«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ
ԲԲԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
Առ 01 ապրիլի 2014 թվականի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
2014 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ

Ծան

31.03.2014թ.ի/աճողական/

31.03.2013թ.-ի

31.03.2014թ.-ի

AMD '000

AMD '000

AMD '000

AMD '000

32,474

45,082

32,474

45,082

(29,394)

(29,289)

(29,394)

(29,289)

Կոմունալ ծախսեր
Դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր
կորուստների գծով
պահուստի ծախսեր
Ներկայացուցչական
ծախսեր

(1,978)

(1,790)

(1,978)

(1,790)

0

0

0

(1,095)

(2,246)

(1,095)

(2,246)

Գործուղման ծածսեր

(2,731)

(1,975)

(2,731)

(1,975)

Մաշվածություն

(1,266)

(1,712)

(1,266)

(1,712)

Ամորտիզացիա

(316)

(731)

(316)

(731)

Հասույթ
Աշխատավարձի գծով
ծախսեր

3.1.

31.03.2013թ.ի/աճողական/

Այլ գործառնական
եկամուտ

3.2.

1,755

1,531

1,755

1,531

Այլ գործառնական
ծախսեր

3.4.

(7,282)

(12,681)

(7,282)

(12,681)

(9,833)

(3,811)

(9,833)

(3,811)

2,360

1,954

2,360

1,954

205

(378)

205

(378)

(7,268)

(2,235)

(7,268)

(2,235)

Գործառնական վնաս
Ֆինանսական
եկամուտ
Արտարժույթի
փոխարժեքի
փոփոխություններից
օգուտ / (վնաս)
(Վնաս)/շահույթ
նախքան
շահութահարկով
հարկումը
Շահութահարկի գծով
օգուտ/(ծախս)

Տարվա (վնաս)/շահույթ
(7,268)
(2,235)
(7,268)
Հաշվետու տարվա
համապարփակ
(վնաս)/եկամուտ
(7,268)
(2,235)
(7,268)
*Տես ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2 կետի 4-րդ պարբերությունը:

Տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ

(2,235)

(2,235)

Վահան Ստեփանյան

Ռուզաննա Նաղաշյան

09 ապրիլի 2014
Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Առ 2014 թ.-ի ապրիլի 1
Ծան.
Ակտիվներ
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ

3.5.
3.6.

Ֆինանսական ակտիվներ
Ընթացիկ ակտիվներ
Պաշարներ
Առեվտրային դեբիտորական պարտքեր
Այլ դեբիտորական պարտքեր
Կանխավճարներ
Հարկեր
Այլ ընթացիկ ակտիվներ
Դրամական միջոցներ եվ դրանց
համարժեքներ

2014 հունվարի 1
AMD '000

2014 ապրիլի 1
AMD '000

13,670
24,978

12,473
24,389

17,848

17,848

56,496

54,710

41,787

7,435

3,264
8,737
615

2,306
16,033
5,244

99,018

118,297

153,421

149,315

Ընդամենը ակտիվներ

209,917

204,025

Կապիտալ եվ պարտավորություններ
Կապիտալ
Կանոնադրական կապտալ
Պահուստային կապիտալ
Բաժնային պարգեվավճարների պահուստ

120,000
13,988
6,862

120,000
13,988
6,862

45,096

42,861

185,946

183,711

29

29

29

29

668
6,804

2,093
7,001

7,359

5,186

Կուտակված (վնաս)/շահույթ
Ընդամենը կապիտալ
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Պետական շնորհներ
Ընթացիկ պարտավորություններ
Առեվտրային կրեդիտորական պարտքեր
Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ
Այլ կրեդիտորական պարտքեր
Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին

3.7.

Պարտադիր կուտակային վճար
Կրեդիտորական պարտքեր
աշխատակիցներին այլ
գործառնությունների գծով
Պետական շնորհներ
Աշխատակիցների հատուցման
պարտավորություններ
Ընդամենը ընթացիկ
պարտավորություններ
Ընդամենը պարտավորություններ
Ընդամենը կապիտալ եվ
պարտավորություններ

404

5

4

9,106

5,597

23,942

20,285

23,971

20,314

209,917

204,025

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն
2014 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ

2013թ. Հունվարի 1

Կանոնադրական
կապիտալ

Պահուստային
կապիտալ

Բաժնային
պարգեվավճարների
պահուստ

Կուտակված
շահույթ/(վնաս)

Ընդամենը
կապիտալ

AMD '000

AMD '000

AMD '000

AMD '000

AMD '000

120,000

13,988

6,862

Հաշվետու տարվա
համապարփակ վնաս

12,791

153,641

(7,268)

(7,268)

Շահաբաժիններ
Բաժնետոմսերի
անվանական արժեքի
նվազեցում
Բաժնային
պարգեվավաճարի
տրամադրման դիմաց
գանձում

0

0

0

2013թ.մարտի 31

120,000

13,988

6,862

5,523

146,373

2014թ. Հունվարի 1
Հաշվետու տարվա
համապարփակ վնաս

120,000

13,988

6,862

45,096

185,946

(2,235)

(2,235)

Շահաբաժիններ
Բաժնետոմսերի
անվանական արժեքի
նվազեցում

0

Ներքին շարժեր
Բաժնային
պարգեվավաճարի
տրամադրման դիմաց
գանձում

0

2014թ.մարտի 31

0

0
120,000

13,988

6,862

42,861

183,711

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն
2014 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ
Ծան.
Դրամանկան միջոցների տարեսկզբի
մնացորդը
Գործառնական գործունեություն
Հաճախորդներից ստացված դրամական
միջոցներ
Դրամական միջոցների ներհոսք այլ
գործառնական գործունեությունից

