,230,033 
                

                

Ընդամենը Ֆինանսական ակտիվներ 127,700  65,667  257,210  1,293,899  579,053  255  -  2,323,784 

                

Ֆինասնական պարտավորություններ                

Ներգրաված վարկեր և 

փոխառություններ 
-  -  23,786  715,690  527,096  -  -  1,266,573 

Վարձակալություն 1,286  2,608  12,343  61,001  -  -  -  77,238 

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 
23,873  -  -  -  -  -  -  23,873 

                

                

Ընդամենը ֆինանսական 

պարտավորություններ 
24,783  2,608  36,129  776,692  527,096  -  -  1,367,308 

                

                

Զուտ դիրք 102,917  63,059  221,081  517,207  51,957  255  -  956,476 
                

 

 

 

 

 

 



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
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Կապիտալի ռիսկի կառավարում 
 

Ընկերությունը կառավարում է իր կապիտալն՝ ապահովելու Ընկերության գործունեության 

անընդհատության սկզբունքը միևնույն ժամանակ առավելագույնի հասցնելով շահագրգիռ կողմերի 

հատույցը ներգրաված և սեփական միջոցների մնացորդների օպտիմալացման ճանապարհով: ՀՀ 

կենտրոնական բանկը Ընկերության համար սահմանում և վերահսկում է կապիտալի պահանջները:  

 

Ըստ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված՝ ներկայումս գործող կապիտալի պահանջների, ունիվերսալ 

վարկային կազմակերպությունները 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետք է ապահովեն 

1,000,000 հազար ՀՀ դրամ նվազագույն ընդհանուր կապիտալ (2019թ. դեկտեմբերի 31-ին՝ 1,000,000 

հազար ՀՀ դրամ):  

 

Ըստ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված՝ ներկայումս գործող կապիտալի պահանջների, ունիվերսալ 

վարկային կազմակերպությունները 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետք է ապահովեն 

սահմանված նվազագույն մակարդակից բարձր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 

հարաբերակցությունը (կանոնադրական կապիտալի գործակից): 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ նվազագույն մակարդակը կազմում է 10% (2019 թվական ՝ 10%): Կազմակերպությունը 

համապատասխանում է կանոնադրական կապիտալի գործակցին 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի 

և 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

 

Հետևյալ աղյուսակը վերլուծում է Ընկերության կապիտալ ռեսուրսները կապիտալի 

համարժեքության նպատակներով: 
 

 

 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    

Փոխառություններ և վարկեր 1,266,573  - 

Վարձակալության գծով պարտավորություն 77,238  - 

Դրամական միջոցներ և ավանդներ (93,751)  (1,057,556) 
    

Զուտ պարտք 1,250,060  (1,057,556) 
    

Սեփական կապիտալ 1,126,994  1,106,345 
    

    

Պարտքի և ճշգրտված կապիտալի հարաբերակցություն (%) 1.11  (0.96) 
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5. Զուտ տոկոսային եկամուտ 

 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
 

   

Տոկոսային եկամուտ    

Հաճախորդներին տրված վարկեր  179,617  - 

Բանկային հաշիվներից տոկոսային եկամուտներ 8,859  - 
    

 188,476  - 
    

Տոկոսային ծախս    

Ներգրավված վարկեր, փոխառություններ (33,716)  - 

Վարձակալության գծով (2,056)  - 
    

    

 (35,772)  - 
    

    

Զուտ տոկոսային եկամուտ 152,704  - 
    

 

 

6. Անձնակազմի գծով ծախսեր 

 2020թ.  2019թ. 

  հազ. Դրամ  հազ. դրամ 
    

Աշխատավարձ 76,667  2,176 

Այլ հատուցումներ 12,552  207 
    

 89,219  2,383 
    

 

7. Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր 

 2020թ. 
 

2019թ. 

 հազ. դրամ 
 

հազ. դրամ 
    

Մաշվածություն, ամորտիզացիա 12,141  - 

Գովազդ, ներկայացուցչական 10,167  - 

Վարձակալություն, սպասարկում 8,089  - 

Չփոխհատուցվող հարկեր 7,973  523 

Կորուստներ հիմնական միջոցների օտարումից  7,094  - 

Այլ ծախսեր 5,440  709 

 50,904  1,232 
    

 
8. Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների մնացորդները ներկայացված են ստորև. 

 

 2020թ.  2019թ. 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    

Ընթացիկ հաշիվներ բանկերում  13,731  1,057,556 

Դրամարկղ  80,020  - 
    

    

 93,751  1,057,556 
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9. Հաճախորդներին տրված վարկեր 

  2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
    

Հաճախորդներին տրված համախառն վարկեր  2,259,229  - 

Վարկերի արժեզրկման պահուստ  (29,196)  - 
    

    

 2,230,033  - 
    

 

 

Վարկերի և այլ փոխառությունների պահուստավորում 

 2020թ. 
 

2019թ. 

 հազ. դրամ 
 

հազ. դրամ 
    

Սկզբնական մնացորդը հունվարի 1-ի դրությամբ -  - 

Պահուստին հատկացումներ/ (վերականգնում)՝ զուտ 29,196  - 

Վարկերի դուրսգրում/ (վերականգնում)՝ զուտ -  - 
    

    

Վերջնական մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 29,196  - 
    

 

Տրամադրված վարկերի վերլուծություն ըստ դասերի 

 2020թ. 
 

2019թ. 

