«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ
ԲԲԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
Առ 01 հուլիսի 2022 թվականի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Ծանոթ.

2022թ.
Հունիսի
30-ի
դրությամբ

2021թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

Հիմնական միջոցներ

46,402

56,270

Ոչ նյութական ակտիվներ

34,151

37,200

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

7,743

7,743

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

1,438

1,438

89,734

102,651

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

125,485

111,589

Ժամկետային ավանդներ

625,064

529,621

Մնացորդներ բանկերում

284,823

334,725

1,035,372

975,935

1,125,106

1,078,586

120,000

120,000

18,000

18,000

894,057

810,411

1,032,057

948,411

Հազար դրամ

Ակտիվներ

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ

Ընթացիկ ակտիվներ

Ընդամենը ակտիվներ

Սեփական կապիտալ և
պարտավորություններ
Կապիտալ և պահուստներ
Բաժնետիրական կապիտալ
Պահուստային կապիտալ
Կուտակված շահույթ

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Վարձակալության գծով պարտավորություն

5,868
5,868

Ընթացիկ պարտավորություններ
Վարձակալության գծով պարտավորություն

19,560

26,614

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր

17,674

16,987

Հաշվեգրված հատուցումներ
աշխատակիցներին

36,072

42,403

19,743

38,303

87,181

124,307

1,125,106

1,078,586

Ընթացիկ շահութահարկի գծով
պարտավորություններ
Ընդամենը սեփական կապիտալ և
պարտավորություններ

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

Ծանոթ.
Հաշվետու
տարվա
(միջանկյալ
ժամանակաշրջա
ն աճողական)

Նախորդ
տարվա
(միջանկյալ
ժամանակա
շրջան
աճողական)

623,428

447,590

389,071

222,602

26,081

18,811

13,882

6,788

649,509

466,401

402,953

229,390

(214,713)

(147,837)

(111,863)

(74,385)

Մաշվածություն և ամորտիզացիա

(20,502)

(18,061)

(10,755)

(9,065)

ՏՏ հարթակների և հավելվածների
սպասարկում

(31,227)

(34,130)

(15,134)

(16,867)

(197,578)

(72,325)

(167,832)

(52,964)

Այլ ծախսեր

(45,119)

(33,910)

(24,620)

(17,149)

Գործառնական գործունեությունից
շահույթ

140,370

160,138

72,749

58,960

Ֆինանսական եկամուտ

32,392

5,299

16,577

3,448

Ֆինանսական ծախսեր

(1,463)

(5,578)

(641)

(4,179)

Փոխարժեքային տարբերությունից
օգուտ/(վնաս), զուտ

(8,316)

(871)

(7,479)

(217)

Շահույթ մինչև հարկերը

162,983

158,988

81,206

58,012

Շահութահարկի գծով ծախս

(29,337)

(37,000)

(14,617)

(18,464)

Տարվա շահույթ

133,646

121,988

66,589

39,548

-

-

133,646

121,988

66,589

39,548

Հասույթ
Այլ եկամուտ

Փոխհատուցումներ
աշխատակիցներին

Մասնագիտական ծառայություններ

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք
Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

Գլխավոր տնօրեն
Գլխավոր հաշվապահ
12.07.2022

Հաշվետու
տարվա
միջանկյալ
ժամանակա
շրջան

Վահան Ստեփանյան
Գայանե Խաչիկյան

Նախորդ
տարվա
միջանկյալ
ժամանակա
շրջան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվություն
Հազար դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Պահուստային
կապիտալ

Կուտակված
շահույթ

Ընդամենը

120,000

18,000

606,970

744,970

Տարվա շահույթ

-

-

233,441

233,441

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

233,441

233,441

Շահաբաժիններ

-

-

(30,000)

-

Գործարքներ սեփականատերերի հետ

-

-

(30,000)

-

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

120,000

18,000

810,411

948,411

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

120,000

18,000

948,411

Տարվա շահույթ

-

-

810,411
133,646

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

133,646

133,646

Շահաբաժիններ

-

-

(50,000)

(50,000)

Գործարքներ սեփականատերերի հետ

-

-

120,000

18,000

894,057

1,032,057

2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

2022թ. հունիսի 30-ի դրությամբ

133,646

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
Հազար դրամ

2022թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

162,983

158,988

20,502

18,061

Գործառնական գործունեությունից դրամական
միջոցների հոսքեր
Շահույթ մինչև հարկումը

Ճշգրտումներ՝
Մաշվածություն և ամորտիզացիա
Ակնկալվող պարտքային
կորուստներ/(հակադարձում)
Ֆինանսական եկամուտ

(63)
(32,392)

(5,299)

Տոկոսային ծախս

1,463

5,578

Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս,
զուտ

8,316

871

Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու
կապիտալի փոփոխությունները

160,872

178,136

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի
փոփոխություն

(13,896)

(16,478)

-

(118)

687

(2,861)

(12,922)

(30)

Աշխատակիցներին հաշվեգրված հատուցումների
փոփոխություն

(6,331)

(19,497)

Գործառնական գործունեությունից ստացված
դրամական միջոցներ

128,410

139,152

Վճարված շահութահարկ

(47,897)

(48,731)

80,513

90,421

(480,000)

(290,000)

410,443

243,709

Ստացված տոկոսներ

18,505

9,540

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում

(2,808)

(4,701)

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում

(1,647)

(2,973)

(55,507)

(44,425)

Ոչ ընթացիկ ակտիվների փոփոխություն
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի
փոփոխություն
Վարձակալության գծով պարտավորություն

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ
դրամական միջոցներ
Ներդրումային գործունեությունից դրամական
միջոցների հոսքեր
Ժամկետային ավանդների ներդրում բանկերում
Ժամկետային ավանդների մարում

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված
զուտ դրամական միջոցներ
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ

ֆինանսական հաշվետվություններ

միջոցների հոսքեր
Վարձակալության գծով պարտավորությունների
մարում

(17,261)

(17,733)

Վճարված շահաբաժիններ

(50,000)

-

Ֆինանսավորման գործունեության համար
օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ

(67,261)

(17,733)

Բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)

(42,255)

28,263

Բանկերում մնացորդների գծով ակնկալվող
պարտքային կորուստների ազդեցությունը

-

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը
դրամական միջոցների վրա

(7,647)

(2,338)

Բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում

334,725

193,030

Բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում

284,823

218,955

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս

1

Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն

«Հայաստանի
կենտրոնական
դեպոզիտարիա»
ԲԲԸ-ն
(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 ՀՀ ԿԲ կողմից 2008թ. դեկտմբերի
2-ին տրված կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեություն իրականացնելու թիվ 001
լիցենզիայի հիման վրա:
Ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանում գործող պահառության երկմակարդակ
համակարգի առաջին մակարդակի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառուն, նաև
իրականացնում է սեփական կապիտալում բոլոր գործարքների և կորպորատիվ արժեթղթերով
կնքվող բորսայական և արտաբորսայական գործարքների գործով քլիրինգն ու վերջնահաշվարկը:
2014թ.-ից Հայաստանում գործում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգ: ՀՀ
կառավարության և Ընկերության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն՝ Ընկերությունը
կատարում է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ռեեստրի
վարում
և կենսաթոշակային
ֆոնդի
ակտիվների
պահառություն՝
օրենսդրությանը
համապատասխան:
Ընկերության միակ բաժնետերն է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն: Ընկերության գլխավոր
մայր ընկերությունն է Հայաստամի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը:
Ընկերության աշխատակիցների թվաքանակը 2022թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել է 56 մարդ
(2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ ՝ 40 մարդ):
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010,
Վազգեն Սարգսյան փ. 26/1:

2
2.1

Պատրաստման հիմքերը
Համապատասխանություն

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն, ինչպես հրապարակվել է Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից: Հաշվետվությունները
պատրաստվել են՝ հիմնվելով այն գնահատման վրա, որ Ընկերությունն իր գործունեությունն
իրականացնում է անընդհատության սկզբունքից ելնելով։

2.2

Չափման հիմքեր

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են հաշվեգրման սկզբունքով և սկզբնական
արժեքի մեթոդով, բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների, որոնք ներկայացված են
ապագա դրամական հոսքերի ներկա զեղչված արժեքով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

2.3

Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ), որն էլ
հանդիսանում է Ընկերության գործառնական արժույթը, քանի որ այն լավագույնս արտացոլում է
ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած իրադարձությունների և Ընկերության
գործարքների տնտեսական բովանդակությունը:
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են հայկական դրամով (եթե այլ բան
նշված չէ), քանի որ, ղեկավարության համոզմամբ, այս արժույթն առավել օգտակար է
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների համար: Դրամով
ներկայացված ամբողջ ֆինանսական տեղեկատվությունը կլորացված է մինչև մոտակա հազար
միավորը:

2.4

Գնահատումների և դատողությունների կիրառում

ՖՀՄՍ-ներին
համապատասխան
ֆինանսական
հաշվետվությունների
պատրաստումը
պահանջում է, որպեսզի Ընկերության ղեկավարությունը կարևոր գնահատումներ և
ենթադրություններ
կատարի,
որոնք
ազդեցություն
են
գործում
ֆինանսական
հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ ակտիվների և պարտավորությունների գումարների,
ինչպես նաև հաշվետու տարվա եկամուտների և ծախսերի գումարների վրա: Առավել մեծ
դատողություն պահանջող և բարդություն ներկայացնող էական ոլորտները, կամ այն ոլորտները,
որտեղ ենթադրություններն ու գնահատումներն էական են ֆինանսական հաշվետվությունների
համար, բացահայտված են ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 18-ում:

2.5

Նոր և վերանայված ստանդարտների ընդունում

Ընթացիկ տարում Ընկերությունն ընդունել է իր գործունեության համար կիրառելի և 2021թ.
հունվարի 1-ից սկսվող ժամանակաշրջանների համար ուժի մեջ մտած բոլոր նոր և վերանայված
ստանդարտները և մեկնաբանությունները, որոնք հրապարակվել են Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) և ՀՀՄՍԽ-ի Մեկնաբանման
կոմիտեի (ՄԿ) կողմից:
Նշված փոփոխությունների բնույթը և ազդեցությունը բացահայտված են ստորև:

Նոր և վերանայված ստանդարտներ և մեկնաբանություններ, որոնք կիրառելի են 2021թ.
հունվարի 1-ից և դրանից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար
Ներքոհիշյալ նոր ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են
2021թ․, որևէ ազդեցություն չեն ունեցել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:
Ստանդարտ

Ստանդարտի կամ մեկնաբանության անունը

Տարբեր

Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (փուլ 2) (ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ
39, ՖՀՄՍ 16, ՖՀՄՍ 4, ՖՀՄՍ 7 փոփոխություններ)

Ստանդարտներ, փոփոխություններ և մեկնաբանություններ գործող ստանդարտների
վերաբերյալ, որոնք դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից
Այս ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման ամսաթվի դրությամբ Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից թողարկվել են որոշակի

նոր ստանդարտներ, փոփոխություններ և մեկնաբանություններ գործող ստանդարտների
վերաբերյալ, որոնք սակայն դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից:
Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ բոլոր կիրառելի հրապարակումները կներդրվեն
Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում սկսած հրապարակման
ուժի մեջ մտնելու ամսաթվին հաջորդող առաջին իսկ ժամանակաշրջանից:
Ղեկավարության կանխատեսմամբ այս փոփոխությունները էական ազդեցություն չեն ունենա
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա և ներկայացված են ստորև.

Ստանդարտ

Ստանդարտի կամ մեկնաբանության
անունը

Տվյալ ամսաթվին կամ դրանից
հետո սկսվող հաշվետու
ժամանակաշրջանների համար
կիրառելի

ՖՀՄՍ 16

COVID-19-ի հետ կապված
վարձակալության արտոնություններ 2021թ. 1 ապր ի լ ի 2021թ.
հունիսի 30-ից հետո

ՖՀՄՍ 3

Հղումներ հայեցակարգային հիմունքներին 1 հունվարի 2022թ.
(ՀՀՄՍ 3 փոփոխություններ)
1 հունվարի 2022թ.
Մուտքեր նախքան նախատեսված

ՀՀՄՍ 16

օգտագործումը (ՀՀՄՍ 16
փոփոխություններ)
ՀՀՄՍ 37

Անբարենպաստ պայմանագրեր.
Պայմանագրի կատարման ծախսումներ
(ՀՀՄՍ 37 փոփոխություններ)

1 հունվարի 2022թ.

ՖՀՄՍ 1, ՖՀՄՍ 9, 2018-2020թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան
ՀՀՄՍ 41, ՖՀՄՍ 16 բարեփոխումներ (ՖՀՄՍ 1, ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ
41, ՖՀՄՍ 16 փոփոխություններ)

1 հունվարի 2022թ.

ՖՀՄՍ 17

Ապահովագրության պայմանագրեր

1 հունվարի 2023թ.

ՖՀՄՍ 4

ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումից ժամանակավոր
ազատման երկարացում (ՖՀՄՍ 4
փոփոխություններ)

1 հունվարի 2023թ.