31.03.2013թ.
AMD '000

31.03.2014թ.
AMD '000

112,663

99,018

46,621

76,043

2,289

24

Վճարումներ մատակարարներին ստացված
ապրանքների գծով

(2,759)

(2,739)

Վճարումներ մատակարարներին ստացված
ծառայությունների գծով
Վճարումներ աշխատակիցներին
Վչարումներ պետական բյուջե

(8,041)
(23,630)
(18,031)

(12,715)
(21,099)
(19,871)

Դրամական միջոցների արտահոսք այլ
գործառնական գործունեությունից

(4,284)

(1,928)

Զուտ դրամական հոսքեր (օգտագործված
գործառնական գործունեության համար)/
գործառնական գործունեությունից

(7,835)

17,715

(1,998)

(450)

2,360

1,954

362

1,504

0

0

Վճարումներ ասոցիալական
ապահովագրության գծով

Ներդրումային գործունեություն
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Շահաբաժինների եվ տոկոսների
ստացումից
Զուտ դրամական հոսքեր օգտագործված
ներդրումային գործունեության համար
Ֆինանսական գործունեություն
Վճարված շահաբաժիններ
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական
գործունեությունից
Դրամական միջոցների եվ դրանց
համարժեքների զուտ (նվազում)/աճ
Զուտ արտարժույթային տարբերություններ
Դրամական միջոցները եվ դրանց
համարժեքները հունվարի 1-ի դրությամբ

(7,473)
211

19,219
60

112,663

99,018

Դրամական միջոցները եվ դրանց
համարժեքները մարտի 31-ի դրությամբ

105,401

118,297

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս
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1.

2014թ. 1-րդ եռ.ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Տեղեկատվություն ընկերության վերաբերյալ
«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «Ընկերություն»)
«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ինքնակարգավորվող կազմակերպության իրավահաջորդն է: Այն
գրանցվել է ՀՀ օրենսդրության համաձայն, 2008թ. դեկտեմբերի 2-ին՝ որպես բաց բաժնետիրական ընկերություն:
Ընկերությունը գործունեություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
(այսուհետ` «ԿԲ») կողմից 2008թ. դեկտեմբերի 2-ին տրված կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեություն
իրականացնելու թիվ 001 լիցենզիայի հիման վրա:
Ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանում գործող պահառության երկմակարդակ համակարգի առաջին
մակարդակը, վարում է ռեեստրի և արժեթղթերի հաշիվները, իրականացնում է կորպորատիվ արժեթղթերով
կնքվող բորսայական և արտաբորսայական գործարքների գծով քլիրինգն ու վերջնահաշվարկը:
Ընկերության աշխատակիցների թվաքանակը 2014թ. Մարտի 31-ի դրությամբ կազմում է 18:
2013 թ. և 2014թ. Մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ
Արմենիա» բաց բաժնետիրական ընկերությունը, որը ներկայացնում
է համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններ:
Ընկերության վերջնական վերահսկող ընկերությունն է NASDAQ OMX Group, Inc. (ԱՄՆ), որը գրանցված է 19801
Դելավեր, Նյու Քասթլ երկրամաս, ք. Վիլմինգտոն, 1209 Օռանժ փողոց:
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Մհեր Մկրտչյան 5բ:

2.

Տեղեկատվություն ընկերության վերաբերյալ
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են ֆինանսական հաշվետվությունների
միջագային ստանդարտներին համապատասխան(ՖՀՄՍ), որոնք հաստատվել են Հաշվապահական հաշվառման
միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են պատմական արժեքի սկզբունքի հիման վրա:
Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, բոլոր արժեքները կլորացված են
մինչեվ հազար (հազար ՀՀ դրամ), եթե այլ բան նշված չէ:
*Ընկերությունը նախորդ ժամանակշրջաններում համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվությունում ծախսերը ներկայացրել է ըստ գործառույթի դասակարգման: Ընկերությունը փոխել է
հաշվապահական հաշառման քաղաքականությունը եվ 2012թ .-ին և 2013թ. -ին ներկայացրել է համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը ծախսերի՝ ըստ բնույթի դասակարգման: Ծախսերի
ներկայացումն ըստ բնույթի ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողներին կտա առավել տեղին
տեղեկատվություն Ընկերության ֆինասական արդյունքների վերաբերյալ:

2.2

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ նկարագիր

ա) Արտարժույթի վերահաշվարկ
Ընկերության գործառնական ու հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ՀՀ դրամն է:
Արտարժույթով կատարված գործարքները սկզբնապես վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթի` ԿԲ-ի
կողմից հրապարակված գործարքի օրվա միջին շուկայական փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված
դրամային ակտիվներն ու պարտավորությունները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով` կիրառելով
հաշվետու ամսաթվի փոխարժեքը: Ոչ դրամային հոդվածների համար, որոնք ներկայացվում են սկզբնական
արժեքով, վերագնահատման ժամանակ կիրառվում է գործարքի օրվա փոխարժեքը: Իրական արժեքով
հաշվառվող ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով իրական արժեքի որոշման օրվա
փոխարժեքը: Արտարժույթով արտահայտված գործարքների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը
ճանաչվում են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