 հազ. դրամ 
 

հազ. դրամ 

    

Առևտրային վարկեր 1,237,556   

Սպառողական վարկեր 534,632  - 

Գրավով ապահովված վարկեր  457,845  - 
    

 2,230,033  - 
    

 

2020թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված բոլոր վարկերը (ամբողջ պորտֆելը՝ 

100%) տրվել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող անհատներին և 

կազմակերպություններին, որը ցույց է տալիս, որ առկա է նշանակալի աշխարհագրական 

համակենտրոնացում մեկ շրջանում:  

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված է տեղեկատվություն հաճախորդներին տրված վարկերի 

պորտֆելի որակական ցուցանիշների վերաբերյալ համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի:  
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հազար դրամ         Փուլ 1   Փուլ 2 

31 դեկտեմբեր 2020թ, դրությամբ Համախառն  Պահուստ  Զուտ  Համախառն  Պահուստ  Զուտ  
Ընդամենը 

վարկեր 

Սպառողական վարկեր              

 Արժեզրկման առանձին հայտանիշ չունեցող 

վարկեր 
1,555,407  11,849  1,543,558  -  -  -  1,543,558 

1-ից 30 օր ժամկետանց 234,731  13,538  221,193  -  -  -  221,193 

31-ից 60օր ժամկետանց -  -  -  4,419  197  4,222  4,222 

60-ից 90 օր ժամկետանց  -  -  -  3,879  665  3,214  3,214 

Աճած ռիսկայնության վարկեր 234,731  13,538  221,193  8,298  862  7,436  228,629 

Ընդամենը հիպոթեքային վարկեր 1,790,138  25,387  1,764,751  8,298  862  7,436  1,772,187 

Գրավով ապահովված վարկեր               

Արժեզրկման առանձին հայտանիշ չունեցող 

վարկեր 
442,673  2,805  439,868  -  -  -  439,868 

1-ից 30 օր ժամկետանց 18,120  142  17,978  -  -  -  17,978 

Աճած ռիսկայնության վարկեր 18,120  142  17,978  -  -  -  17,978 

Ընդամենը սպառողական վարկեր 460,793  2,947  457,846  -  -  -  457,846 

Ընդամենը հաճախորդներին տրված 
վարկեր 

2,250,931  28,334  2,222,597  8,298  862  7,436  2,230,033 
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2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել վարկային պորտֆելի 10% 

գերազանցող անհատապես նշանակալի համարվող փոխառուներ: 

 

Գրավի վերլուծություն  

 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացվում են հաճախորդներին տրված վարկերի մասով որպես 

ապահովվածություն ստացված գրավների շուկայական արժեքները ըստ գրավի տեսակների 2020թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 

 

 2020թ. 
 

2019թ. 

 հազ. դրամ 
 

հազ. դրամ 
    

Անշարժ գույքի գրավ  2,022,324  - 

Փոխադրամիջոցների գրավ  22,776  - 

Այլ գույքի գրավ  78,900  - 

Երաշխավորություն  106,033  - 
    

    

 2,230,033  - 
    

 

10. Ներգրավված վարկեր, փոխառություններ 

 

 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ 
 

հազ. դրամ 
    

Բաժնետեր 1,228,065  - 

Այլ  38,508  - 
    

    

 1,266,573  - 
    

 

2020թ. դեկտեբերի 31-ի դրությամբ վարկերը և փոխառությունները ապահովված չեն։ 

Փոխառությունների անվանական արժեքները մոտարկում են իրական արժեքին: 

 

 

11. Վարձակալություն 

 

Բոլոր վարձակալությունները հաշվառվել են օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի և 

վարձակալական պարտավորության ճանաչման միջոցով, բացառությամբ՝ 

• վարձակալությունների, որոնց հիմքում ընկած ակտիվը փոքրարժեք է, և 

• կարճաժամկետ վարձակալությունների (12 ամիս և պակաս ժամկետով) 

 

Ընկերությունը վարձակալում է գրասենյակային տարածք Երևան քաղաքում, ՀՀ. Վարձակալության 

պայմանագիրը կնքված է 4 դեկտեմբերի 2019թ. և գործում է մինչև 4 դեկտեմբեր 2024թ.:  

 

Վարձակալություն ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն Ընկերությունը ճանաչելու է վաձակալված 

գրասենյակային տարածքը՝ որպես օգտագործման իրավունքով ակտիվ, և վարձակալության գծով 

պարտավորությունը: Մինչ այդ ամսաթիվը, այդ վարձակալությունը դիտարկվել է որպես 

գործառնական վարձակալություն, որով Ընկերությունը չի ճանաչել համապատասխան ակտիվը և 

պարտավորությունը, փոխարենը՝ վարձակալական վճարը ուղիղ-գծային մեթոդով ծախսագրել է 

վարձակալական ժամանակաշրջանի ընթացքում: 
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Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ 

 

 2020թ․   2019 

 

Օգտագործման 

իրավունքով 

ակտիվ 

 

Վարձակալ

ության 

բարելավում 

 Ընդամենը  

Օգտագործմա

ն իրավունքով 

ակտիվ 

 

Վարձակալ

ության 

բարելավում 

 Ընդամենը 

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

1 հունվար 115,280  -  115,280  -  -  - 

Ավելացումներ -  35,252  35,252  -  -  - 

Մաշվածություն (4,609)  (1,616)  (6,225)  -  -  - 

            

31 դեկտեմբեր 110,671  33,636  144,307  -  -  - 

 

 

Վարձակալության գծով պարտավորություն 
 

 Հող և շենքեր 

 2020թ․ 

հազ. դրամ 

 2019թ․ 

հազ. դրամ 

1 հունվար -  - 

Ավելացումներ 115,280  - 

Տոկոսային ծախս (ծան․5) 2,056  - 

Վարձավճարներ (40,099)  - 

31 դեկտեմբեր 77,237  - 

 

Վարձակալության պարտավորությունները չափվում են մնացած վարձակալության վճարների 

ներկայիս արժեքով, որոնք զեղչվում են `օգտագործելով Ընկերության վարկային աճի 

տոկոսադրույքը` 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ: Ընկերության աճող փոխառության 

տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որով համադրելի պայմաններով անկախ վարկատուից 

կարելի է ձեռք բերել նմանատիպ փոխառություն: Կիրառված միջին կշռված տոկոսադրույքը 11.1% 

է: 

 

12. Կապակցված կողմերի միջև գործարքներ 

 

Ստորև ներկայացված են կապակցված կողմերի հետ գործարքները. 

 
(ա) Գործարքներ բաժնետերերի հետ 

 2020թ.  