ՖՀՄՍ 17

1 հունվարի 2023թ.
ՖՀՄՍ 17-ի և ՖՀՍՄ 9-ի սկզբնական
կիրառում – համադրելի տեղեկատվություն
(ՖՀՄՍ 17 փոփոխություն)
1 հունվարի 2023թ.
Պարտավորությունների դասակարգումը

ՀՀՄՍ 1

որպես ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ (ՀՀՄՍ 1
փոփոխություն)
ՀՀՄՍ 12

Մեկ գործարքից առաջացող ակտիվներին և 1 հունվարի 2023թ.
պարտավորություններին վերաբերող
հետաձգված հարկ (ՀՀՄՍ 12
փոփոխություններ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

3

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

3.1

Արտարժույթ

Ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս Ընկերության համար գործառնական
արժույթից տարբեր այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի օրվա
դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված
փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով դրամային
հոդվածները վերահաշվարկվում են` կիրառելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
հրապարակված փոխարժեքը. 2022թ. հունիսի 30-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում էր 407.21
ՀՀ դրամ, 1 եվրոն՝ 423.54 ՀՀ դրամ (2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում էր
495.86 ՀՀ դրամ, 1 եվրոն՝ 589.68 ՀՀ դրամ): Ոչ դրամային հոդվածները չեն վերահաշվարկվում և
չափվում են պատմական արժեքով (հաշվարկվում են` օգտագործելով գործարքի օրվա դրությամբ
գործող փոխարժեքը), բացառությամբ իրական արժեքով հաշվառվող և արտարժույթով
արտահայտված ոչ դրամային հոդվածների, որոնք վերահաշվարկվում են իրական արժեքի
չափման օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով:
Արտարժույթով գործարքներից, ինչպես նաև արտարժույթով արտահայտված դրամային
հոդվածների վերահաշվարկումից առաջացած փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում
են ժամանակաշրջանի շահույթում կամ վնասում:

3.2

Հիմնական միջոցներ

Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված
մաշվածությունը և արժեզրկումից կորուստները: Սկզբնական արժեքը ներառում է ձեռքբերման
գինը, ներկրման տուրքերը, հարկերը, որոնք ենթակա չեն վերադարձման, և ուղղակիորեն
վերագրվող ծախսումներ: Երբ հիմնական միջոցների միավորը բաղկացած է տարբեր օգտակար
ծառայության ժամկետ ունեցող խոշոր բաղկացուցիչներից, դրանք հաշվառվում են որպես
հիմնական միջոցի առանձին միավորներ:
Հիմնական միջոցի օտարման կամ դուրսգրման հետևանքով առաջացած օգուտը կամ վնասը
որոշվում է վաճառքից հասույթի և ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի տարբերությամբ և ճանաչվում
է շահույթում կամ վնասում:
Հիմնական միջոցի՝ որպես առանձին ակտիվ հաշվառվող միավորի բաղկացուցչի փոխարինման
ծախսումները կապիտալացվում են դուրս գրված բաղկացուցչի հաշվեկշռային արժեքի հետ: Այլ
հետագա ծախսումները կապիտալացվում են միայն այն ժամանակ, երբ դրանք ավելացնում են
հիմնական միջոցի միավորի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները: Բոլոր այլ
ծախսումները, ներառյալ պահպանման և վերանորոգման ծախսումները, ճանաչվում են
շահույթում կամ վնասում՝ կատարվելու ժամանակաշրջանում:
Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում կամ ավելացվում է այլ ակտիվի
սկզբնական արժեքին՝ կիրառելով գծային մեթոդը հիմնական միջոցի օգտակար ծառայության
գնահատված ժամկետի ընթացքում: Մաշվածության հաշվարկը սկսվում է այն պահից, երբ
ակտիվը դառնում է մատչելի` իր նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու համար:
Հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները ներկայացված են
ստորև.
Համակարգչային տեխնիկա

- 1-3 տարի

Գրասենյակային սարքավորումներ

- 5-8 տարի

Տրանսպորտային միջոցներ

- 8 տարի

3.3

Ոչ նյութական ակտիվներ

Ոչ նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել Ընկերության կողմից և ունեն օգտակար
ծառայության որոշակի ժամկետ, ներկայացված են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված
ամորտիզացիան և արժեզրկումից կորուստները:
Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում կամ ավելացվում է այլ ակտիվի
սկզբնական արժեքին՝ կիրառելով գծային մեթոդը ոչ նյութական ակտիվի օգտակար ծառայության
գնահատված ժամկետի ընթացքում, որը ներկայացված է ստորև

3.4

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվները չեն ամորտիզացվում և
յուրաքանչյուր տարի ենթարկվում են արժեզրկման ստուգման: Մաշվող ակտիվներն
արժեզրկման համար վերանայվում են, երբ իրադարձությունները և հանգամանքների
փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ դրանց հաշվեկշռային արժեքը կարող է
չվերականգնվել: Արժեզրկման կորուստը ճանաչվում է այն գումարով, որով ակտիվի
հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է փոխհատուցվող գումարը:
Փոխհատուցվող գումարը վաճառքի զուտ գնից և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է: Եթե
ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է նրա
հաշվեկշռային արժեքից, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը
նվազեցվում է մինչև փոխհատուցվող գումարը: Արժեզրկումից կորուստներն անմիջապես
ճանաչվում են որպես ծախս:
Երբ հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ
միավորի հաշվեկշռային արժեքը պետք է ավելացվի մինչև նրա փոխհատուցվող գումարը, բայց
այնպես, որ ակտիվի ավելացված հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային
արժեքը, որը որոշված կլիներ, եթե նախորդ տարիներին այդ ակտիվի կամ դրամաստեղծ
միավորի գծով արժեզրկումից կորուստներ ճանաչված չլինեին: Արժեզրկումից կորստի
հակադարձումն անմիջապես ճանաչվում է որպես եկամուտ:

3.5

Վարձակալված ակտիվներ

Ընկերությունը որպես վարձակալ
Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք պայմանագիրը վարձակալական է, կամ պարունակում է
վարձակալություն պայմանագրի գործողության սկզբում: Վարձակալության պայմանագիրն
իրավունք է տալիս որոշակի ժամանակահատվածում սահմանելու որոշակիացված ակտիվի
օգտագործման ուղղությունները և ստանալու որոշակիացված ակտիվից բոլոր տնտեսական
օգուտները՝ փոխհատուցման դիմաց:
Վարձակալության մեկնարկի ամսաթվի դրությամբ, Ընկերությունն իր ֆինանսական վիճակի
մասին հաշվետվությունում ճանաչում է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը և
վարձակալության գծով պարտավորությունը:

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ
Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը չափվում է սկզբնական արժեքով, որը ձևավորվում է
վարձակալության գծով պարտավորության սկզբնական չափումից, Ընկերության կատարած
ցանկացած սկզբնական ուղղակի ծախսերից, վարձակալության ժամկետի ավարտին ակտիվի
ապատեղակայման և քանդման ցանկացած ծախսի գնահատումից և նախքան վարձակալության
մեկնարկի ամսաթիվը կատարված ցանկացած վարձակալական վճարներից (հանած ստացված
ցանկացած խրախուսումները):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

Ընկերությունը հաշվարկում է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի մաշվածությունը գծային
հիմունքով վարձակալության մեկնարկի ամսաթվից մինչև օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվի օգտակար ծառայության ավարտի ամսաթվից կամ վարձակալության ժամկետի ավարտի
ամսաթվից ամենավաղը։ Ընկերությունը նաև գնահատում է օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվը արժեզրկման համար, երբ այդպիսի ցուցանիշներ կան:

Կարճաժամկետ վարձակալություններ
Ընկերությունը
կարճաժամկետ
վարձակալությունների
և
փոքրարժեք
ակտիվների
վարձակալությունների հաշվառման համար ընտրել է գործնական մոտեցումներ: Օգտագործման
իրավունքի ձևով ակտիվ և վարձակալության գծով պարտավորություն ճանաչելու փոխարեն,
դրանց հետ կապված վճարումները վարձակալության ժամկետի ընթացքում ճանաչվում են
շահույթում կամ վնասում որպես ծախս՝ գծային հիմունքով:

3.6

Ֆինանսական գործիքներ

Ճանաչում և ապաճանաչում
Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ
Ընկերությունը դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ:
Ֆինանսական ակտիվներն ապաճանաչվում են, երբ լրանում են ֆինանսական ակտիվից
ակնկալվող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները, կամ այն
ժամանակ, երբ ֆինանսական ակտիվները բոլոր նշանակալից ռիսկերով ու հատուցումներով
փոխանցվում են երրորդ կողմին:
Ֆինանսական պարտավորությունները ապաճանաչվում են, երբ դրանք մարվում են, վճարման
ենթակա չեն, չեղյալ են ճանաչվել կամ լրացել է դրանց ուժի մեջ լինելու ժամկետը:

Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և սկզբնական չափումը
Բոլոր ֆինանսական ակտիվները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով՝ գումարած
գործարքի հետ կապված ծախսումները, բացառությամբ այն առևտրային դեբիտորական
պարտքերի, որոնք չեն պարունակում էական ֆինանսական բաղադրիչ և չափվում են գործարքի
գնով՝ ՖՀՄՍ 15-ի պահանջներին համապատասխան։
Ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ հեջավորման գործիքների բաժանվում են հետևյալ
կատեգորիաների.


ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող,



իրական արժեքով չափվող` շահույթի կամ վնասի միջոցով,



իրական արժեքով չափվող` այլ համապարփակ արդյունքի միջոցով։

Դասակարգումը բնորոշվում է հետևյալ երկու պարագայով.


Ընկերության՝ ֆինանսական ակտիվների կառավարման բիզնես մոդելը,



ֆինանսական ակտիվի՝ պայմանագրային դրամական հոսքերի հատկանիշները։

Ֆինանսական ակտիվներին առնչվող ամբողջ եկամուտը և ծախսերը, որոնք ճանաչվում են
շահույթում կամ վնասում, արտացոլված են ֆինանսական ծախսերում, ֆինանսական
եկամուտում կամ փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ/վնասում, բացառությամբ առևտրային
դեբիտորական պարտքերի և ժամկետային ավանդների արժեզրկման, որն արտացոլված է այլ
ծախսերում։ Ընկերության ֆինանսական ակտիվները, ըստ կատեգորիաների ներկայացված են
ծանոթագրություն 19.2-ում:

Ֆինանսական ակտիվների հետագա չափումը
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ
Ֆինանսական ակտիվները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով, եթե ակտիվները
բավարարում են հետևյալ պայմաններին (և չեն դասակարգված որպես իրական արժեքով
չափվող՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով).


դրանք պահվում են այն բիզնես մոդելի շրջանակներում, որի նպատակն է պահել
ֆինանսական ակտիվները և հավաքագրել դրանց հետ կապված պայմանագրային
դրամական հոսքերը,



ֆինանսական ակտիվների պայմանագրային պայմաններն առաջացնում են դրամական
հոսքեր, որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա
հաշվարկված տոկոսների վճարումներ։

Սկզբնական ճանաչումից հետո այս ակտիվները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝
կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը։ Այն դեպքերում, երբ զեղչման ազդեցությունը
աննշան է, զեղչում չի կատարվում։ Ֆինանսական գործիքների այս կատեգորիայում են
դասակարգվում Ընկերության դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները, ժամկետային
ավանդները, առևտրային դեբիտորական պարտքերը և այլ դեբիտորական պարտքերի
մեծամասնությունը։

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Ակնկալվող պարտքային կորուստները ճանաչելու համար ՖՀՄՍ 9-ում արժեզրկմանը
ներկայացված պահանջներում օգտագործվում է ապագային առնչվող տեղեկատվություն՝
«Ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելը»։ ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների շրջանակներում
ընդգրկվող գործիքները ներառում են ժամկետային ավանդները, դրամական միջոցները և
ֆինանսական ակտիվները, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով, առևտրային
դեբիտորական պարտքերը, որոնք ճանաչվել և չափվել են ՖՀՄՍ 15-ի համաձայն։
Պարտքային կորուստների ճանաչումը այլևս կախված չէ Ընկերության՝ պարտքային կորուստը
բնորոշող իրադարձության սկզբնական բացահայտումից։ Փոխարենը, պարտքային ռիսկը
գնահատելիս և ակնկալվող պարտքային կորուստները չափելիս Ընկերությունը դիտարկում է
տեղեկատվության ավելի ընդլայնված զանգված՝ ներառյալ անցյալ իրադարձությունները,
ընթացիկ պայմանները, խելամիտ և հիմնավորված կանխատեսումները, որոնք ազդեցություն
ունեն գործիքի ապագա դրամական հոսքերի ակնկալվող հավաքագրելիության վրա։
Առաջընթաց գնահատման մոտեցումը կիրառելիս առանձնացվում են հետևյալները.