բ) Հասույթի ճանաչում
Հասույթը ճանաչվում է այնքանով, որքանով հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կներհոսեն
Ընկերություն, և այդ եկամուտները հնարավոր է արժանահավատորեն չափել՝անկախ այն հանգամանքից, թե երբ
են կատարվում վճարումները: Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով՝
հաշվի առնելով պայմանագրով նախատեսված վճարման պայմանները և չհաշված զեղչերը, ավելացված արժեքի
հարկն ու տուրքերը: Ընկերությունը գնահատել է իր հասույթի ստացման աղբյուրները որոշելու համար, թե
5
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ծանոթագրություններ

արդյոք այն գործում է որպես պրինցիպալ կամ որպես գործակալ: Ընկերությունը եկել է այն եզրահանգման, որ իր
ամբողջ հասույթը ստացել է որպես պրինցիպալ:
Ստորև ներկայացվող չափանիշները նույնպես հաշվի են առնվում հասույթի ճանաչման ժամանակ .
Ծառայությունների մատուցում
Հասույթը ճանաչվում է այնքանով, որքանով հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կներհոսեն
Ընկերություն, և այդ եկամուտները հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Հասույթը չափվում է ստացված կամ
ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով՝ հանած զեղչերի, զիջումների ու ավելացված արժեքի հարկի
գումարները:
Այս հարկը դիտվում է որպես հարկային մարմինների անունից հավաքագրվող հարկ:
Հասույթը հիմնականում կազմված է.




Ռեեստրի վարումից, սեփականատերերի ռեեստրի հաշվառում և պահպանումից ու կարգավորվող
շուկայում կնքված գործարքների քլիրինգից. այս ծառայություններից եկամուտն Ընկերությունը ճանաչում է
այն ամիսներին, երբ եկամուտները վաստակվում են` հիմնվելով սակագներով սահմանված
հաստատագրված ամսական վճարների վրա:
Հաճախորդներին մատուցվող այլ ծառայություններ. այս ծառայություններից եկամուտն Ընկերությունը
ճանաչում է այն ժամանակ, երբ ծառայությունները փաստացի մատուցվում են:

Տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է որպես հաշվեգրված տոկոս (օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի
մեթոդը): Տոկոսային եկամուտը ներառվում է համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվությունում՝
«Ֆինանսական եկամուտներ/ծախսեր» հոդվածում:

գ) Պետական շնորհներ
Պետական շնորհները ճանաչվում են շնորհները ստանալու և դրանց հետ կապված բոլոր պայմանները
բավարարվելու համար հիմնավորված երաշխիքների առկայության պարագայում։ Երբ շնորհները վերաբերում են
ծախսային հոդվածներին, դրանք ճանաչվում են որպես եկամուտ կանոնավոր հիմունքներով այն
ժամանակահատվածի ընթացքում, որի ընթացքում նախատեսվում է ճանաչել համապատասխան ծախսերը։ Երբ
շնորհները վերաբերում են ակտիվներին, դրանք ճանաչվում են որպես հետաձգված եկամուտ և հետագայում
եկամուտ ճանաչվում հավասար գումարներով համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի
ընթացքում։
Երբ Ընկերությունը ստանում է ոչ դրամական շնորհ, ակտիվը և շնորհը հաշվառվում են համախառն անվանական
գումարներով և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ներառվում՝
համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում և օգուտների սպառման չափով՝ տարեկան
հավասարաչափ մասերով։ Երբ վարկերը և նմանատիպ աջակցությունը տրամադրվում են կառավարության կամ
պետական այլ հիմնարկների կողմից շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, դրա ազդեցությունը ներկայացվում է
որպես լրացուցիչ պետական շնորհ։

դ) Հարկեր
Ընթացիկ շահութահարկ
Ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար ընթացիկ հարկային ակտիվը և պարտավորությունը չափվում է այն
գումարի չափով, որն ակնկալվում է ստանալ կամ վճարել հարկային մարմիններին։ Ընթացիկ հարկերը
հաշվարկվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում գործող Հայաստանի Հանրապետության հարկային
օրենսդրության և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան։
Հարկերի հաշվարկման ժամանակ կիրառված հարկային դրույքները և հարկային օրենսդրությունը գործում են այն
երկրում, որտեղ հաշվետու ամսաթվին Ընկերությունը ծավալում է իր գործունեությունը և ստանում է հարկվող
եկամուտ:
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Ուղղակիորեն կապիտալում ճանաչված տարրերին վերաբերվող ընթացիկ շահութահարկը ճանաչվում է
կապիտալում և ոչ թե ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Ղեկավարությունը պարբերաբար
վերագնահատում է հարկային հայտարարագրերի լրացման իր մոտեցումները, որոնք վերաբերում են կիրառվող
հարկային օրենսդրության մեկնաբանությանը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ստեղծում է
պահուստներ:

Հետաձգված հարկեր
Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են՝ օգտագործելով պարտավորությունների մեթոդը, որը հիմնված է
հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկային բազայի և ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային
արժեքների ժամանակավոր տարբերությունների վրա:
Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր ժամանակավոր տարբերությունների
համար՝ բացառությամբ.