Միջին 

արդյու-

նավետ 

դրույք 

 2019թ.  

Միջին 

արդյու-

նավետ 

դրույք   հազ. դրամ     հազ. դրամ   
        

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն        

Ստացված փոխառություններ 1,228,065  5.00%  -  0% 
        

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվություն        

Տոկոսային ծախս  (33,716)    -   
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(բ) Գործարքներ ղեկավարության այլ անդամների հետ 
 

 2020թ.  

Միջին 

արդյու-

նավետ 

դրույք 

 2019թ.  

Միջին 

արդյու-

նավետ 

դրույք   հազ. դրամ     հազ. դրամ   
        

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն        

Տրված վարկեր (համախառն) 5,993  11.57%  -  0% 

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստ (60)    -   
        

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվություն        

Տոկոսային եկամուտ  497    -   
        

 

(գ) Գործարքներ այլ կապակցված կողմերի հետ 
 

Այլ կապակցված կողմերը ներառում են բաժնետերերի և ղեկավարության վերահսկողության ներքո 

գտնվող կազմակերպությունները: Ստորև ներկայացված են 2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ այլ կապակցված կողմերի հետ գործարքների մնացորդները և համապատասխան միջին 

արդյունավետ տոկոսադրույքները, ինչպես նաև 2020թ. և 2019թ. շահույթում կամ վնասում այդ 

գործարքների գծով արտացոլված գումարները: 

 

 2020թ.  

Միջին 

արդյու-

նավետ 

դրույք 

 2019թ.  

Միջին 

արդյու-

նավետ 

դրույք   հազ. դրամ     հազ. դրամ   
        
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն        

Տրված վարկեր (համախառն) 4,954  13.45%  -  0% 

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստ (50)    -   

Ստացված փոխառություններ -  -  -  - 

        
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվություն        

Տոկոսային եկամուտ  520    -   
        

 

(դ) Առանցքային կառավարչական անձնակազմին փոխհատուցումներ 
 

Առանցքային կառավարչական անձնակազմը ներառում է այն անձանց, ովքեր իրավասու են և 

պատասխանատվություն են կրում Ընկերության գործունեության պլանավորման, կառավարման և 

վերահսկողության իրականացման համար, ներառյալ Ընկերության տնօրենը և գլխավոր 

հաշվապահը: Առանցքային կառավարչական անձնակազմի վարձատրության հետ կապված 

ծախսումները ներկայացվում են ստորև: 
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 2020թ.  2019թ. 

 հազ. դրամ 
 

հազ. դրամ 

    
    

Աշխատավարձ, այլ հատուցումներ 18,491  8,760 
    

 

13. Պայմանական պարտավորություններ 

 

Ընկերությունը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չի ունեցել կապիտալ ներդրումների գծով 

պարտավորություններ: 

 

Ընկերությունը որևէ կողմի պարտավորությունների համար երաշխավորություն չի տրամադրել 

31.12.2020թ. դրությամբ: 

 

Ընկերության հանդեպ հարուցված դատական հայցերը 31.12.2020թ. դրությամբ էական գումարային 

պահանջ չեն պարունակել: 

 

14. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

 

Հիմնական գործունեությունից եկամուտ 
 

Տոկոսային եկամուտներ և ծախսեր 
Ֆինանսական ակտիվներից տոկոսային եկամուտները ճանաչվում են, երբ հավանական է, որ 

տնտեսական օգուտները կհոսեն Ընկերություն և եկամտի գումարը կարող է արժանահավատորեն 

չափվել: Տոկոսային եկամուտները և ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով՝ կիրառելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը ֆինանսական 

ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության (կամ ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների խմբի) ամորտիզացված արժեքի հաշվարկման և համապատասխան 

ժամանակահատվածի կտրվածքով տոկոսային ծախսի և տոկոսային եկամտի 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 է 

ճշգրիտ մինչև ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային 

արժեքը: 

 

Այն դեպքերում, երբ տեղի է ունենում ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ակտիվների խմբի 

արժեքի նվազում արժեզրկումից կորստի հետևանքով, տոկոսային եկամուտն այդուհետև 

ճանաչվում է՝ կիրառելով այն տոկոսադրույքը, որը կիրառվել էր արժեզրկումից կորուստը չափելու 

նպատակով ապագա դրամական հոսքերը զեղչելիս: 

 

Իրական արժեքով չափվող ակտիվների գծով ստացված տոկոսները դասակարգվում են որպես 

տոկոսային եկամուտ: 

 

Ծառայության վճարների և միջնորդավճարների ճանաչումը 
Վարկի տրամադրման վճարները հետաձգվում են հարակից ուղղակի ծախսումների հետ միասին և 

ճանաչվում են որպես վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ հավանական է, որ վարկ 

տրամադրելու պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի պայմաններով վարկային 

համաձայնության, վարկային պարտավորության ստանձնման վճարները հետաձգվում են հարակից 

ուղղակի ծախսումների հետ միասին և հետագայում ճանաչվում որպես տրամադրված վարկի 
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արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ քիչ հավանական է, որ վարկ տրամադրելու 

պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի վարկային համաձայնագրի, վարկ տրամադրելու 

պարտավորության ստանձնման վճարները ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքում վարկի 

տրամադրման պարտավորության մնացորդային ժամանակահատվածի ընթացքում: Այն դեպքում, 

երբ վարկ տրամադրելու պարտավորությունն ավարտվում է առանց վարկի տրամադրման, ապա 

վարկ տրամադրելու պարտավորության վճարները ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքում՝ 

պարտավորության ավարտի պահին: Վարկի սպասարկման վճարները եկամտագրվում են, երբ 

համապատասխան ծառայությունները մատուցվում են: Բոլոր այլ միջնորդավճարները ճանաչվում 

են այն ժամանակ, երբ ծառայությունները մատուցվում են: 

 
Արտարժութային գործարքներ 
Ընկերության 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 
Ընկերությունը 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 և նպատակները և այդ 

քաղաքականության աշխատանքը գործնականում: Մասնավորապես, արդյոք 

ղեկավարության ռազմավարությունն ուղղված է պամանագրով նախատեսված տոկոսային 

եկամտի ստացմանը, տոկոսադրույքների 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: 

Այնուամենայնիվ, վաճառքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը դիտարկվում ոչ թե 

առանձին հիմունքով, այլ որպես ֆինանսական ակտիվների կառավարման համար 

Ընկերության առաջադրված նպատակների իրագործման և դրամական միջոցների հոսքերի 

իրացման ընդհանուր գնահատման մաս: 

Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվները կամ ֆինանսական ակտիվները, 

որոնք կառավարվում են և որոնց արդյունավետությունը գնահատվում է իրական արժեքի 

հիմունքով, չափվում են իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով, քանի որ չեն պահվում ոչ 

պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հավաքագրելու համար և ոչ էլ՝ թե՛ 

պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հավաքագրելու և թե՛ ֆինանսական ակտիվները 

վաճառելու համար: 
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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, Ընկերությունը դիտարկում է գործիքի պայմանագրային 

պայմանները: Այստեղ ներառվում է այն գնահատումը, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվը 

պարունակում է այնպիսի պայմանագրային պայման, որը կարող է այնպես փոխել պայմանագրային 

դրամական միջոցների ժամկետը կամ գումարը, որ ֆինանսական ակտիվը չի բավարարի այդ 

պայմանը: Այս գնահատումն իրականացնելիս Ընկերությունը դիտարկում է հետևյալը. 

• պայմանական դեպքերը, որոնք կարող են փոխել դրամական միջոցների գումարը և 

ժամկետը, 

• վաղաժամկետ մարման և գործողության ժամկետի երկարաձգման հնարավորությունը, 

• պայմանները, որոնք սահմանափակում են Ընկերության պահանջը որոշակի ակտիվներից 

առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ (օրինակ՝ ոչ վերադարձնելի 

ակտիվների հետ կապված պայմանավորվածություններ), 

• առանձնահատկությունները, որոնք փոխում են փողի ժամանակային արժեքի հատուցումը, 

օրինակ՝ տոկոսադրույքների պարբերական վերանայումը: 

 
Ֆինանսական գործիքներ 
Ընկերությունը 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): Բացի այդ, սկզբնական ճանաճչման ժամանակ Ընկերությունը կարող է անշրջելիորեն 
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նախորոշել որպես ԻԱՇԿՎ չափվող ցանկացած ֆինանսական ակտիվ, որը բավարարում է 

ամորտիզացված արժեքով չափվելու կամ ԻԱԱՀՖԱ չափվելու համար ներկայացվող պահանջները, 

եթե այդպես անելը վերացնում կամ նաշանակալիորեն նվազեցնում է հաշվապահական 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կարող էր առաջանալ: 

  

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 Ընկերության 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 հավաքելո համար, և    

• դրա պայմանագրային պայմանները սահմանված ամսաթվերին առաջացնում են 

դրամական հոսքեր, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր գումարի 

նկատմամբ տոկոսների վճարումներ են:     

 

Շահաբաժինները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, եթե շահաբաժինն ակնհայտորեն չի 

ներկայացնում ներդրման արժեքի որոշ փոխհատուցում, որի դեպքում շահաբաժինը նվազեցվում է 

ներդրման հաշվեկշռային արժեքից: 

 
Ընկերության հիմնական ֆինանսական ակտիվները դասակարգված են որպես «Ամորտիզացված 

արժեքով չափվող»։ Ստորև ներկայացնում ենք հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականությունը այդ դասի համար։ 

 
«Ամորտիզացված արժեքով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ 
Այս ակտիվները առաջանում են հաճախորդներին վարկերի և փոխառությունների տրամադրումից 

ինչպես նաև ապրանքների եւ ծառայությունների մատուցումից (օրինակ `առեւտրային 

դեբիտորական պարտքեր): Այս ակտիվները պահվում են պայմանագրային դրամական հոսքերի 

հավաքման նպատակով: Պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հանդիսանում են մայր 

գումարի և տոկոսների վճարումներ: Այս ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, 

գումարած գործարքների գծով ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն կապված են այդ ակտիվների 

ձեռքբերման կամ թողարկման հետ, եւ հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով, 

օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը` նվազեցնելով արժեզրկման պահուստը: 

 

Ընթացիկ եւ ոչ ընթացիկ առեւտրային դեբիտորական պարտքերի գծով վճարունակության 

ակնկալվող կորուստները գնահատելու նպատակով կիրառում է ՖՀՄՍ 9-ի պարզեցված մոտեցումը՝ 

օգտագործելով ողջ ժամկետի համար վճարունակության ակնկալվող կորուստների գնահատում: 

Այս գործընթացում գնահատվում է առեւտրային դեբիտորական պարտքերի չվճարման 

հավանականությունը: Այդ հավանականությունը, այնուհետեւ, բազմապատկվում է կանխատեսվող 



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
 

 ֆինանսական հաշվետվությունների մաս կազմող ծանոթագրություններ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ (շարունակություն)  

 

 
33 

կորստի գումարի չափով` առեւտրային դեբիտորական պարտքերի ողջ ժամկետի գծով ակնկալվող 

կորստի գնահատման նպատակով: Զուտ արժեքով ներակայացվող առեւտրային դեբիտորական 

պարտքերի գծով, այդպիսի պահուստները հաշվառվում են առանձին հաշվով: Առեւտրային 

դեբիտորական պարտքերի անհավաքելիության հաստատման դեպքում,  ակտիվի համախառն 

հաշվեկշռային արժեքը հաշվանցվում է այդ ակտիվի գծով ձևավորված պահուստի հաշվին: 

 

Դեբիտորական պարտքերի եւ տրամադրված փոխառությունների արժեզրկման պահուստները 

ճանաչվում են վճարունակության կորուստների ակնկալվող մոդելի հիման վրա: Պահուստի 

գումարի որոշման մեթոդաբանությունը հիմնված է այն հանգամանքի վրա, թե ֆինանսական 

ակտիվի սկզբնական ճանաչման պահից հետո արդյոք եղել է վճարունակության ռիսկի զգալի աճ: 

Այն ակտիվների համար, որոնց սկզբնական ճանաչման պահից հետո չի եղել է վճարունակության 

ռիսկի զգալի աճ, ճանաչվում է վճարունակության ռիկսի տասներկու ամսվա ակնկալվող 

կորուստները՝ համախառն տոկոսային եկամտի հետ միասին: Այն ակտիվների համար, որոնց 

վճարունակության ռիսկը զգալիորեն աճել է, ճանաչվում է ողջ ժամանակաշրջանի համար 

վճարունակության ռիսկի ակնկալվող կորուստ՝ համախառն տոկոսային եկամտի հետ միասին: Այն 

ֆինանսական ակտիվների համար, որոնք դիտարկվում են որպես վճարունակությունը 

վատթարացած, ճանաչվում է ողջ ժամանակաշրջանի համար վճարունակության ռիսկի ակնկալվող 

կորուստ՝ զուտ արժեքի վրա հաշվարկված տոկոսային եկամտի հետ միասին: 

 

 

Ընկերության ֆինանսական ակտիվները, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, ներառում են հաճախորդներին տրված 

վարկերը, առեւտրային եւ այլ դեբիտորական պարտքերը, ինչպես նաեւ դրամական միջոցները եւ 

դրանց համարժեքները: Դրամական միջոցները եւ դրանց համարժեքները ներառում են դրամական 

միջոցներ, ցպահանջ ավանդներ բանկերում։ Բանկային օվերդրաֆտները ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում ներկայացվում են ընթացիկ պարտավորություններում վարկերի եւ 

փոխառությունների ներքո: 

 

Արժեզրկում 
Արժեզրկման պահուստը ճանաչվում է, երբ առկա է անկողմնակալ վկայություն (օրինակ` 

գործընկերները կամ վարկառուներն ունեն զգալի ֆինանսական դժվարություններ, չեն կատարում 

ստանձնած պարտավորությունները կամ ուշացնում են վճարումները) առ այն, որ դեբիտորական 

պարտքը սահմանված ժամկետներում հնարավոր չի լինի ամբողջությամբ հավաքագրել: Նման 

պահուստի գումարը դեբիտորական պարտքի զուտ հաշվեկշռային արժեքի և արժեզրկված 

պարտքերի գծով ապագա դրամական միջոցների հոսքերի ներկա արժեքի տարբերությունն է: 

Առևտրային զուտ դեբիտորական պարտքերի համար նման պահուստները հաշվառվում են 

առանձին հաշվով, և արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է Համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքի մասին հաշվետվությունում` որպես  վարչական ծախս: Եթե հաստատվում է, որ 

առևտրային դեբիտորական պարտքն անհավաքագրելի է, ակտիվի համախառն հաշվեկշռային 

արժեքը դուրս է գրվում դրա հետ կապված պահուստի դիմաց: 

 

Ընկերությունը կարող է պարբերաբար վերանայել այն հաճախորդների առևտրային դեբիտորական 

պարտքերի մարման պայմանները, որոնց հետ նախկինում ունեցել է լավ առևտրային պատմություն: 

Արդյունքում կարող է փոխվել վճարման ժամանակացույցը, բայց ոչ գումարի չափը և հետևաբար 

սպասվող նոր դրամական միջոցների հոսքերը զեղչվում են սկզբնական արդյունավետ 

տոկոսադրույքով, իսկ առաջացած հաշվեկշռային արժեքի տարբերությունը ճանաչվում է 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունում (գործառնական շահույթ):  

Պարտքային գործիք հանդիսացող և ամորտիզացված արժեքով չափվող չդասակարգված 

ֆինանսական ակտիվները ենթակա են արժեզրկվածության ստուգման` ակնկալվող պարտքային 

կորուստների մոդելով: Ակնկալվող պարտքային կորստի մոդելի համաձայն` պետք է ճանաչվի 
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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: 

Բաժնային գործիքներում ներդրումների գծով արժեզրկումից կորուստ չի ճանաչվում: 

Ընկերությունը չափում է վնասի գծով պահուստը ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ 

ժամկետի ընթացքում սպասվող պարտքային վնասին հավասար գումարի չափով, բացառությամբ 

հետևյալ գործիքների, որոնց համար վնասի գծով պահուստը չափվում է 12 ամսվա ընթացքում 

սպասվող պարտքային վնասին հավասար գումարի չափով. 

• պարտքային ներդրումային արժեթղթեր, եթե որոշվել է, որ դրանք ունեն ցածր պարտքային 

ռիսկ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, և 

• այլ ֆինանսական գործիքներ, որոնց գծով պարտքային ռիսկն էականորեն չի աճել 

սկզբնական ճանաչման պահից ։ 

 

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: 

 

Ակնկալվող պարտքային կորստի չափում 
Սպասվող պարտքային վնասը պարտականությունների չկատարման հավանականության 

աստիճանով կշռված պարտքային վնասի գնահատականն է, որը չափվում է հետևյալ կերպ. 

• ֆինանսական ակտիվներ, որոնք արժեզրկված չեն հաշվետու ամսաթվի դրությամբ. որպես 

բոլոր պակաս ստացվելիք դրամական միջոցների ներկա արժեք (այսինքն՝ տարբերությունն 

այն դրամական միջոցների հոսքերի միջև, որոնք Ընկերությունը պետք է ստանա 

պայմանագրի համաձայն և որոնք Ընկերությունն ակնկալում է ստանալ), 

• ֆինանսական ակտիվներ, որոնք արժեզրկված են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ. որպես 

համախառն հաշվեկշռային արժեքի և ապագա գնահատված դրամական միջոցների 

հոսքերի ներկա արժեքի տարբերություն, 

• վարկերի գծով պարտավորվածությունների չօգտագործված մաս. որպես այն 

տարբերության ներկա արժեք, որը գոյություն ունի պայմանագրային դրամական միջոցների 

հոսքերի, որոնք Ընկերությունը պետք է ստանա պայմանագրի համաձայն, եթե վարկառուն 

օգտվի վարկ ստանալու իր իրավունքից, և այն դրամական միջոցների հոսքերի միջև, որոնք 

Ընկերությունն ակնկալում է ստանալ, 

 

Արժեզրկված լինելու վկայությունը ներառում է հետևյալ դիտելի տվյալները. 

• վարկառուի կամ թողարկողի նշանակալի ֆինանսական դժվարությունները, 

• պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես պարտականությունների չկատարումը կամ 

վճարման ուշացումը, 

• վարկի կամ փոխատվության պայմանների այնպիսի վերանայումը, որը Ընկերությունն այլ 

պայմաններում չէր դիտարկի, 

• վարկառուի հավանական սնանկացումը կամ այլ ֆինանսական վերակազմավորումը, կամ 

Վարկը, որի պայմանները վերանայվել են վարկառուի վիճակի վատթարացման պատճառով, 

սովորաբար համարվում է արժեզրկված, եթե գոյություն չունի վկայություն, որ պայմանագրային 

դրամական միջոցների հոսքերը չստանալու ռիսկն էականորեն նվազել է և չկան արժեզրկման այլ 

հայտանիշներ: Բացի այդ, արժեզրկված է համարվում 90 կամ ավելի օր ժամկետանց վարկը: 

 

Ակնկալվող պարտքային կորստի պահուստի ներկայացումը ֆինանսական հաշվետվությունում 
Ակնկալվող պարտքային կորստի պահուստը ներկայացվում է ֆինանսական հաշվետվությունում 

հետևյալ կերպ. 
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• ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ՝ որպես նվազեցում 

ակտիվների համախառն հաշվեկշռային արժեքից, 

• վարկերի գծով պարտավորվածություններ պայմանագրեր՝ սովորաբար որպես պահուստ, 

• երբ ֆինանսական գործիքը ներառում է թե՛ օգտագործված և թե՛ չօգտագործված 

բաղկացուցիչ, և Ընկերությունը չի կարող որոշել վարկի գծով պարտավորվածության 

ստանձնած բաղկացուցչի գծով սպասվող պարտքային վնասն արդեն օգտագործված 

բաղկացուցչի գծով սպասվող պարտքային վնասից՝ Ընկերությունը ներակայացնում է 

վնասի գծով ընդհանուր պահուստ երկու բաղկացուցիչների համար: Ընդհանուր գումարը 

ներկայացվում է որպես նվազեցում օգտագործված բաղկացուցչի համախառն 

հաշվեկշռային արժեքից: Այն գումարը, որով վնասի գծով պահուստը գերազանցում է 

օգտագործված բաղկացուցչի համախառն հաշվեկշռային արժեքը, ներկայացվում է որպես 

պահուստ: 

• այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

պարտքային գործիքներ՝ ֆինանսական հաշվետվությունում վնասի գծով պահուստ չի 

ճանաչվում, քանի որ այս ակտիվների հաշվեկշռային արժեքն իրենից ներկայացնում է 

դրանց իրական արժեքը: Այնուամենայնիվ, վնասի գծով պահուստը բացահայտվում է և 

ճանաչվում է իրական արժեքի փոփոխության գծով պահուստում: 

 

Վերանայված վարկեր 
Երբ վարկի՝ պայմանագրով նախատեսված վճարման պայմանները փոփոխվում են այն պատճառով, 

որ Ընկերությունն էական մտավախություններ ունի վարկառուի կողմից վարկային 

պարտավորությունների կատարման վարկունակության և ապագա դրամական հոսքերի 

նկատմամբ, ապա այս վարկերը դասակարգվում են որպես վերանայված վարկեր: 

Միկրովարկավորման դեպքում, երբ դիտարկվում է, թե արդյոք առկա են էական 

մտավախություններ վարկառուի կողմից իր պայմանագրով նախատեսված վճարումների 

կատարման ունակության վերաբերյալ, Ընկերությունը գնահատում է հաճախորդի ընթացիկ 

ֆինանսական վիճակը և վճարունակության շարունակականությունը: Եթե հաճախորդը չի 

կատարում պայմանագրով նախատեսված վճարումները կամ ակնհայտ է, որ դրա իրականացումն 

անհնար է առանց վերանայման, կառաջանա էական մտավախություն նրանց կողմից 

պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ, և վարկը կդիտարկվի որպես 

խնդրահարույց, եթե տրամադրված զիջումը էական չէ և առկա չէ արժեզրկման որևէ այլ հայտանիշ: 

 

Երբ վարկի պայմանագրային պայմանների փոփոխությունն իրենից ներկայացնում է զիջում 

տնտեսական կամ իրավական պատճառներով, որոնք առնչվում են վարկառուի ֆինանսական 

դժվարություններին և իրենից ներկայացնում է զիջում, որը ղեկավարությունը այլապես չէր 

դիտարկի, ապա վերանայված վարկը համարվում է արժեզրկված: 

 

Վերանայված վարկերը դասակարգվում են որպես չարժեզրկված, եթե վերանայումը արդյունք է 

վարկառուի կողմից պայմանագրային պայմանների կատարման վերաբերյալ էական 

մտավախությունների, սակայն վերանայման պայմանները հիմնված են ներկա շուկայական 

դրույքաչափերի վրա և նման վերանայման արդյունքում պայմանագրով նախատեսված դրամական 

հոսքերի հավաքագրումն ակնկալվում է ամբողջությամբ: 

 

Որոշելիս, թե արդյոք վերանայված վարկը պետք է ապաճանաչվի և ճանաչվի նոր վարկ, 

ղեկավարությունը դիտարկում է, թե որքանով են պայմանագրի սկզբնական պայմանների 

փոփոխությունները հանգեցնում վարկի վերանայման, որն ընդհանուր առմամբ, կհամարվեր 

էականորեն տարբեր ֆինանսական գործիք: Գործոնները, որոնք ցույց են տալիս, որ վերանայված 

վարկը էականորեն տարբեր գործիք է, մասնավորապես ներառում են, երաշխիքների կամ վարկի 

պայմանների փոփոխությունը, գրավի առարկայի գծով պակաս էական փոփոխությունները, 

մարման դրույթների կամ կանխավճարի դրույթների ավելացումը: 
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Վարկերը, որոնք սահմանվել են որպես վերանայված, պահպանում են այս կարգավիճակը մինչև 

դրանց մարումը կամ ապաճանաչումը: 

 

Վարկերի դուրս գրում 
Անհավաքագրելի կամ Կենտրոնական Բանկի  թիվ 63 որշման համաձայն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

պայմանների ի հայտ գալու դեպքում վարկերը դուրս են գրվում վարկերի արժեզրկման գծով 

պահուստի դիմաց: Նման վարկերը դուրս են գրվում բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերն 

իրականացնելուց և վնասի գումարը որոշելուց հետո: Նախկինում դուրս գրված գումարների 

հետագա վերականգնումները նվազեցնում են վարկի արժեզրկման գծով պահուստի գծով ծախսը 

շահույթում կամ վնասում: 

 

Վերադասակարգում 
Ֆինանսական ակտիվները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո, 

բացառությամբ այն ժամանակաշրջանից հետո, երբ Ընկերությունը փոխում է ֆինանսական 

ակտիվների կառավարման իր բիզնես մոդելը: Ընկերությունը 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 Ընկերության վերադաս ղեկավարության կողմից՝ արտաքին կամ 

ներքին փոփոխությունների արդյունքում և պետք է նշանակալի լինեն Ընկերության գործունեության 

համար և տեսանելի՝ արտաքին կողմերի համար։  

Ֆինանսական պարտավորությունները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո: 

 
Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը. 
Ընկերությունն 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 Ընկերությունը չի փոխանցում և չի պահպանում 

ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և 

հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա 

Ընկերությունը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված 

պարտավորությունը այնքանով, որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական 

ակտիվի մեջ: Եթե Ընկերությունը պահպանում է ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ 

կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա Ընկերությունը պետք է շարունակի 

ճանաչել ֆինանսական ակտիվը ինչպես նաև ստացված հատույցի դիմած գրավադրված 

փոխառությունը: 

 

Ֆինանսական պարտավորություններ 
Ընկերությունն իր ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգում է որպես «իրական 

արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» կամ «ամորտիզացված արժեքով 

չափով»`կախված պարտավորության ստանձնման նպատակից: 

 

Ընկերությունը չունի «իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» որևէ 

ֆինանսական պարտավորություն:   
 

Ստորև ներկայացված է Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը որպես 

«ամորտիզացված արժեքով չափվող» դասակարգված ֆինանսական պարտավորությունների 

համար: 

 
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորություններ 
 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են հետևյալը՝  
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Բանկերից և այլ փոխատուներից ստացված փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական 

արժեքով` հանած գործարքին ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումները:  

Ընկերության բաժնետիրոջից (պետությունից) ստացված վարկերի իրական և անվանական 

արժեքների տարբերությունը ուղղակիորեն ճանաչվում է սեփական կապիտալում որպես 

«լրացուցիչ կապիտալ»: 

 

Հետագայում նման տոկոսակիր պարտավորությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 

օգտագործելով արդյունվետ 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:  
 

Առևտրային կրեդիտորական և այլ կարճաժամկետ դրամային պարտավորությունները սկզբնապես 

ճանաչվում են իրական արժեքով, իսկ հետագայում՝ ամորտիզացված արժեքով` օգտագործելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 

Բաժնետիրական կապիտալ 
Ընկերության կողմից թողարկվող ֆինանսական գործիքները դասակարգվում են որպես սեփական 

կապիտալ միայն այնքանով, որքանով դրանք չեն համապատասխանում ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ ֆինանսական ակտիվների սահմանումներին: 
 

Ընկերության սովորական բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալի 

գործիքներ: 

 

Ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվներ 
Ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են սկզբնական արժեքով և 

հետագայում ամորտիզացվում են գծային մեթոդով օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: 

Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

 

Ընկերության կողմից ճանաչված ոչ նյութական ակտիվները և դրանց օգտակար ծառայության 

ժամկետները ներկայացված են ստորև. 

 

Ոչ նյութական ակտիվ Օգտակար ծառայության ժամկետ 

Համակարգչային ծրագրեր 10 տարի 

 

Շահաբաժիններ 
Շահաբաժինները ճանաչվում են, երբ դրանք դառնում են վճարման ենթակա. բաժնետերերին 

վճարվող միջանկյալ շահաբաժինների դեպքում՝ երբ դրանք հայտարարվում են տնօրենների 

կողմից, վերջնական շահաբաժինների դեպքում՝ երբ դրանք հաստատվում են բաժնետերերի կողմից 

տարեկան ընդհանուր ժողովի ժամանակ: 
 
Հետաձգված հարկեր 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչված ակտիվների կամ պարտավորությունների 

հաշվեկշռային արժեքների և դրանց համապատասխան հարկային բազաների միջև առկա են 

տարբերություններ, բացառությամբ, եթե դրանք առաջանում են.  
 

Հետաձգված հարկային ակտիվները կամ պարտավորությունները չափում են՝ կիրառելով հարկային 
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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: 

 

Հիմնական միջոցներ 
Հիմնական միջոցները սկզբնապես ճանաչվում են ինքնարժեքով: Հիմնական միջոցի ինքնարժեքը 

ձեռքբերման արժեքից բացի ընդգրկում է հիմնական միջոցին ուղղակիորեն վերագրելի 

ծախսումները և հիմնական միջոցի ապատեղակայման և քանդման ապագա անխուսափելի 

ծախսումների ներկա արժեքը: Համապատասխան պարտավորությունը ճանաչվում է որպես 

պահուստների: 

 

Ընկերության կողմից ճանաչված հիմնական միջոցների և դրանց օգտակար ծառայության 

ժամկետները ներկայացված են ստորև. 