ֆինանսական գործիքներ, որոնց պարտքային որակները սկզբնական ճանաչումից հետո
էականորեն չեն վատթարացել կամ ունեն ցածր պարտքային ռիսկ («Փուլ 1») և



ֆինանսական գործիքներ, որոնց պարտքային որակները սկզբնական ճանաչումից հետո
էականորեն վատթարացել են և որոնց պարտքային ռիսկը ցածր չէ («Փուլ 2»)։

«Փուլ 3»-ը ընդգրկում է այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց մասով հաշվետու ամսաթվի
դրությամբ առկա են արժեզրկման օբյեկտիվ ապացույցներ։
Առաջին դասի ակտիվների համար ճանաչվում են «12-ամսյա ակնկալվող պարտքային
կորուստները», մինչդեռ «գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող
պարտքային կորուստները» ճանաչվում են երկրորդ դասի ակտիվների համար։ Ակնկալվող
պարտքային կորուստների չափումը որոշվում է ֆինանսական գործիքի ակնկալվող
գործողության ժամկետի պարտքային կորուստների հավանականության միջին կշռված
գնահատումով։

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Ընկերությունը հաշվառում է առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը՝ օգտվելով պարզեցված
մոտեցումից և կորստի գծով պահուստը ձևակերպում է որպես գործողության ամբողջ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային կորուստներ։ Դրանք իրենցից
ներկայացնում են պայմանագրային դրամական հոսքերի ակնկալվող դադարեցումները՝ հաշվի
առնելով ֆինանսական ակտիվի գործողության ժամկետի ամբողջ ընթացքում ցանկացած պահի
չմարվելու հնարավորությունը։ Ակնկալվող պարտքային կորուստները հաշվարկելիս
Ընկերությունն օգտագործում է արտաքին ցուցանիշները և ապագային առնչվող
տեղեկատվությունը:
Ընկերությունը գնահատում է առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկումը հավաքական
հիմունքով, քանի որ դրանք ունեն պարտքային ռիսկի ընդհանուր բնորոշումներ, դրանք
խմբավորվել են՝ ելնելով ժամկետանց օրերից։

Ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգումը և չափումը
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են առևտրային և այլ
կրեդիտորական պարտքերը և ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորությունները:
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները, ըստ կատեգորիաների, ներկայացված են
ծանոթագրություն 19.2-ում:

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով, հետագայում
չափվում են ամորտիզացված արժեքով:

Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություններ
Վարձակալության գծով պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են վարձակալական
վճարների ներկա արժեքով, որոնք դեռ չեն վճարվել մեկնարկի ամսաթվին, զեղչվում են՝
օգտագործելով վարձակալության պայմանագրին ներհատուկ տոկոսադրույքով կամ, եթե այդ
տոկոսադրույքը հնարավոր չէ հեշտությամբ որոշել, Ընկերության հավելյալ վարկավորման
լրացուցիչ փոխառության տոկոսադրույքով։ Վարձակալական վճարները ներառում են ֆիքսված
վճարները, փոփոխուն վճարները, որոնք կախված են ինդեքսներից և փոխարժեքներից,
մնացորդային արժեքի սահմանված երաշխավորություններով վճարվելիք գումարները, գնման
հնարավորությամբ նախատեսված գինը, որը Ընկերությունը ողջամտորեն վստահ է, որ
կիրառելու է, ինչպես նաև վաղաժամ դադարեցման տուգանքները, եթե Ընկերությունը
ողջամտորեն վստահ չէ, որ վաղաժամ չի դադարեցնի։ Արտաքին գործոններից կախված
փոփոխուն վճարները ծախսագրվում են կատարմանը զուգահեռ։
Սկզբնական ճանաչումից հետո վարձակալության գծով պարտավորությունները չափվում են
ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը հետևյալ կերպ.


վարձակալության գծով պարտավորությունների տոկոսներն արտացոլելու համար
ավելացնելով հաշվեկշռային արժեքը,



կատարված
վարձակալական
հաշվեկշռային արժեքը,



վերագնահատումները և վարձակալության ձևափոխումները կամ ըստ էության
վերանայված ֆիքսված վարձակալական վճարներն արտացոլելու համար վերաչափելով
հաշվեկշռային արժեքը։

վճարներն

արտացոլելու

համար

նվազեցնելով

Վարձակալության գծով պարտավորությունները վերաչափվում են այն ժամանակ, երբ ապագա
վճարներում փոփոխություն է առաջանում, որն ինդեքսներում և փոխարժեքներում
փոփոխության հետևանք է, եթե մնացորդային արժեքի սահմանված երաշխավորություններով
վճարվելիք գումարների՝ Ընկերության գնահատականում փոփոխություն կա, կամ եթե
Ընկերությունը փոխել է գնահատականը՝ կապված այն բանի հետ, թե արդյոք կկիրառի,

կերկարաձգի, թե կդադարեցնի գնման հնարավորությունը։ Օգտագործման իրավունքով
ակտիվների հաշվեկշռային արժեքում կատարվում է համապատասխան ճշգրտում կամ
գրանցվում է շահույթում կամ վնասում, եթե օգտագործման իրավունքով հաշվեկշռային արժեքը
նվազեցվել է զրոյի:

3.7

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Մնացորդները դրամարկղում և բանկերում ներառում են կանխիկ միջոցները, բանկային
հաշիվների մնացորդները և դրամական միջոցները` ճանապարհին:
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության նպատակով` դրամական միջոցների
համարժեքները կարճաժամկետ, բարձր իրացվելի ներդրումներն են, որոնք հեշտ փոխարկվում են
դրամական միջոցների` նախապես հայտնի գումարներով, և որոնց արժեքի փոփոխման ռիսկը
նշանակալի չէ: Ընկերությունը դասակարգում է ներդրումները որպես դրամական միջոցների
համարժեքներ այն դեպքում, եթե դրանք հեշտ փոխարկվում են դրամական միջոցների`
նախապես հայտնի գումարներով, և որոնց արժեքի փոփոխման ռիսկը նշանակալի չէ:

3.8

Սեփական կապիտալ

Ընկերության կողմից թողարկվող կապիտալի գործիքները հաշվառվում են անվանական
արժեքով:
Բաժնետիրական կապիտալն իրենից ներկայացնում է թողարկված բաժնետոմսերի նոմինալ
արժեքը:
Կուտակված շահույթը ներառում է ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված
շահույթը:
Բաժնետիրոջ հետ
կապիտալում:

բոլոր

գործարքները

առանձին-առանձին

գրանցվում

են

սեփական

Շահաբաժինները ճանաչվում են որպես պարտավորություն այն ժամանակաշրջանում, երբ
դրանք հայտարարվում են:

3.9

Պահուստներ

Պահուստը ճանաչվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ Ընկերությունն
ունի իրավական կամ կառուցողական պարտականություն` որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և
եթե հավանական է, որ պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական
օգուտների արտահոսք: Եթե դրա ազդեցությունը զգալի է, ապա պահուստը որոշվում է ապագա
դրամական արտահոսքերի զեղչման միջոցով՝ օգտագործելով մինչև հարկումը տոկոսադրույքը,
որն արտացոլում է դրամի ժամանակային արժեքի վերաբերյալ շուկայի ընթացիկ
գնահատումները և, կիրառելիության դեպքում, պարտավորությանը վերագրվող յուրահատուկ
ռիսկերը:

3.10 Շահութահարկ
Ընթացիկ շահութահարկը տարվա համար հարկվող շահույթից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվետու
ամսաթվին գործող կամ ըստ էության գործող հարկային դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով
նախորդ տարիների համար վճարվելիք հարկերի ճշգրտումները:
Հետաձգված հարկը հաշվարկվում է ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային
արժեքների և շահութահարկի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող համապատասխան
հարկային բազաների միջև ժամանակավոր տարբերություններից: Հետաձգված հարկային

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների
համար: Հետաձգված հարկային ակտիվները պետք է ճանաչվեն բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր
տարբերությունների համար այն չափով, որքանով որ հավանական է հարկվող շահույթի
ստացում, որի դիմաց կարող է օգտագործվել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունը:
Այսպիսի հետաձգված հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները չեն ճանաչվում, եթե
ժամանակավոր տարբերությունն առաջանում է ակտիվների և պարտավորությունների
սկզբնական ճանաչումից այնպիսի գործարքում, որը գործարքի պահին չի ազդում ո՛չ
հաշվապահական շահույթի, ո՛չ էլ հարկվող շահույթի վրա (բացի ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորումներից):
Հետաձգված հարկային ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվում է այն չափով, որով այլևս հավանական չէ,
որ Ընկերությունը կստանա բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային
ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ մասամբ իրացնել:
Հետաձգված հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն
դրույքների օգտագործմամբ, որոնց կիրառման մեջ լինելն ակնկալվում է ակտիվի իրացման կամ
պարտավորության մարման ժամանակ` հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային
հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ
ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Հետաձգված հարկային
պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումն արտացոլում է
հարկային հետևանքները, որոնք երևան են գալու կախված այն եղանակից, որով Ընկերությունը
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր ակտիվների կամ
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները:

3.11 Ավելացված արժեքի հարկ
Վաճառքի գծով ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) պարտավորությունը՝ կապված
հաճախորդներին ծառայությունների մատուցման և ապրանքների մատակարարման հետ,
վճարման ենթակա է հարկային մարմիններին, երբ հաճախորդներին ծառայությունները
մատուցվել են և ապրանքները մատակարարվել են: Գնումների գծով ԱԱՀ-ն հիմնականում
հաշվանցվում է վաճառքի գծով ԱԱՀ-ի հետ ձեռքբերումների դիմաց վճարումներ կատարելիս:
Հարկային մարմինները թույլ են տալիս մարել ԱԱՀ-ն զուտ հիմունքով: Վաճառքի և գնումների
գծով ԱԱՀ-ն ճանաչվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում զուտ հիմունքով և
առանձին բացահայտվում է որպես ակտիվ կամ պարտավորություն:

3.12 Հատուցումներ աշխատակիցներին
Կարճաժամկետ հատուցումներն աշխատակիցներին այն հատուցումներն են, որոնք ենթակա են
մարման ամբողջությամբ տարեկան այն հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո
տասներկու ամսվա ընթացքում, որում աշխատակիցները մատուցել են համապատասխան
ծառայությունները: Դրանք ներառում են՝
(ա)

աշխատավարձերը և պարգևավճարները,

(բ)
վճարովի տարեկան արձակուրդները և անաշխատունակության հետ կապված վճարովի
արձակուրդները:
Երբ աշխատակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությանը մատուցում են
ծառայություններ, Ընկերությունն աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների չզեղչված
գումարը, որն ակնկալվում է վճարել այդ ծառայությունների դիմաց, ճանաչում է՝

(ա)
որպես պարտավորություն (հաշվեգրված ծախս)՝ արդեն վճարված ցանկացած գումար
հանելուց հետո: Եթե արդեն վճարված գումարը գերազանցում է հատուցումների չզեղչված
գումարը, Ընկերությունը պետք է ճանաչի այդ տարբերությունը որպես ակտիվ (կանխավճարված
ծախս)՝ այն չափով, որով կանխավճարը կհանգեցնի ապագա վճարումների կրճատման կամ
դրամական միջոցների վերադարձի,
(բ)

որպես ծախս, եթե գումարը չի ներառվել այլ ակտիվի արժեքի մեջ:

Վճարովի բացակայություններ
Վճարովի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների գծով
ակնկալվող ծախսումները ճանաչվում են հետևյալ կերպ.
(ա)
կուտակվող
վճարովի
բացակայությունների
դեպքում՝
այն
ժամանակ,
երբ
աշխատակիցները ծառայություն են մատուցում, որն ավելացնում է իրենց իրավունքներն ապագա
վճարովի բացակայությունների նկատմամբ,
(բ)
չկուտակվող վճարովի բացակայությունների
բացակայությունը տեղի է ունենում:

դեպքում՝

այն

ժամանակ,

երբ

Պարգևավճարներ
Պարգևավճարների գծով ակնկալվող ծախսումները ճանաչվում են միայն այն ժամանակ, երբ
Ընկերությունն ունի այդպիսի վճարումներ կատարելու ներկա իրավական կամ կառուցողական
պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և պարտականությունը հնարավոր է
արժանահավատորեն գնահատել:
Ներկա պարտականություն գոյություն ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ Ընկերությունը
վճարում չկատարելու ոչ մի իրատեսական այլընտրանք չունի:

3.13 Հասույթ
Հասույթ պայմանագրերից
Հասույթը հիմնականում ձևավորվում է՝


ռեեստրի վարումից, բաժնետերերի ռեեստրի հաշվառումից և պահպանումից ու
կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների քլիրինգից և վերջնահաշվարկի
ծառայություններից,
անդամավճարներից,
պարտատոմսերի
և
արժեթղթերի
հաշվառումից,



պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ռեեստրի
վարումից և կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների պահառությունից՝ ՀՀ օրենսդրության
համաձայն,



հաճախորդներին մատուցվող այլ ծառայություններից:

Ծառայություններից հասույթը Ընկերությունը ճանաչում է դուրս գրված հաշիվ-ապրանքագրերի
հիման վրա՝ երբ ծառայությունները փաստացի մատուցվում են:
Որոշելու համար, թե արդյոք անհրաժեշտ է ճանաչել հասույթ, թե ոչ, Ընկերությունն
առաջնորդվում է 5-քայլի գործընթացով.
1 Բացահայտել հաճախորդի հետ պայմանագիրը
2 Բացահայտել կատարման պարտականությունները
3 Որոշել գործարքի գինը
4 Բաշխել գործարքի գինը կատարման պարտականությունների միջև
5 Ճանաչել հասույթը, երբ կատարման պարտականությունները բավարարված են:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