երբ հետաձգված հարկային պարտավորություններն առաջանում են գուդվիլի կամ ակտիվի կամ
պարտավորության սկզբնական ճանաչումից, որը չի հանդիսանում բիզնեսի միավորման արդյունք և
գործառնության իրականացման պահին չի ազդում ո՛չ հաշվապահական, ո՛չ հարկվող շահույթի կամ վնասի
վրա,


հարկվող
ժամանակավոր
տարբերությունների
նկատմամբ,
որոնք
վերաբերում
են
դուստր
ընկերություններում, գործընկեր կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկություններում
մասնակցության հետ կապված ներդրումներին, երբ այդ ժամանակավոր տարբերությունների
հակադարձումը կարող է կառավարվել և հավանական է, որ այդ ժամանակավոր տարբերությունները չեն
հակադարձվի մոտ ապագայում:

Հետաձգված հարկային ակտիվները ճանաչվում են բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների,
չօգտագործված հարկային վնասների և զեղչերի համար այն չափով, որ հնարավոր լինի առանձնացնել հարկման
ենթակա շահույթից: Դրա նկատմամբ կկիրառվեն նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունները,
չօգտագործված հարկային վնասները և զեղչերը՝ բացառությամբ այն դեպքերի,




երբ ժամանակավոր տարբերություններին վերաբերող հետաձգված հարկային ակտիվն առաջանում է
ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական ճանաչումից այն գործարքում, որը չի հանդիսանում բիզնեսի
միավորում և գործարքի ընթացքում չի ազդում ո՛չ հաշվապահական, ո՛չ հարկման ենթակա շահույթի կամ
վնասի վրա,
այն ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են դուստր ընկերություններում,
գործընկեր կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնակություններում մասնակցության հետ կապված
ներդրումներին, հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է այն չափով, որի մասով ժամանակավոր
տարբերությունները հնարավոր կլինի հակադարձել մոտ ապագայում և հարկման ենթակա շահույթը
հնարավոր կլինի առանձնացնել՝ դրա նկատմամբ ժամանակավոր տարբերությունները կիրառելու
նպատակով։

Հետաձգված հարկային ակտիվները և հետաձգված հարկային պարտավորությունները զտվում են, եթե
հետաձգված հարկերը վերաբերում են միևնույն իրավաբանական անձին և միևնույն հարկային օրենսդրությանը և
օրենքը թույլ է տալիս ընթացիկ հարկային ակտիվները հատուցել ընթացիկ հարկային պարտավորություններով։
Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին և
նվազեցվում է այնքանով, որքանով հարկման ենթակա շահույթն այլևս բավարար չէ իր նկատմամբ հետաձգված
հարկային ակտիվն օգտագործելու համար։ Չճանաչված հետաձգված հարկային ակտիվները վերագնահատվում
են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին և ճանաչվում այնքանով, որքանով հարկման ենթակա շահույթը թույլ
կտա վերականգնել հետաձգված հարկային ակտիվը։
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են այն հարկային դրույքաչափերով,
որոնք նախատեսվում է կիրառել այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվը կիրացվի կամ պարտավորությունը
կմարվի՝ հիմք ընդունելով հարկերի դրուքաչափերը (և հարկային օրենքները), որոնք գործում էին հաշվետու
ժամանակաշրջանում։
Շահույթից կամ վնասից դուրս ճանաչված հոդվածներին վերաբերող հետաձգված հարկերը ճանաչվում են
շահույթից կամ վնասից դուրս։ Հետաձգված հարկային հոդվածները ճանաչվում են հիմքում ընկած գործարքներից
կախված կամ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում կամ ուղղակիորեն
սեփական կապիտալում։
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Հետաձգված հարկային ակտիվները և հետաձգված հարկային պարտավորությունները զտվում են, եթե
հետաձգված հարկերը վերաբերում են միևնույն իրավաբանական անձին և միևնույն հարկային օրենսդրությանը և
օրենքը թույլ է տալիս ընթացիկ հարկային ակտիվները հատուցել ընթացիկ հարկային պարտավորություններով։
Ավելացված արժեքի հարկ
Հասույթը, ծախսերը և ակտիվները ճանաչվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի, բացառությամբ.




Եթե ավելացված արժեքի հարկի գծով կրած ծախսերը չեն հատուցվելու հարկային մարմինների կողմից:
Այս դեպքում հարկը ճանաչվում է որպես ակտիվի ձեռքբերման գնի մաս կամ ծախսի մաս:
Վճարման և ստացման ենթակա գումարների, որոնք նշվում են ավելացված արժեքի հարկի հետ միասին:

Ավելացված արժեքի հարկի ստացման կամ վճարման ենթակա զուտ գումարները ներառվում են ֆինանսական
վիճակի մասին հաշվետվության մեջ:

ե) Հիմնական միջոցներ
Հիմնական միջոցները ներկայացվում են սկզբնական արժեքով, նվազեցված կուտակված մաշվածությունը և/կամ
կուտակված արժեզրկումից կորուստները, եթե այդպիսիք կան: Այդ գումարը ներառում է սարքավորման
փոխարինման ժամանակ կատարված ծախսերը, եթե դրանք բավարարում են ճանաչման չափանիշներին:
Եթե հիմնական միջոցների էական մասերը փոխարինում են պահաջում որոշակի միջակայքերում մինչև այդ
հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետի ավարտը, ապա Ընկերությունն այդ մասերը ճանաչում է
որպես առանձին ակտիվ իրեն հատուկ օգտակար ծառայության ժամկետով: Նմանապես, եթե իրականացվում է
խոշոր նորոգում, ապա դրա արժեքը ճանաչվում է հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքում որպես
փոխարինում, եթե ճանաչման չափանիշները առկա են: Բոլոր այլ նորոգման և սպասարկման ծախսերը կրելուն
պես ճանաչվում են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում՝ կիրառելով
հետևյալ դրույքաչափերը՝


Տրանսպորտային միջոցներ

5 տարի



Համակարգչային տեխնիկա

1-5 տարի

Տնտեսական գույք և այլ հիմնական միջոցներ
5 տարի
Սկզբնական ճանաչում ստացած հիմնական միջոցը կամ դրա որևէ էական մասը ապաճանաչվում է դրանց
օտարման դեպքում կամ երբ ոչ մի ապագա տնտեսական օգուտներ դրա օգտագործումից կամ օտարումից չեն
ակնկալվում: Ակտիվի ապաճանաչումից ցանկացած օգուտ կամ վնաս (օտարումից ստացված զուտ միջոցներ
հանած ակտիվի հաշվեկշռային արժեք) ընդգրկվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվությունում:



Ակտիվների մնացորդային արժեքները, օգտակար ծառայության ժամկետները և մաշվածության
հաշվարկման մեթոդները վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում և անհրաժեշտության
դեպքում՝ ճշգրտվում։

զ) Ոչ նյութական ակտիվներ
Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ձեռք բերման արժեքով: Որպես
ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման մաս ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվի արժեքն իրական
արժեքն է՝ ձեռքբերման օրվա դրությամբ: Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում
են սկզբնական արժեք նվազեցված կուտակված ամորտիզացիայի և արժեզրկումից կուտակված վնասների չափով:
Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվները, բացի կապիլացված մշակման ծախսերի, չեն կապիտալացվում ու
արտացոլվում են որպես ծախս շահույթում կամ վնասում այն տարում, որի ընթացքում ծախսերը տեղի են ունեցել:
Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայությունների ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ անորոշ:
Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվները ամորտիզացվում են գծային
մեթոդով օգտակար ծառայության ընթացքում և գնահատվում են արժեզրկման տեսանկյունից, երբ առկա են
արժեզրկման հայտանիշներ: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվների
ամորտիզացիայի մեթոդները և ժամամակաշրջանը վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա
վերջում: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետներ ունեցող ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի
ծախսերը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ ոչ նյութական ակտիվների գործառույթին համապատասխան:
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Ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետների ու ակտիվից առաջացող և դրանում մարմնավորված տնտեսական
օգուտների սպառման ակնկալվող մոդելում փոփոխությունները հաշվառվում են որպես ամորտիզացիայի
ժամանակաշրջանի կամ մեթոդի փոփոխություն և դիտարկվում որպես հաշվապակահան հաշվառման
գնահատումներում փոփոխություններ:
Ամորտիզացիան
ժամկետը.
•

հաշվարկվում է գծային մեթոդով՝

Համակարգչային ծրագրեր և լիցենզիաներ

օգտագործելով ներքոնշյալ օգտակար ծառայության

5 տարի

Ոչ նյութական ակտիվի ապաճանաչումից առաջացող օգուտը կամ վնասը որոշվում է որպես օտարումից զուտ
ներհոսքի և տվյալ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի միջև տարբերություն և պետք է ճանաչվի շահույթում կամ
վնասում ակտիվի ապաճանաչման պահին:

է) Ֆինանսական գործիքներ. սկզբնական ճանաչում և հետագա չափումը
I.

Ֆինանսական ակտիվներ

Սկզբնական ճանաչումը և չափումը
Համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի դրույթների՝ ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես ֆինանսական
արդյունքներով ճշգրտվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ, վարկեր և դեբիտորական
պարտքեր, մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ:
Ընկերությունը որոշում է ֆինանսական ակտիվի դասը սկզբնական ճանաչման ժամանակ։
Բոլոր ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող`իրական արժեքով
հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների, սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ գումարած գործարքային
ծախսերը։
Այն ֆինանսական ակտիվների գնումը կամ վաճառքը, որոնք պահանջում է ակտիվների առաքում շուկա
(կանոնավոր վաճառքի վայր) օրենքով կամ պայմանագրով սահմանված ժամանակահատվածում, ճանաչվում են
վաճառքի օրը, այսինքն այն օրը, երբ Ընկերությունը պարտավորվում է գնել կամ վաճառել ակտիվը։
Ընկերության ֆինանսական ակտիվները ներառում են դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները և
դեբիտորական պարտքերը։ 2013թ. և 2014թ. Մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերության ոչ մի ֆինանսական ակտիվ չի
դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվ, մինչև
մարումը պահվող ներդրումներ ու վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական գործիքներ:
Հետագա չափումը
Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ակտիվ շուկայում չգնանշվող ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են՝
ֆիքսված և որոշակի վճարումներով։ Սկզբնական չափումից հետո այդ ֆինանսական ակտիվները հետագայում
չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը և նվազեցվելով
արժեզրկումով։ Ամորտիզացված արժեքը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով ցանկացած գնման գնի զեղչ կամ
մարժա և վճար կամ ծախս, որոնք հանդիսանում են արդյունավետ տոկոսադրույքի բաղկացուցիչ մաս։
Արդյունավետ տոկոսադրույքով ամորտիզացիան ներառվում է ֆինանսական եկամուտներում համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում։ Արժեզրկումից առաջացող վնասները ճանաչվում են
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում որպես ֆինանսական եկամուտ։
II. Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին Ընկերությունն իրականացնում է ֆինանսական ակտիվի կամ
ֆինանսական ակտիվների խմբի՝ արժեզրկված լինելու օբյեկտիվ հայտանիշների գնահատում: Ֆինանսական
ակտիվը կամ ֆինանսական ակտիվների խումբը համարվում են արժեզրկված միայն և միայն այն դեպքում, եթե
կա արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշ, որպես ակտիվի նախնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ
մի քանի իրադարձությունների («ծախսային իրադարձություն») արդյունք, և երբ այդ իրադարձությունը կամ
իրադարձություններն ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվից կամ ակտիվների խմբից ակնկալվող ապագա
դրամական հոսքերի վրա, որոնք կարելի է արժանահավատորեն չափել: Արժեզրկումից առաջացած կորստի
օբյեկտիվ հայտանիշը կարող է ներառել վարկառուի կամ վարկառուների խմբի զգալի ֆինանսական
դժվարությունները, տոկոսագումարների և մայր գումարների վճարման պարտավորությունների խախտումների
առկայությունը, այն հավանականությունը, որ տեղի կունենա սնանկացում կամ այլ ֆինանսական
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վերակազմակերպում, ինպես նաև դիտարկվող շուկաներից տեղեկատվություն ակնկալվող ապագա դրամական
հոսքերի չափերի նվազման մասին, օրինակ՝ ժամկետանց վճարումների մակարդակի փոփոխություն կամ
տնտեսական պայմանների փոփոխություն, որոնք կապված են ակտիվների արժեզրկման հետ:
III. Ֆինանսական պարտավորություններ
Սկզբնական ճանաչումը և չափումը
Ֆինանսական պարտավորությունները ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն դասակարգվում են որպես ֆինանսական
արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ, վարկեր և
փոխառություններ կամ որպես ածանցյալ գործիքներ՝ ըստ անհրաժեշտություն։ Ընկերությունը որոշում է
ֆինանսական պարտավորության դասը սկզբնական ճանաչման ժամանակ։
Բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, իսկ վարկերի ու
փոխառությունների պարագայում՝ գումարած ուղղակի վերագրելի գործարքային ծախսերը։
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը:
Կրեդիտորական և այլ պարտավորությունների հետագա չափումը
Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆիքսված մարման ժամկետով կրեդիտորական և այլ պարտավորությունները
չափվում են ամորտիզացիոն արժեքով` օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Ֆիքսված մարման
ժամկետ չունեցող պարտավորությունները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով:

IV. Հաշվանցում
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվանցումը և
ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում զուտ մնացորդի արտացոլումն իրականացվում է միայն հաշվանցում կատարելու՝
իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք ունենալու և ակտիվի իրացմանը զուգընթաց պարտավորությունները
կարգավորելու մտադրության դեպքում:

V. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեք
Այն ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը, որոնց առևտուրն իրականացվում է ակտիվ շուկաներում,
յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ որոշվում է շուկայական կամ դիլերների գնանշման (գնման երկար
դիրքի և վաճառքի կարճ դիրքի գնանշման) միջոցով՝ առանց գործարքի հետ կապված ծախսերը հաշվի առնելու:
Բոլոր այլ ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը, որոնք գնանշված չեն ակտիվ շուկայում, որոշվում է
գնորոշման համապատասխան մեթոդների կիրառման միջոցով: Գնորոշման մեթոդիկան ներառում է. զուտ
բերված արժեքի մոդելի հիման վրա համանման գործիքի հետ համեմատում, որի համար կան դիտարկվող
շուկաներում սահմանված գներ, օպցիոնների գնահատման մոդել և այլ գնահատման մոդելներ:
Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի վերլուծությունը և դրանց չափման մանրամասները բերված են ծան.
27-ում:

ը) Պաշարներ
Պաշարները չափվում են ինքնարժեքի և իրացման զուտ արժեքի նվազագույնով։
Պաշարների ձեռքբերման և գտնվելու ներկա վայր և վիճակին բերելու հետ կապված ծախսերը հաշվառվում են
ելնելով հետյալ սկզբունքից՝
Հումք.


Ձեռքբերման գնով առաջինը մուտք, առաջինը ելք

Իրացման զուտ արժեքի նվազագույնը սովորական գործունեության ընթացքում հաշվարկված վաճառքի գինն է
նվազեցված հումքը վաճառքի համար անհրաժեշտ վիճակի բերելու և վաճառքը կատարելու համար անհրաժեշտ
հաշվարկված ծախսերը:

թ) Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
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2014թ. 1-րդ եռ.ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Ընկերությունը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գնահատում է, թե առկա է, արդյոք, որևէ
հայտանիշ, ըստ որի ակտիվը կարող է արժեզրկված համարվել: Եթե առկա է այդպիսի հայտանիշ կամ
անհրաժեշտ է իրականացնել ակտիվի տարեկան արժեզրկման ստուգում, ապա Ընկերությունը գնահատում է
ակտիվի փոխհատուցվող գումարը: Ակտիվի փոխհատուցվող գումարն ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի
իրական արժեք հանած վաճառքի ծախսերից և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է, և որոշվում է առանձին
ակտիվի համար: Բացառություն է կազմում այն դեպքը, երբ ակտիվը չի առաջացնում դրամական միջոցների
ներհոսքեր, որոնք մեծապես անկախ են այլ ակտիվներից կամ ակտիվների խմբերից առաջացող դրամական
միջոցների ներհոսքերից: Այն դեպքում, երբ ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը
գերազանցում է վերջինիս փոխհատուցվող գումարը, ակտիվը համարվում է արժեզրկված և դուրս է գրվում մինչև
փոխհատուցվող գումարը: Օգտագործման արժեքի գնահատման ժամանակ դրամական միջոցների գնահատված
հոսքերը բերվում են ներկա արժեքի՝ օգտագործելով զեղչման այն դրույքը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ
դրամի արժեքի և տվյալ ակտիվին հատուկ ռիսկերի ընթացիկ շուկայական գնահատումները առանց հաշվի
առնելու հարկային ազդեցությունը: Իրական արժեք հանած վաճառքի ծախսերը որոշելիս հաշվի են առնվում
վերջին շուկայական գործարքները, եթե այդպիսիք կան: Այն դեպքում, երբ այդպիսի գործարքներ չեն կարող
որոշվել, օգտագործվում է համապատասխան գնահատման մոդելը: Այս հաշվարկները հիմնվում են գնահատման
գործակիցների, հրապարակայնորեն գնանշվող դուստր ընկերությունների բաժնետոմսերի շուկայական գների և
այլ առկա իրական արժեքի ցուցանիշների վրա:
Ընկերությունն իր արժեզրկման հաշվարկները հիմնավորում է մանրամասն բյուջեով և կանխատեսումներով,
որոնք առանձին պատրաստվում են Ընկերության յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավորի համար: Այս բյուջեները
և կանխատեսումները սովորաբար ընդգրկում են հինգ տարվա ժամանակահատված: Ավելի երկար
ժամանակահատվածների համար երկարաժամկետ աճի գործակից է հաշվարկվում և կիրառվում հինգ տարուց
հետո ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերի նկատմամբ:
Արժեզրկումից կորուստները, ներառյալ պաշարների արժեզրկումը, ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

ժ) Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ներառում են կանխիկ միջոցները, ընթացիկ ավանդներն ու այլ
կարճաժամկետ բարձր իրացվելի ներդումները բանկերում և այլ երեք ամսից պակաս սկզբնական
ժամկետայնությամբ կարճաժամկետ բարձր իրացվելի ներդումները։
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության տեսանկյունից դրամական միջոցները և դրանց
համարժեքները ներառում են կանխիկ դրամը և կարճաժամկետ ավանդները, ինչպես սահմանված է վերևում:

ի) Պահուստներ
Պահուստը ճանաչվում է, երբ Ընկերությունն ունի ներկա իրավական կամ կառուցողական պարտականություն,
որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ պարտավորությունը մարելու նպատակով
կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, և պարտականության գումարը
հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել: Եթե Ընկերությունը ակնկալում է, որ պահուստների մի մասը կամ
դրանք ամբողջությամբ կարող են փոխհատուցվել, օրինակ ապահովագրական պայմանագրի շրջանակներում,
ապա փոխհատուցումը ճանաչվում է որպես առանձին ակտիվ, բայց միայն այն դեպքում, երբ դրա ստացումը
բավականաչափ որոշակի է:

լ) Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարման գործարքներ
Ընկերության աշխատակիցները (ներառյալ ղեկավարությունը) ստանում են վարձատրություն բաժնետոմսերի
վրա հիմնված վճարման գործարքների տեսքով, քանի որ աշխատակիցները կատարում են աշխատանքներ՝
որպես հատուցում դրանց դիմաց ստանալով NASDAQ OMX Group Inc. բաժնային գործիքներ (բաժնային
գործիքներով մարվող գործարքներ):
Եթե բաժնային գործիքները թողարկվում են և Խմբի կողմից ստացած որոշ կամ բոլոր բարիքները չեն կարող
հստակորեն որոշվել, ապա ստացվող (կամ ստացվելիք) չորոշվող բարիքները չափվում են բաժնետոմսերի վրա
հիմված վճարման գործարքների իրական արժեքի ու տրամադրման ամսաթվի դրությամբ ստացված այլ որոշելի
ապրանքների ու ծառայությունների իրական արժեքի տարբերությամբ, որը հետագայում համապատասխանաբար
կապիտալացվում կամ ծախսագրվում է:
Այնուամենայնիվ, եթե նոր պարգևավճար է գալիս փոխարինելու չեղյալ համարված պարգևավճարին, որը
նախատեսված է որպես փոխարինող պարգևավճար տրման ամսաթվին, չեղյալ համարված և նոր
պարգևավճարները հաշվառվում են որպես հին պարգևավճարի պայմանների փոփոխություն, ինչպես
նկարագրված է նախորդ պարբերությունում: Բաժնային գործիքներով մարվող պարգևավճարների ցանկացած
չեղյալ հայտարարում հաշվառվում է նույն ձևով:
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3. Բացահայտումներ
3.1 Հասույթ
Հասույթը ներառում է հետևյալ հոդվածները.

Ռեեստրի վարումից և պահպանումից

31.12.2013թ

31.03.2014թ

AMD ‘000

AMD ‘000

80,172

Սեփականատերերի հաշվառում և պահպանում

22,525

4,814

Արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված ծառայություններ

15,514

11,191

Կորպորատիվ գործողությամբ պայմանավորված ծառայություններ

10,872

3,079

Արժեթղթերի փոխանցման ծառայություններ

1,623

Արժեթղթերի արգելադրման ծառայություններ

5,545

Գրանցված սեփականատերերի ցուցակի տրամադրում
Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների քլիրինգ և
վերջնահաշվարկ
Արժեթղթերի /փայերի/ փոխանցումից հասույթ

2,752

153
2,000
15,592

Բլանկերի վաճառք
Ռեեստրի կամ անձնական հաշվից քաղվածքների և գործառնությունների
մասին տեղեկանքների տրամադրում

404
182

22

Այլ քաղվածքների տրամադրում

234

15

Թողարկողի կամ արժեթղթերի մասին տեղեկությունների փոփոխություն

23

Արժեթղթերի ծածկագրի շնորհում
Կենսաթոշակային ծրագրի մշակման խորհրդատվություն

100
32791

Հաշվի օպերատորի կարգավիճակի շնորհում և սպասարկում

720

Կարգ.շուկայի համ. անդամի կարգ.շնորհում և սպաս-կում

480

Արժեթղթերի հաշվի պահպանում

4988

Անվանատերերի հաշվի պահպանում

3412

2

Անվանատերերի հաշվի բացում

400

Հաշվի օպեր. փոփ. հետև. ռեեստրի պայմ. վերակնքում

70

35

Պորտֆելի փոխանցում
Արժեթղթերով և դրամական միջոցներով վերջնահաշվարկի կատարման
ծառայություններ

15

5
28

ՀՀ անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանում

135

Պայմանագրի վերսկսման վճարից եկամուտ

3714

1163

Անդամավճարներից հասույթ

2328

720

182,736

45,082

Ընդամենը

3.2 Այլ գործառնական եկամուտ

Տույժեր և տուգանքներ

31.12.2013թ

31.03.2014թ

AMD ‘000

AMD ‘000
5,497

7

Ակտիվներին վերաբերվող շնորհներից եկամուտ
Այլ

110
26,056

1,524

Ընդամենը

31,663

1,531
12
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3.3. Այլ գործառնական ծախսեր
31.12.2013թ

31.03.2014թ

AMD ‘000

AMD ‘000
909

280

1,434

385

Այլ

45,675

12,016

Ընդամենը

48,018

12,681

Դեբիտորական պարտքերի դուսգրում
Ապահովագրության ծախս

3.4.Այլ ոչ գործառնական եկամուտներ / (ծախսեր)
31.12.2013թ

31.03.2014թ

AMD ‘000

AMD ‘000

Արտարժույթի վերագնահատումից ծախս/եկամուտ
Ֆինանսական ներդրումներից
Ընդամենը

846

(378)

7,420

1,954

8,266

1,576

3.5. Հիմնական միջոցներ
Տրանսպորտա
յին միջոցներ

Համակարգչայ
ին տեխնիկա
AMD ‘000

12,267

23,036
65

37,648

3,686
450

12,267

23,101

37,648

4,136

12,267

20,958
287

26,505
1,341

3,237
84

12,267

21,245

27,846

3,321

0
0

2,078
1,856

11,143
9,802

449
815

AMD ‘000
Սկզբնական արժեք
2014թ. Հունվարի 1
Ավելացում
Օտարում
2014թ. Մարտի 31
Մաշվածություն ,
արժեզրկում
2014թ. Հունվարի 1
Տարվա ծախս
Արժեզրկում
Օտարում
2014 թ. Մարտի 31
Հաշվեկշռային արժեք:
2014թ. Հունվարի 1
2014 թ. Մարտի 31

Այլ
հիմնական
միջոցներ
AMD ‘000

Տնտեսական
գույք
AMD ‘000

Ընդամենը
AMD ‘000
76,637
515
0
77,152
0
0
62,967
1,712
0
0
64,679
0
0
13,670
12,473
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3.6.
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Ոչ նյութական ակտիվներ
Համակարգչային
ծրագրեր

Ընդամենը

AMD ‘000

AMD ‘000

Սկզբնական արժեք
2014թ. Հունվարի 1

31,531

31,531

142

142

31,673

31,673

6,553

6,553

731

731

7,284

7,284

2014թ. Հունվարի 1

24,978

24,978

2014 թ.Մարտի 31

24,389

24,389

Ավելացում
Օտարում
2014 թ.Մարտի 31

Ամորտիզացիա և արժեզրկում
2014թ. հունվարի 1
Տարվա ծախս
Օտարում
2014 թ.Մարտի 31

Հաշվեկշռային արժեք:

3.7. Հարկեր , սոցապ վճարներ

ԱԱՀ

31.12.2013թ

31.03.2014թ

AMD ‘000

AMD ‘000

7,337

Եկամտահարկ

1,121
3,794

Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ

271

Շահութահարկ
Գույքահարկ

22

Պարտադիր կուտակային վճար
Ընդամենը

404
7,359

5,590
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3.8.

2014թ. 1-րդ եռ.ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Այլ բացահայտումներ

2013թ. և 2014թ. ընթացքում ընկերությունը չի ունեցել վարձակալական պարտավրություններ։
Ընկերությունը գործում է անժամկետ անհատույց օգտագործման պայմանագրով ԿԲ-ի կողմից տրամադրված
շենքում:
2013թ. և 2014թ., Մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերության ֆինանսական գործիքների հաշվեկշռային արժեքը մոտ է
նրանց իրական արժեքին։

2013թ. և 2014թ. Մարտի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չուներ ոչ մի տոկոսային վարկ կամ փոխառություն։
Ընկերությունը որպես կապիտալի գլխավոր աղբյուր համարում է սեփական կապիտալը։ Ընկերության կողմից
կապիտալի կառավարման խնդիրներն են հանդիսանում Խմբի գործունեության անընդհատության ապահովումը,
ինչպես նաև իր կապիտալ ծախսերի, գործառնական պահանջների բավարարումը և Խմբի զարգացման
ռազմավարությանն աջակցու թյունը։
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