 

Հիմնական միջոց Օգտակար ծառայության ժամկետ 

Շենքեր 30 տարի 

Ավտոտնակ 13 տարի 

Փոխադրամիջոցներ 10 տարի 

Համակարգչային սարքավորումներ 3 տարի 

Տնտեսական և այլ գույք 1-5 տարի  

 
Վարձակալություն 
Վարձակալական պարտավորությունները չափվում են վարձակալության ժամկետի ընթացքում 

կատարվող պայմանագրային վարձավճարների ներկա արժեքով, զեղչված վարձակալությամբ 

ենթադրվող դրույքով, եթե այդ դրույքը հնարավոր է հեշտությամբ որոշել: Եթե ոչ (սովորաբար 

պատահող դեպքեր), հաշվարկը կատարվում է կիրառելով վարձակալի կողմից լրացուցիչ փոխառու 

միջոցների ներգրավման դրույքով: Վարձակալության փոփոխուն վճարումները ներառվում են 

վարձակալական պարտավորության հաշվարկում միայն եթե նրանք կախված են ինդեքսից կամ 

դրույքից: Այս դեպքում վարձակալական պարտավորության սկզբնական չափումը ենթադրում է այն, 

որ փոփոխուն մասը մնալու է կայուն վարձակալական ժամկետի ընթացքում: Այլ վարձակալական 

փոփոխուն վճարումները համարվում են ժամանակաշրջանի ծախսեր: 

 

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները սկզբնապես չափվում են վարձակալական 

պարտավորության չափով, հանած ստացված ցանկացած վարձակալության խրախուսումները և 

գումարած հետևյալը. 

 

• վարձակալության մեկնարկի ամսաթվին կամ դրանից առաջ կատարված վարձավճարները 

• վարձակալի կողմից կրած սկզբնավորման ցանկացած ուղղակի ծախսումներ, և 

• այն ծախսումների գնահատականը, որը վարձակալը կկրի հիմքում ընկած ակտիվն 

ապամոնտաժելիս կամ քանդելիս։ 

 

Մեկնարկի ամսաթվից հետո, վարձակալական պարտավորությունը աճում է մնացորդր վրա 

հաշվարկված տոկոսագումարների չափով և նվազում է վարձակալի կողմից կատարված 

վարձավճարների չափով:  



«ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 
 

 ֆինանսական հաշվետվությունների մաս կազմող ծանոթագրություններ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ (շարունակություն)  

 

 
39 

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները ամորտիզացվում են գծային մեթոդով 

վարձակալության ժամկետի կամ ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետի (եթե վերջինս 

ավելի կարճ է, քան վարձակալության ժամկետը) ընթացքում: 

 

Ոչ ֆինանսական ակտիվների (բացառությամբ` պաշարների և հետաձգված հարկային ակտիվների) 
արժեզրկում 
Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվների համար յուրաքանչյուր 

ֆինանսական տարվա ավարտին իրականացվում է արժեզրկման ստուգում: Այլ ոչ ֆինանսական 

ակտիվների համար արժեզրկման ստուգում իրականացվում է, եթե առկա են հայտանիշներ, որ 

դրանց հաշվեկշռային արժեքը չի փոխհատուցվի: Եթե ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը 

գերազանցում է փոխհատուցվող գումարը (այն է` օգտագործման արժեքից և զուտ իրացման 

արժեքից առավելագույնը), ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը համապատասխանաբար նվազեցվում է:  

 

Եթե հնարավոր չէ գնահատել առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը, կազմակերպությունը 

պետք է արժեզրկման ստուգում իրականացնի դրամաստեղծ միավորի համար, որը տվյալ ակտիվը 

ներառող այն ակտիվների փոքրագույն որոշելի խումբն է, որոնց գծով դրամական հոսքերը 

առանձնացնելի են: 

 

Արժեզրկման կորուստները ներառվում են շահույթում կամ վնասում՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ 

դրանք հակադարձում են նախկինում այլ համապարփակ ֆինանսական եկամուտում ճանաչված 

օգուտները:  

 
Պահուստներ 
Պահուստները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ 

կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Ընկերությունից 

կպահանջվի կատարել պարտականությունը և պարտականության գումարը հավաստիորեն կարող 

է գնահատվել: 

 

Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու 

համար՝ հաշվի առնելով հարակից ռիսկերն և անորոշությունները: Եթե ժամանակի մեջ դրամի 

արժեքի ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն 

ծախսումների ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը 

մարելու համար: 

 

Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը 

մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես 

առանձին ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ Ընկերության կողմից պարտականությունը 

մարելու դեպքում փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման գումարը կարող է 

արժանահավատորեն չափվել: 
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Հավելված Ա. Իրական արժեքի չափման բացահայտումներ 

 

Ներքոնշյալ աղյուսակում ներկայացված է Մակարդակ 3-ում դասակարգվող իրական արժեքի 

չափման համար օգտագործված գնահատման մեթոդը, այդ թվում՝ հիմնական ոչ դիտելի 

ելակետային տվյալները, ինչպես նաև ոչ դիտելի ելակետային տվյալների և իրական արժեքի միջև 

փոխհարաբերությունը: 

 

Հոդված 

Իրական 

արժեք, 

հազար դրամ 

Գնահատման մեթոդ 

Իրական արժեքի 

հիերարխիայի 

մակարդակ 
    

Տրված վարկեր 2,230,033 

Վարկերի իրական արժեքը չափվում 

է՝ ապագա պայմանագրային 

դրամական միջոցների հոսքերը 

զեղչելով ներկա շուկայական 

տոկոսադրույքներով: 

Մակարդակ 2 

Վարկեր և 

փոխառություններ 
1,266,573 

Ներգրավված վարկերի և 

փոխառությունների իրական 

արժեքը չափվում է՝ ապագա 

պայմանագրային դրամական 

միջոցների հոսքերը զեղչելով ներկա 

շուկայական տոկոսադրույքներով: 

Մակարդակ 2 

 