Հասույթը ճանաչվում է կամ ժամանակի մեջ որևէ պահին կամ ժամանակի ընթացքում, երբ
Ընկերությունը բավարարում է կատարման իր պարտականությունը՝ հաճախորդին փոխանցելով
խոստացված ապրանքը կամ ծառայությունը։
Ընկերությունը ճանաչում է դեռևս չբավարարված կատարման պարտականությունների համար
ստացված հատուցման դիմաց պայմանագրային պարտավորությունները և արտացոլում է այդ
գումարները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես հաճախորդներից
ստացված կանխավճարներ։ Նման ձևով, եթե Ընկերությունը բավարարում է կատարման
պարտականությունը մինչև հատուցման ստանալը, Ընկերությունը ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում ճանաչում է կամ պայմանագրային ակտիվ, կամ դեբիտորական պարտք՝
կախված նրանից, թե արդյոք հատուցման ժամկետը լրանալուց առաջ անհրաժեշտ է միայն
որոշակի ժամանակ, թե այլ լրացուցիչ պայման։

Տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային եկամուտը ճանաչուվում է որպես հաշվեգրված տոկոս շահույթում կամ վնասում՝
օգտագործելով արդյունավետ տոլոսադրույքի մեթոդը: Տոկոսային եկամուտը ներառում է
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվութունում՝ Ֆինանսական եկամուտ
հոդվածում:

4

Հիմնական միջոցներ

Հազար դրամ
Գրասենյակային գույք
և սարքավորումներ

Համակարգչային տեխնիկա

Օգտագործ
ման
իրավունքի
ձևով
ակտիվներ

Ընդամենը

Սկզբնական արժեք
2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

45,406

62,975

94,488

202,869

3,039

5,641

5,037

13,717

-

-

-

-

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

48,445

68,616

99,525

216,586

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

48,445

68,616

99,525

216,586

4,152

1,786

52,597

70,402

99,525

222,524

31,902

56,237

41,994

130,133

3,297

4,4758

22,411

30,183

Օտարման հետևանքով դուրսգրում

-

-

-

-

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

35,199

60,712

64,405

160,316

2022թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ

35,199

60,712

64,405

160,316

1,977

2,537

11,291

15,805

37,176

63,249

75,696

176,121

2022թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ

13,246

7,904

35,120

56,270

2022թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ

15,421

7,153

23,829

46,402

Ավելացում
Օտարում

Սկզբնական արժեք
Ավելացում
2022թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ

5,938

Կուտակված մաշվածություն և
արժեզրկում
2021թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա հաշվարկ

Տարվա հաշվարկ
2022թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ

Հաշվեկշռային արժեք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

5

Ոչ նյութական ակտիվներ

Հազար դրամ

Լիցենզիաներ և
ապրանքանիշեր

Համակարգչային
ծրագրեր

Ընդամենը

19,014

39,344

58,358

1,099

17,169

18,268

20,113

56,513

76,626

1,085

562

1,647

21,198

57,075

78,273

2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

3,259

28,723

31,982

Տարվա հաշվարկ

2,605

4,839

7,444

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

5,864

33,562

39,426

Տարվա հաշվարկ

1,390

3,306

4,696

2022թ.հունիսի 30-ի դրությամբ

7,254

36,868

44,122

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

14,249

22,951

37,200

2022թ. մարտի 31-ի դրությամբ

13,944

20,207

34,151

Սկզբնական արժեք
2021թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Ավելացում
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ավելացում
2022թ.հունիսի 30-ի դրությամբ

Կուտակված ամորտիզացիա

Հաշվեկշռային արժեք

6

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

Հազար դրամ
2022թ.
հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր

89,408

83,777

Այլ դեբիտորական պարտքեր

21,026

6,754

Ակնկալվող պարտքային կորուստների համար պահուստ

(4,326)

(6,904)

106,108

83,627

2,361

19,108

18,453

10,292

126,923

113,027

Ֆինանսական ակտիվներ

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ
Կանխավճարված հարկեր
Տրված կանխավճարներ

Առևտրային դեբիտորական պարտքերի զուտ հաշվեկշռային արժեքը համարվում է իրական
արժեքի խելամիտ գնահատում:

Ծառայությունների մատուցումից առաջացած առևտրային դեբիտորական պարտքի միջին
տևողությունը կազմում է 1 ամիս: Առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ չեն
հաշվարկվում:
Դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստի շարժը ներկայացված է ստորև.
Հազար դրամ
Տարեսկզբի մնացորդ
Պահուստի գծով աճ/(նվազում)
Տարվա ընթացքում հավաքագրված
Տարեվերջի մնացորդ

2022թ.

2021թ.

6,904
-

6,904
-

(2,578)

-

4,326

6,904

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը հիմնականում արտահայտվում են հայկական
դրամով:

7

Ժամկետային ավանդներ

Հազար դրամ

Մայր գումար
Հաշվեգրված տոկոս
Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստ

2022թ.
մարտի 31-ի
դրությամբ

2021թ.
Դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

610,000

510,000

18,324
(3,260)

22,881
(3,260)

625,064

529,621

2022թ. Ընկերությունը հայկական բանկերում ներդրել է ժամկետային ավանդներ, որոնք ունեն
գործընկերոջ երկարաժամկետ ռիսկի B1-B2 վարկանիշ և տարեկան 9.5% միջին տոկոսադրույք
(2021թ.՝ տարեկան 8.7%): Ժամկետային ավանդները հիմնականում ներդրվում են 1 տարի
ժամկետով:
Ժամկետային ավանդներն արտահայտվում են հայկական դրամով:

8

Կապիտալ և պահուստներ

8.1

Բաժնետիրական կապիտալ

Բաժնետոմսերի քանակը, եթե այլ բան նշված չէ

Սովորական
բաժնետոմսեր

Սովորական
բաժնետոմսեր

2022թ.

2021թ.

30

30

Թողարկված բաժնետոմսեր
Սովորական բաժնետոմսերի քանակը,
յուրաքանչյուրը՝ 4,000 հազար դրամ

Ընկերությունն ունի սովորական բաժնետոմսերի մեկ դաս, որը հաստատուն եկամտի նկատմամբ
իրավունք չունի:

8.2

Պահուստային կապիտալ

Պահուստային կապիտալին կուտակված շահույթից կատարվում են հատկացումներ, ինչը
կարգավորվում է Ընկերության կանոնադրությամբ, համաձայն որի Ընկերությունն իր կուտակված

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

շահույթից պարտավոր է ստեղծել պահուստ` բաժնետիրական կապիտալի առավելագույնը 15%ի չափով:

9

Վարձակալության գծով պարտավորություն

Վարձակալության գծով պարտավորությունները ներկայացված են ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում հետևյալ կերպ.
Հազար դրամ
2022թ.
հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

32,482

51,517

Հունվարի 1-ի դրությամբ

5,037

Վերաչափում
Ֆինանսական ծախս
Մարում

1,463

5,089

(14,385)

(29,161)

19,560

32,482

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Ապագա նվազագույն վարձավճարներն արտացոլված են ստորև.
Հազար դրամ

Նվազագույն վարձավճարներ
2022թ.
հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

20,299

28,770

(73956)

(2,156)

19,560

26,614

Մեկ տարվա ընթացքում
Վարձավճարներ
Ֆինանսական ծախս
Երկրորդից հինգերորդ տարիների ընթացքում
Վարձավճարներ
Ֆինանսական ծախս

5,914
(46)
5,868

Զուտ ներկա արժեք

32,482

10

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր

Հազար դրամ
2022թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր

6,837

11,912

Հաճախորդներից կանխավճարներ

4,143

4,066

Վճարվելիք հարկեր

6,694

1,009

17,674

16,987

2022թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

247,295

261,893

77,844

72,813

212,730

64,879

Արժեթղթերի փոխանցումից հասույթ

16,324

5,315

Արժեթղթերի տեղաբաշխումից հասույթ

19,584

9,661

Արժեթղթերի արգելափակումից հասույթ

11

Հասույթ

Հազար դրամ

Կեսնաթոշակային ֆոնդին առնչվող ծառայություններից
հասույթ
Ռեեստրի վարումից և սպասարկումից հասույթ
Արժեթղթային հաշիվների սպասարկումից հասույթ

16,440

11,098

Կորպորատիվ գործողություններից հասույթ

2,867

7,038

Անդամավճարներ

2,400

2,400

27,944

12,493

623,428

447,590

Այլ

Ընկերության հասույթը հիմնականում ճանաչվում է ժամանակի ընթացքում մատուցված
ծառայությունների համար:

12

Այլ եկամուտ

Հազար դրամ

Մասնագիտական ծառայություններից եկամուտ

2022թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

23,376

17,944

2,705

867

26,081

18,811

Ավանդների գծով պահուստի հակադարձում
Գործառնական վարձակալությունից եկամուտ
Այլ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ 2022թ. 1-ին եռ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից
Ծանոթագրություններ

13

Մասնագիտական ծառայություններ

Հազար դրամ

2022թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

41,019

34,732

Օտարերկրյա պահառուի ծառայություններ

109,670

Օտարերկրյա պահառուի միջոցով դեպոզիտար
ստացականների փոխարկում
Փոստային ծառայություններ

33,202
8,530

22,550
9,504

5,157

5,539

197,578

72,325

2022թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

2021թ.
Հունիսի 30-ի
դրությամբ

Չփոխհատուցվող հարկեր

16,011

16,089

Գրասենյակի սպասարկման և կոմունալ ծախսեր

10,391

8,625

Ապահովագրություն

7,915

7,086

Անդամավճարներ

1,729

1,318

Այլ

9,073

792

45,119

33,910

Խորհրդատվական ծառայություններ և աուդիտ
Այլ

14

Այլ ծախսեր

Հազար դրամ

15

Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ

Ենթադրությունները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում են և հիմնված են
պատմական փորձի, ինչպես նաև այլ ցուցանիշների վրա, ներառյալ ապագա ակնկալվող
իրադարձությունները, որոնք տվյալ հանգամանքներում համարվում են ընդունելի:

15.1 Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ
Ընկերությունն իրականացնում է ապագային վերաբերող գնահատումներ և ենթադրություններ:
Այդ հաշվապահական գնահատականները կարող են չհամապատասխանել իրական
արդյունքներին: Ստորև ներկայացված են այն գնահատումներն ու ենթադրությունները, որոնց
գծով առկա է ռիսկ, որ հաջորդ ֆինանսական տարում ակտիվների և պարտավորությունների
հաշվեկշռային արժեքները կենթարկվեն էական ճշգրտումների:

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Ընկերության ֆինանսական ակտիվների կորուստների գծով պահուստ հաշվարկում է՝ հիմնվելով
ֆինանսական պարտականությունները չկատարելու ռիսկի և սպասվող կորուստների
գործակիցների վերաբերյալ ենթադրությունների վրա։ Ընկերությունն այս ենթադրություններն
անելիս և արժեզրկման գործակիցները հաշվարկելու նպատակով դատողություններ է կիրառում՝
հիմնվելով յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ Ընկերության

փորձի, ներկա շուկայական
գնահատականների վրա։

պայմանների,

ինչպես

նաև

ապագային

վերաբերող

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ և վարձակալության գծով պարտավորույթուններ
Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվների և վարձակալության գծով պարտավորությունների
արժեքը հիմնված է ղեկավարության՝ վարձակալության ժամկետների գնահատականներից,
ինչպես նաև լրացուցիչ փոխառության դրույքից, որն օգտագործվել է վարձակալության գծով
վճարները զեղչելու համար: Այս վարձակալության ժամկետները համապատասխանում են
պայմանագրի այն ժամանակաշրջանին, որը հնարավոր չէ չեղարկել, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ Ընկերությունը խելամտորեն վստահ է երկարացման տարբերակների
օգտագործման մեջ։ Վարձակալության ժամկետը գնահատելիս՝ ղեկավարությունը հաշվի է
առնում բոլոր այն փաստերն ու հանգամանքները, որոնք տնտեսական խթան են ստեղծում
Ընկերության համար վարձակալությունը երկարեցնելու տարբերակ կիրառելու նպատակով,
ինչպիսիք են օրինակ՝ վարձակալության պայմանագիրը դադարեցնելու կամ նորը կնքելու
ծախսերը։
Այս գործոններում փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ գնահատված
վարձակալության ժամկետների և օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվների և
վարձակալության գծով պարտավորությունների գրանցված արժեքի վրա։

16

Ֆինանսական գործիքներ

16.1 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններ
Ֆինանսական ակտիվի և ֆինանսական պարտավորության յուրաքանչյուր դասի համար
կիրառված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և ընդունված մեթոդների
մանրամասները, ինչպես նաև եկամտի և ծախսերի ճանաչման չափանիշներն ու հիմքերը
ներկայացված են ծանոթագրություն 3.6-ում:

