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«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ «Բանկ») մայր կազմակերպությունն է
Խմբում, որը բաղկացած է Բանկից և իր դուստր կազմակերպությունից` «ԱԳԲԱ Լիզինգ
Վարկային Կազմակերպություն» ՓԲԸ-ից (միասին՝ «Խումբ»): Այն ձևավորվել է 1995թ.-ին,
որպես

միացյալ

սեփականությամբ

կոոպերատիվ

բանկ՝

համաձայն

Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրության, և 2006թ.-ին ճանաչվել է որպես փակ բաժնետիրական
ընկերություն: Բանկը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ Կենտրոնական բանկի
(այսուհետ՝ «ԿԲ») կողմից տրված ընդհանուր բանկային լիցենզիայի հիման վրա և
հանդիսանում է ՀՀ ավանդների ապահովագրության պետական համակարգի անդամ:
Բանկն ընդունում է բնակչությունից ավանդներ, տրամադրում է վարկեր և իրականացնում է
դրամական փոխանցումներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ՀՀ տարածքից
դուրս, իրականացնում է արտարժույթի փոխանակման գործարքներ և մատուցում է այլ
բանկային ծառայություններ իր կորպորատիվ և ֆիզիկական անձ հաճախորդներին: Բանկի
գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Երևան քաղաքում, և այն ունի 59 մասնաճյուղեր
(ներառյալ` գլխամասը) Երևանում և ՀՀ այլ մարզերում: Բանկի գրանցման իրավաբանական
հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի փողոց 82-84:
ԱԳԲԱ Լիզինգ Վարկային Կազմակերպությունը ձևավորվել է 2003թ.-ի մարտի 30-ին որպես
փակ բաժնետիրական ընկերություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության
համաձայն: Ընկերության հիմնական գործունեությունը ֆինանսական վարձակալության
գծով

գործառնություններն

են

իրավաբանական

և

ֆիզիկական

անձ

հանդիսացող

հաճախորդների հետ: Ընկերությունն ունի վարկային կազմակերպության լիցենզիա՝ տրված
ՀՀ ԿԲ-ի կողմից: Ընկերությունը հանդիսանում է Խմբի դուստր կազմակերպություն և
համախմբվում է սույն ֆինանսական հաշվետվություններում:
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն կատարել է ներդրում «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ ում: «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն

հիմնվել է

11.10.2013թ.-ին : «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԿԲ տրված Թիվ 0002
Լիցենզիայի

հիման

վրա

իրականացնում

է

ներդրումային

ֆոնդերի

կառավարման

գործունեություն: «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ի հիմնադիրներն են
«ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ը `49% և ֆրանսիական «Ամունդի» ԲԸ-ը`
51%մասնակցությամբ: Համաձայն ՀՀՄՍ 28-ի Բանկի կատարած ներդրումը համարվել է

ներդրում ասոցիացված կազամակերպությունում և ֆինանսական հաշվետվություններում
ներկայացվել է առանձին տողով:
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (այսուհետ` ՖՀՄՍ) պահանջների
համաձայն:
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են հազար ՀՀ
դրամով, եթե այլ բան նշված չէ:
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են սկզբնական արժեքի
հիմունքով՝բացառությամբ

ստորև

ներկայացված

հաշվապահական

հաշվառման

քաղաքականության մեջ բացահայտվածի:

Համախմբման հիմունքներ
Դուստր ընկերությունները, որոնց գործունեության նկատմամբ Խումբը վերահսկողություն է
իրականացնում, համախմբվում են: Վերահսկողությունն իրականացվում է այն դեպքում, երբ
Խումբն իրավունք ունի ներդրումներից ստանալ փոփոխական արդյունքներ կամ
ենթարկվում է այդ արդյունքների փոփոխությունների հետ կապված ռիսկին և կարող է ազդել
այդ ներդրումներից ստացվող արդյունքների վրա իր իրավասությունների միջոցով:
Մասնավորապես, Խումբը վերահսկում է ներդրումը, միայն և միայն այն դեպքում, երբ
բավարարվում են հետևյալ պայմանները՝որոնք ապահովում են ներդրման օբյեկտի
նշանակալի գործունեությունը կառավարելու հնարավորություն:
► Խումբն ունի իրավունք ներդրումներից ստացվող փոփոխական արդյունքների նկատմամբ
և ենթարկվում է այդ արդյունքների փոփոխությունների հետ կապված ռիսկին,
► Խումբն ունի հնարավորություն օգտագործելու իր իրավասությունները ներդրման օբյեկտի
նկատմամբ՝ ներդրումներից փոփոխական արդյունքների վրա ազդելու նպատակով:
Որպես կանոն, ենթադրվում է, որ վերահսկողությունը պայմանավորված է ձայնի իրավունքի
մեծամասնությամբ: Սույն ենթադրության հաստատման, ինչպես նաև Խմբի մոտ
մեծամասնությունից ավելի քիչ քվեարկման կամ ներդրման օբյեկտի նկատմամբ
մեծամասնությունից ավելի քիչ նմանատիպ իրավունքների առկայության դեպքում, Խումբը
հաշվի է առնում է բոլոր փաստերը և հանգամանքները տվյալ ներդրման օբյեկտի նկատմամբ
իրավասության առկայությունը գնահատելիս, ներառյալ՝
► ներդրման օբյեկտի նկատմամբ ձայնի իրավունք ունեցող անձանց հետ պայմանագրային
համաձայնությունը,
► այլ համաձայնագրերից ծագող իրավունքները,

► Խմբին պատկանող առկա և հնարավոր քվեարկման իրավունքները:
Դուստր կազմակերպության համախմբումը սկսվում է, երբ Խումբը ձեռք է բերում
վերահսկողություն դուստր ընկերության նկատմամբ և դադարում է, երբ Խումբը կորցնում է
այդ վերահսկողությունը: Ներխմբային բոլոր գործարքները, ինչպես նաև այդ գործարքների
արդյունքում առաջացած մնացորդներն ու չիրացված օգուտները ամբողջությամբ բացառվում
են։ Չիրացված վնասները նույնպես բացառվում են, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
գործարքը վկայում է փոխանցվող ակտիվի արժեզրկման մասին: Անհրաժեշտության
դեպքում, դուստր ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրտվում են` այդ
ընկերությունների

հաշվապահական

հաշվապահական

հաշվառման

հաշվառման

քաղաքականությունները

քաղաքականություններին

Խմբի

համապատասխանեցնելու

նպատակով:
Առանց վերահսկման կորստի դուստր ընկերությունում մասնակցության փոփոխությունը
հաշվառվում է որպես սեփական կապիտալում փոփոխություն: Դուստր կազմակերպության
վնասները վերագրվում են չվերահսկող բաժնեմասին, նույնիսկ եթե այն հանգեցնում է
բացասական մնացորդի։
Եթե Խումբը կորցնում է դուստր կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողությունը, այն
ապաճանաչում է դուստր կազմակերպության ակտիվները (ներառյալ` գուդվիլը) և
պարտավորությունները, ցանկացած չվերահսկվող բաժնեմասի հաշվեկշռային արժեք,
սեփական կապիտալում արտացոլվող փոխարկման կուտակված տարբերությունները,
ճանաչում է ստացված փոխհատուցման իրական արժեքը, մնացած ներդրման իրական
արժեքը, գործարքի արդյունքում առաջացած ավել կամ պակաս գումարը շահույթում կամ
վնասում,

վերադասակարգում

է

նախկինում

այլ

համապարփակ

ֆինանսական

արդյունքներում ճանաչված տարրերի մայր կազմակերպության բաժինը շահույթում կամ
վնասում կամ չբաշխված շահույթում:

Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում
Ասոցիացված են համարվում այն կազմակերպությունները, որոնցում Խումբը ունի 20%-ից
50% քվեարկող բաժնեմաս, կամ Խումբն ունի էական ազդեցության այլ հնարավորություններ,
որը, սակայն, չի նշանակում լիովին վերահսկում: Ասոցիացված կազմակերպություններում
ներդրումները հաշվառվում են բաժնեմասնակցության մեթոդով և սկզբնապես ճանաչվում են
ձեռքբերման

արժեքով`

ներառյալ

գուդվիլը:

Հաշվեկշռային

արժեքի

հետագա

փոփոխությունները արտացոլում են միավորմանը հաջորդող Խմբի`ասոցիացված
կազմակերպության զուտ ակտիվների բաժնեմասի փոփոխությունները: Խմբի` ասոցիացված
կազմակերպության շահույթի կամ վնասի բաժնեմասը ճանաչվում է համապարփակ
ֆինանսական

արդյունքների

մասին

համախմբված

հաշվետվությունում,

իսկ

պահուստներում փոփոխությունները ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքներում:
Այնուամենայնիվ, երբ Խմբի` ասոցիացված կազմակերպություններում վնասների բաժինը
գերազանցում է իր բաժնեմասը ասոցիացված կազմակերպությունում, Խումբը չի ճանաչում
հետագա կորուստները, եթե Խումբը չի պարտավորվում հետագա վճարումներ կատարել
ասոցիացված կազմակերպությանը կամ ասոցիացված կազմակերպության անունից:
Խմբի և իր ասոցիացված կազմակերպության միջև գործարքներից չիրացված օգուտները
բացառվում են մինչև Խմբի` ասոցիացված կազմակերպությունում բաժնեմասը. չիրացված
վնասները նույնպես բացառվում են, բացառությամբ այն դեպքի, երբ համապատասխան
գործարքը վկայում է փոխանցվող ակտիվի արժեզրկման մասին:

Իրական արժեքի չափում
Խումբը այնպիսի ֆինանսական գործիքները, ինչպիսիք են առևտրական նպատակով
պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերը և ածանցյալ գործիքները, չափում է
իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ:
Իրական արժեքն այն գինն է, որը չափման ամսաթվի դրությամբ ընթացիկ շուկայական
պայմաններում, հիմնական, կամ դրա բացակայության դեպքում` ամենաբարենպաստ
շուկայում կստացվեր շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքում ակտիվը
վաճառելու կամ կվճարվեր պարտավորությունը փոխանցելու դիմաց: Իրական արժեքով
չափումը ենթադրում է, որ ակտիվի վաճառքը կամ պարտավորության փոխանցումը
կատարվում է՝
1. այդ ակտիվի կամ պարտավորության հիմնական շուկայում,
2.

կամ

հիմնական

շուկայի

բացակայության

դեպքում`

տվյալ

ակտիվի

կամ

պարտավորության համար ամենաբարենպաստ շուկայում:
Խումբը պետք է մուտքի հնարավորություն ունենա հիմնական կամ ամենաբարենպաստ
շուկա: Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը չափվում է՝ կիրառելով այնպիսի
ենթադրություններ, որոնք շուկայի այլ մասնակիցները կօգտագործվեին ակտիվի կամ
պարտավորության իրական արժեքը որոշելիս՝ ենթադրելով, որ շուկայի մասնակիցները
գործում են իրենց լավագույն տնտեսական շահերից ելնելով: Ոչ ֆինանսական ակտիվի
իրական արժեքի չափումը հաշվի է առնում շուկայի մասնակցի՝ տնտեսական օգուտներ
ստեղծելու կարողությունը՝ ակտիվի առավել արդյունավետ և լավագույն օգտագործումից
կամ այն շուկայի մեկ այլ մասնակցի վաճառելուց, ով ակտիվը կօգտագործեր առավել
արդյունավետ և լավագույն կերպով:

Խումբը

պետք

է

օգտագործի

գնահատման

մեթոդներ,

որոնք

տեղին

են

տվյալ

հանգամանքներում, և որոնց համար բավարար տվյալներ կան իրական արժեքը չափելու
համար՝ առավելագույնին հասցնելով համապատասխան դիտարկելի ելակետային
տվյալների օգտագործումը և նվազագույնին հասցնելով ոչ դիտարկելի ելակետային
տվյալների օգտագործումը:
Բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները, որոնց իրական արժեքը չափվում կամ
բացահայտվում է ֆինանսական հաշվետվություններում, դասակարգվում են ըստ ստորև
ներկայացված իրական արժեքի հիերարխիայի՝ ելնելով իրական արժեքի չափման համար
էական ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալներից՝
► 1-ին մակարդակ – նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ
շուկայում գնանշվող գներ (չճշգրտվող),
► 2-րդ մակարդակ – գնահատման մոդելներ, որոնցում բոլոր նշանակալի ելակետային
տվյալներն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն դիտարկելի են շուկայական տվյալներից,
► 3-րդ մակարդակ – գնահատման մոդելներ, որտեղ իրական արժեքի չափման համար
էական

նշանակություն

ունեցող

հիերարխիայի

առավելագույն

ցածր

մակարդակի

ելակետային տվյալները շուկայում դիտարկելի չեն:
Այն ակտիվների և պարտավորությունների համար, որոնք պարբերաբար ճանաչվում են
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում, Խումբը դիտարկում է հիերարխիայի
մակարդակների
փոփոխության
հրաժեշտությունը՝
նորից
վերլուծելով
դրանց
դասակարգումը (ելնելով իրական արժեքի չափման համար էական ամենացածր մակարդակի
ելակետային տվյալներից) յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:

Ֆինանսական ակտիվներ
Ֆինանսական ակտիվները սկզբնական ճանաչման պահին չափվում են ճանաչման
ամսաթվի դրությամբ իրական արժեքով՝ գումարած կամ հանած գործարքի հետ կապված
ծախսումները: Գործարքի ծախսումները չեն ներառվում հաշվեկշռային արժեքում միայն այն
դեպքում,

երբ

ֆինանսական

ակտիվը

դասակարգվում

է

որպես

շահույթ/վնասով

վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող դասում:
ֆինանսական ակտիվները դասակարգում է՝
• ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ,
• շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ,
• իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվներ:

Բաժնային

գործիքներում

ներդրումները

դասակարգում

է

իրական

արժեքով՝

այլ

համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ: Բանկը
շահույթում կամ վնասում ճանաչում է այդ ներդրումներից առաջացող շահաբաժինները:
Օգուտներն ու վնասները ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում և
հետագայում չի վերադասակարգվում շահույթ/վնաս:
Տրված վարկերը (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, ապառիկ տեղում դասակարգվում են
որպես

ամորտիզացված

արժեքով

հաշվառվող

ֆինանսական ակտիվներ,

քանի

որ

պայմանագրային հոսքերը բաղկացած են բացառապես մայր գումարից և տոկոսներիցև
համապատասխանում
Օգուտներն

ու

են

Բանկի

վնասները

հաշվետվությունում

բիզնես

մոդելի

ֆինանսական

ճանաչվում

են,

երբ

համապատասխան

արդյունքների
վարկերն

ու

մասին

տարբերակին:
համախմբված

դեբիտորական

պարտքերը

ապաճանաչվում կամ արժեզրկվում են, ինչպես նաև` ամորտիզացիայի ընթացքում:
Պարտքային արժեթղթերում ներդրումները դասակարգում են որպես իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, քանի
որ պայմանագրային հոսքերը բաղկացած են բացառապես մայր գումարից և տոկոսներից և
համապատասխանում են Բանկի բիզնես համապատասխան տարբերակին: Օգուտներն ու
վնասները ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում մինչև
ներդրումների օտարումը կամ արժեզրկումը, որի ընթացքում նախկինում այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքներում ներառված կուտակված շահույթը կամ վնասը
վերադասակարգվում

է

համախմբված

ֆինանսական

արդյունքների

մասին

հաշվետվությունում: Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով հաշվարկված տոկոսները
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում:

Արժեզրկում
ՖՀՄՍ 9-ի ընդունումը հիմնովին փոխեց Խմբի կողմից վարկերի արժեզրկման կորուստների
ճանաչման գործընթացը՝ ՄՀՍ 39-ով փաստացի կրած վնասների ճանաչման մոտեցումից
անցում կատարելով ապագային միտված ակնկալվող վարկային կուրուստների (ԱՎԿ)
ճանաչման մոտեցմանը:
2018թ.-ի հունվարի 1-ից Խումբը ձևավորում է պահուստ ըստ ակնկալվող վարկային
կորուստների բոլոր վարկային և այլ պարտքային ֆինանսական ակտիվների գծով, որոնք չեն
համարվում իրական արժեքով չափվող և եկամուտ-ծախսերի հաշվետվության մեջ
արտացոլվող, ինչպես նաև հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություների գծով,
ինչպիսիք են վարկային գծերի չօգտագործված մասերը, ֆինանսական երաշխիքները և
ակրեդիտիվները, այսուհետ ֆինանսական գործիքներ: Կապիտալի գործիքների ենթակա չեն
արժեզրկման համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի պահամջներին:

ԱՎԿ-ները գնահատվում են 12 ամսվա կտրվածքով բոլոր այն ֆինանսական գործիքների
համար, որոնց գծով առկա չէ վարկային ռիսկի էական ավելացում, և վարկի մարմանը
մնացած ամբողջ ժամանակահատվածի կտրվածքով բոլոր այն ֆինանսական գործիքների
համար, որոնց գծով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առկա է վարկային ռիսկի էական
ավելացում:
Խումբը մշակել է վարկային ռիսկի էական աճի գնահատման մեթոդաբանություն, համաձայն
որի բոլոր ֆինանսական գործիքները դասակարգվում են հետևյալ երեք խմբերից որևէ
մեկում՝ ելնելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ վարկային ռիսկի աճի աստիճանից
ֆինանսական գործիքի սկզբնական ճանաչման համեմատ.

Խումբ 1: Ֆինանսական գործիքի սկզբնական ճանաչման պահին այն հիմնականում
դասվում է Խումբ 1-ում: Խումբ 1-ում դասվում են նաև այն վարկերը, որոնք հաշվետու
ամսաթվի դրությամբ ունեցել են վարկային ռիսկի էական բարելավում և տեղափոխվել են
այստեղ Խումբ 2-ից:

Խումբ 2: Տրամադրման պահից վարկային ռիսկի էական վատացմամբ բնութագրվող
վարկերը տեղափոխվում են Խումբ 2, որոնց գծով պահուստավորումը կատարվում է մինչև
մարում ընկած ամբողջ ժամանակահատվածի կտրվածքով գնահատված ԱՎԿ-ների հիման
վրա: Վարկը կարող է դասակարգվել Խումբ 2-ում նաև տրամադրման պահին, եթե
համապատասխանում

է

Խումբ

2-ի

դասակարգման

չափանիշներին,

օրինակ

վերաֆինանսավորման պայմանի առկայություն: Անկախ այլ պատճառների առկայությունից,
31 օր ժամկետանց հատելու պահին վարկը տեղաթոխվում է Խումբ 2:

Խումբ 3: Բոլոր արժեզրկված ակտիվները տեղափոխվում են Խումբ 3, որոնց գծով
պահուստավորումը կատարվում է մինչև մարում ընկած ամբողջ ժամանակահատվածի
կտրվածքով գնահատված ԱՎԿ-ների հիման վրա:
Վարկային ակտիվների՝ վերոնշյալ խմբերի դասակարգումը կատարվում է՝ ելնելով օբյեկտիվ
և լրացուցիչ չափանիշներից: Օբյեկտիվ չափանիշների շարքին են դասվում վարկի
ժամկետանց օրերի առկայությունը, վերանայված կամ վերաֆինանսավորված լինելու
հանգամանքը:

Լրացուցիչ

չափանիշների

շարքին

են

դասվում

մոնիթորինգների

արդյունքների կամ այլ ֆորս մաժորային իրավիճակների առկայության հիման վրա վարկի
դասակարգումը:
Որպես դեֆոլտի պատահար ըստ օբյեկտիվ չափանիշների հիմք է ընդունվում վարկի՝ 91 օր
ժամկետանց դառնալու օրը: Սահմանված այլ չափանիշներին համապատասխան վարկի՝
Խումբ 3 ընկնելու օրը համարվում է դեֆոլտի պատահար ըստ սուբյեկտիվ չափանիշների:
Խումբը գնահատում է ԱՎԿ-ները՝ ելնելով հավանականություններով կշռված երեք
սցենարների արդյունքներից: ԱՎԿ-ների հիմնական բաղադրիչներն են.

Դեֆոլտի հավանականությունը (ԴՀ), որը գնահատում է որոշակի ժամանակահատվածի
կտրվածքով վարկի՝ դեֆոլտի ենթարկվելու պատահարի հնարավորությունը:
Ռիսկի ենթակա գումարը դեֆոլտի պահին (ՌԳԴ), որը գնահատում է հնարավոր գումարը
ապագա դեֆոլտի պահին՝ ելնելով վարկի գումարի հնարավոր փոփոխությունները (մայի
գումարի և տոկոսագումարների մարում, վարկային գծերի ակնկալվող կանխիկացումներ
կամ ժամանակին չվճարված գումարների նկատմամբ տոկոսագումարների հնարավոր
կուտակումներ) հաշվետու ամսաթվից հետո:
Կորուստի գործակիցը (ԿԳ), որը գնահատում է դեֆոլտի ենթարկված վարկից հնարավոր
կորուստի տոկոսը, որը կարող է առաջանալ ակնկալվող դրամական հոսքերի, այդ թվում
գրավի իրացումից հնարավոր հոսքերի, և անհրաժեշտ դրամական հոսքերի տարբերության
հիման վրա:
Արդյունավետ տոկոսադրույքը, որի միջոցով դեֆոլտի գնատատված պահի դրությամբ ԱՎԿները զեղչվում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ:
ԱՎԿ-ները գնահատելու համար Խումբը կիրառում է երեք սցենարներ՝ հիմնական,
լավատեսական

և

վատատեսական,

որոնցից

յուրաքանչյուրը

տարբերվում

է

մակրոտնտեսական տարբեր սցենարների կիրառման ժամանակ կանխատեսվող դեֆոլտի
հավանականության մեծություններով: Մակրոտնտեսական սցենարների գնահատման
համար

Խումբը

հիմք

է

ընդունում

տարբեր

հեղինակավոր

կառույցների

կողմից

հրապարակած կանխատեսումները ապագա տարիների մակրոտնտեսական տենդենցների
գծով, ինչպես նաև կանխատեսումների հնարավոր վիճակագրական շեղումները փաստացի
տենդենցներից:

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ներառում են կանխիկ թղթադրամները և
մետաղադրամները, բանկերում Նոստրո հաշիվները և ՀՀ ԿԲ-ում պահվող միջոցները,
ներառյալ պարտադիր պահուստները:

Թանկարժեք մետաղներ
Ոսկին և այլ թանկարժեք մետաղները արտացոլվում են ՀՀ ԿԲ գնման գներով, որոնք
մոտավորապես համապատասխանում են իրական արժեքին՝ Լոնդոնի մետաղների բորսայի
գնանշումների նկատմամբ զեղչմամբ: Թանկարժեք մետաղների հետ գործառնությունների
ժամանակ ՀՀ ԿԲ գների փոփոխությունները հաշվառվում են որպես թանկարժեք մետաղների
գործառնություններից գնային տարբերություններ այլ եկամուտների կազմում:

Հետգնման ու հակադարձ հետգնման պայմանագրեր և արժեթղթերի գծով
փոխառության գործառնություններ
Հետգնման պայմանով արժեթղթերի վաճառքի գործառնությունները («ռեպո») դիտարկվում են
որպես

ապահովված

ֆինանսավորման

գործառնություններ:

Հետգնման

պայմանով

վաճառված արժեթղթերը շարունակում են հաշվառվել հաշվեկշռում, և այն դեպքում, երբ
գնորդն ունի նշված արժեթղթերի վաճառքի կամ գրավադրման պայմանագրային իրավունք
կամ համաձայնություն, դրանք վերադասակարգվում են որպես «Հետգնման պայմանագրերով
գրավադրված արժեթղթեր» և ներկայացվում որպես առանձին հաշվեկշռային հոդված:
Համապատասխան պարտավորությունն արտացոլվում է բանկերի կամ հաճախորդների
միջոցների կազմում: Հետադարձ վաճառքի պայմանագրով արժեթղթերի ձեռքբերումը
(հակադարձ

ռեպո)

արտացոլվում

է

բանկերի

նկատմամբ

պահանջների

կամ

հաճախորդներին տրված վարկերի կազմում՝ կախված իրավիճակից:
Վաճառքի գնի և ձեռք բերման գնի միջև տարբերությունը դիտարկվում է որպես տոկոսային
եկամուտ և հաշվեգրվում ռեպո պայմանագրի ժամկետի ընթացքում` արդյունավետ
եկամտաբերության մեթոդով:
Արժեթղթերը,

որոնք

փոխառության

են

տրվել

գործընկերներին,

շարունակվում

են

հաշվառվել
ֆինանսական
վիճակի
մասին
համախմբված
հաշվետվությունում:
Փոխառությամբ ներգրավված արժեթղթերն արտացոլվում են ֆինանսական վիճակի մասին
համախմբված հաշվետվությունում միայն երրորդ անձանց վաճառքի դեպքում: Այս դեպքում
առքուվաճառքի
համախմբված
արժեթղթերի

գործարքները

հաշվառվում

հաշվետվությունում`
հետ

կապված

են

ֆինանսական

եկամուտների

գործառնությունների

կազմում՝
ծախսերը:

արդյունքների

մասին

հանած

առևտրային

Այդպիսի

արժեթղթերի

վերադարձի պարտավորությունը արտացոլվում է առևտրային գործառնությունների գծով
պարտավորություններում` իրական արժեքով:

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ
Խումբը բնականոն գործունեության ընթացքում արժութային և կապիտալի շուկաներում
օգտագործում

է

տարատեսակ

ածանցյալ

ֆինանսական

գործիքներ,

ներառյալ`

ֆորվարդները, ֆյուչերսները, սվոպերը և օպցիոնները: Այդ ֆինանսական գործիքները
նախատեսված են առևտրի համար և սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով: Իրական
արժեքը որոշվում է շուկայական գնանշման հիման վրա կամ գնորոշման մոդելներով, որոնք
հիմնված են բազիսային գործիքների ընթացիկ շուկայական և պայմանագրային արժեքների և
այլ գործոնների վրա: Դրական իրական արժեքով ածանցյալ ֆինանսական գործիքները
արտացոլվում

են

ակտիվների

կազմում,

իսկ

բացասական

արժեք

ունեցողները`

պարտավորությունների կազմում: Նշված գործառնություններից ստացված արդյունքները
հաշվառվում են ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում՝

որպես

առևտրական

նպատակով

պահվող

ակտիվներից

կամ

արտարժութային

գործառնություններից զուտ շահույթ կամ վնաս՝ կախված ածանցյալ գործիքների բնույթից:
Ածանցյալ գործիքները, ներառված այլ ֆինանսական գործիքների կազմում, հաշվառվում են
առանձին և արտացոլվում են իրենց իրական արժեքով, եթե դրանց ռիսկերն ու բնութագրերը
սերտորեն կապված չեն հիմնական պայմանագրերի ռիսկերի ու բնութագրերի հետ, իսկ
հիմանական պայմանագրերը վաճառքի համար նախատեսված չեն և չեն գնահատվում
իրական արժեքով շահույթում կամ վնասում: Այլ ֆինանսական գործիքների կազմում
ներառված ածանցյալ գործիքները, առանձնացված հիմնական պայմանագրից, հաշվառվում
են իրական արժեքով առևտրային պորտֆելի կազմում, ընդ որում՝ իրական արժեքի բոլոր
փոփոխություններն արտացոլվում են շահույթում կամ վնասում:

Մուրհակներ
Գնված մուրհակները ներառվում են առևտրական նպատակով պահվող արժեթղթերում,
պահանջներ բանկերի նկատմամբ կամ հաճախորդներին տրված վարկեր հոդվածներում՝
կախված ձեռք բերման նպատակից և պայմաններից, և հաշվառվում են հաշվետվությունում
ակտիվների

համապատասխան

դասերի

նկատմամբ

կիրառվող

հաշվապահական

հաշվառման քաղաքականության սկզբունքների հիման վրա:

Փոխառու միջոցներ
Թողարկված ֆինանսական գործիքները կամ դրանց բաղկացուցիչները դասակարգվում են
որպես պարտավորություններ, եթե պայմանագրային համաձայնության արդյունքում Խումբն
ունի պարտավորություն փոխանցելու դրամական միջոցներ կամ այլ ֆինանսական
ակտիվներ, կամ այլ կերպ կատարելու պարտավորությունները, բացի հաստատուն
գումարով դրամական միջոցների կամ այլ ֆինանսական ակտիվների` սեփական
բաժնեմասային գործիքների հաստատուն քանակով փոխարինելը: Նման գործիքները իրենց
մեջ ներառում են ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ պարտավորությունները, բանկերի միջոցները,
հաճախորդների հաշիվները, այլ փոխառու միջոցները, թողարկված պարտատոմսերը:
Սկզբնական ճանաչումից հետո փոխառու միջոցները հաշվառվում են ամորտիզացված
արժեքով` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի կիրառման միջոցով: Պարտավորության
ապաճանաչման դեպքում, ինչպես նաև ամորտիզացիայի ընթացքում, եկամուտներն ու
ծախսերը

ճանաչվում

են

ֆինանսական

արդյունքների

մասին

համախմբված

հաշվետվությունում:

Վարձակալություն
Ֆինանսական
Խումբը ճանաչում

վարձակալություն՝
է ֆինանսական

Խումբը
որպես
վարձակալությունը որպես

վարձակալ
ակտիվներ և

պարտավորություններ ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում

վարձակալության պայմանների ուժի մեջ մտնելու պահից վարձակալվող գույքի իրական
արժեքի չափով, կամ, ցածր լինելու դեպքում, նվազագույն վարձակալական վճարների
ընթացիկ արժեքով: Նվազագույն վարձակալական վճարների ընթացիկ արժեքը հաշվարկելու
համար որպես զեղչման գործակից օգտագործվում է վարձակալության ներքին
տոկոսադրույքը,երբ այն հնարավոր է կիրառել, հակառակ դեպքում` Խմբի լրացուցիչ
փոխառության տոկոսադրույքը:
Սկզբնական ուղղակի ծախսումները ներառվում են ակտիվի արժեքի մեջ: Վարձակալական
վճարները

համաչափորեն

բաշխվում

են

ֆինանսական

ծախսերի

և

չմարված

պարտավորության նվազեցման միջև:
Ֆինանսական ծախսը տարածվում է վարձակալության ողջ ժամանակահատվածի վրա
այնպես, որ հաշվարկվի հաստատուն դրույքաչափ պարտավորության յուրաքանչյուր
ժամանակաշրջանի մնացորդային արժեքի նկատմամբ: Վարձակալի կողմից ֆինանսական
վարձակալության գործունեությանը ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումներն արտացոլվում
են վարձակալված ակտիվների կազմում:

Ֆինանսական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձատու
Խումբը

ճանաչում

է

ֆինանսական

վարձակալությունից

դեբիտորական

պարտքը

վարձակալության զուտ ներդրման գումարի չափով` վարձակալության պայմանների ուժի
մեջ մտնելու պահից սկսած: Ֆինանսական եկամուտը հիմնված է զուտ չմարված ներդրման
հաստատուն եկամտաբերության գործակցի օգտագործման մոդելի վրա: Սկզբնական
ուղղակի ծախսումները ներառվում են վարձակալությունից դեբիտորական պարտքի
հաշվարկման մեջ:

Գործառնական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձակալ
Գույքի վարձակալությունը, որի դեպքում սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու
օգուտները պահպանվում են վարձատուի կողմից, դասակարգվում է որպես գործառնական
վարձակալություն:
Գործառնական վարձակալության գծով վարձավճարները հավասարաչափ ճանաչվում են
որպես ծախս վարձակալության ժամկետի ընթացքում և ներառվում են այլ գործառնական
ծախսերում:

Գործառնական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձատու
Խումբը ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում ներկայացնում է
գործառնական վարձակալության առարկա հանդիսացող ակտիվը` ըստ ակտիվի բնույթի:
Գործառնական վարձակալությունից ստացվող վարձակալական եկամուտը ճանաչվում է
շահույթում կամ վնասում որպես այլ եկամուտ`հավասարաչափ վարձակալության ժամկետի

ընթացքում: Վարձակալներին տրամադրված զեղչերի համախառն գումարը արտացոլվում է
որպես վարձակալությունից եկամտի նվազեցում` հավասարաչափ վարձակալության
ժամկետի ընթացքում: Գործառնական վարձակալության պայմանագրի հետ կապված
սկզբնական ուղղակի ծախսումները ավելացվում են վարձակալության առարկա
հանդիսացող ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին:

Ֆինանսական գործիքների չափումը սկզբնական ճանաչման ժամանակ
Ֆինանսական գործիքները սկզբնական ճանաչման ժամանակ չափվում են իրական արժեքով,
որը ճշգրտվում է գործարքի հետ անմիջականորեն կապված միջնորդավճարների և
ծախսումների գումարով այն գործիքների դեպքում, որոնք չեն վերագնահատվում իրական
արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով:
Սկզբնական ճանաչման ժամանակ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի լավագույն
ապացույցը գործարքի գինն է: Եթե Խումբը գտնում է, որ սկզբնական ճանաչման պահին
իրական արժեքը տարբերվում է գործարքի գնից՝
► և եթե այդ իրական արժեքը հիմնավորվում է շուկայում նմանատիպ ակտիվի կամ
պարտավորության համար գնանշված գնով (այսինքն՝ 1-ին մակարդակի ելակետային
տվյալներ), կամ հիմնված է գնահատման մեթոդի վրա, որն օգտագործում է միայն դիտարկելի
շուկաների տվյալները, ապա Խումբը սկզբնական ճանաչման պահին իրական արժեքի և
գործարքի գնի միջև տարբերությունը ճանաչում է որպես օգուտ կամ վնաս,
► բոլոր այլ դեպքերում ֆինանսական գործիքի սկզբնական չափումը ճշգրտվում է, որպեսզի
սկզբնական ճանաչման պահին իրական արժեքի և գործարքի գնի միջև տարբերությունը
տեղափոխվի ապագա ժամանակաշրջաններ: Սկզբնական ճանաչումից հետո Խումբը
հետաձգված տարբերությունը ճանաչում է որպես օգուտ կամ վնաս միայն այն դեպքում, եթե
ելակետային տվյալները դառնում են դիտարկելի, կամ գործիքի ապաճանաչման դեպքում:

Ֆինանսական ակտիվների հաշվանցում
Ֆինանսական ակտիվները հաշվանցվում են պարտավորություններով և ֆինանսական
վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում արտացոլվում են զուտ մնացորդով, եթե
գոյություն ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավական հիմք և գոյություն ունի
դրանք

զուտ

հիմքով

մարելու

կամ

միաժամանակ

ակտիվները

իրացնելու

և

պարտավորությունները մարելու մտադրություն: Հաշվանցում կատարելու իրավունքը չպետք
է պայմանավորված լինի ապագա ժամանակաշրջանի դեպքերով և պետք է ունենա
իրավական ուժ բոլոր ստորև ներկայացված դեպքերում`
► բնականոն գործունեության ընթացքում
► պարտականությունների չկատարման դեպքում

► կազմակերպության կամ դրա որևէ գործընկերոջ վճարունակ չլինելու կամ լուծարման
ժամանակ
Սույն

պայմանները,

որպես

կանոն,

չեն

տարածվում

հաշվանցման

գլխավոր

համաձայնությունների վրա, և համապատասխան ակտիվներն ու պարտավորությունները
ֆինանսական

վիճակի

մասին

համախմբված

հաշվետվությունում

արտացոլվում

են

համախառն արժեքով:

Ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրեր
Սովորական գործունեության ընթացքում Խումբը տրամադրում է ֆինանսական երաշխիքներ
ակրեդիտիվների, երաշխիքների և ակցեպտների տեսքով: Ֆինանսական երաշխիքների
պայմանագրերը համախմբված ֆինանսական
ճանաչվում
են
իրական
արժեքով
«Այլ

հաշվետվություններում
պարտավորություններ»

սկզբնապես
հոդվածում`

միջնորդավճարների գծով ստացված վարձատրության չափով:
Պարտավորության սկզբնական ճանաչումից հետո Խումբը յուրաքանչյուր երաշխիքի
պայմանագրի գծով իր պարտավորությունը գնահատում է հետևյալ երկու մեծություններից
առավելագույնով.

միջնորդավճարների

գծով

ամորտիզացված

վարձատրությունը

և

երաշխիքի պայմանագրից առաջացող ֆինանսական պարտավորությունը մարելու համար
անհրաժեշտ ծախսումների լավագույն գնահատականը:
Ֆինանսական երաշխիքների հետ կապված պարտավորությունների ավելացումը ճանաչվում
է

ֆինանսական

արդյունքների

մասին

համախմբված

հաշվետվությունում:

Միջնորդավճարների գծով ստացված վարձատրությունը ճանաչվում է ֆինանսական
արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում գծային մեթոդով` պայմանագրի
ողջ ժամկետի ընթացքում:

Հարկում
Շահութահարկի

գծով

ընթացիկ

ծախսը

հաշվարկվում

է

ՀՀ

օրենսդրության

համաձայն:Շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից:
Շահութահարկը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ հարկի այն մասի,
որը վերաբերում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միավորներին կամ
ուղղակիորեն

կապիտալում

ճանաչված`

բաժնետերերի

հետ

իրականացված

գործառնություններին, որի դեպքում շահութահարկը ճանաչվում է այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքներում կամ ուղղակիորեն կապիտալում:
Ընթացիկ հարկը ժամանակաշրջանի հարկվող շահույթի գծով վճարման ենթակա ակնկալվող
շահութահարկի գումարն է, որը հաշվարկվում է՝ կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք
ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի

դրությամբ, ինչպես նաև նախորդ տարիների վճարման ենթակա հարկերի գծով կատարված
ճշգրտումները:
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են ֆինանսական
հաշվետվությունների

նպատակների

համար

օգտագործվող

ակտիվների

ու

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային նպատակների համար
օգտագործվող գումարների ժամանակավոր տարբերությունների գծով: Հետաձգված
հարկային ակտիվներ և պարտավորություններ չեն ճանաչվում հետևյալ ժամանակավոր
տարբերությունների համար՝ գուդվիլ, որը չի նվազեցվում հարկային նպատակներով,
ակտիվների կամ պարտավորությունների սկզբնական ճանաչում, որոնք ազդեցություն
չունեն ոչ հաշվապահական, ոչ հարկվող շահույթի վրա, ինչպես նաև այն դուստր
ընկերություններում
կատարած
ներդրումներին
վերաբերող
ժամանակավոր
տարբերություններ, որտեղ մայր ընկերությունն ի վիճակի է վերահսկել ժամանակավոր
տարբերության հակադարձումը, և հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունը չի
հակադարձվի մոտ ապագայում:
Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների չափումն արտացոլում է այն
հարկային հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ, եթե Խումբը կիրառի այն մոտեցումը,
որով ակնկալում է վերականգնել կամ մարել իր ակտիվների և պարտավորությունների
հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են՝ կիրառելով
հարկերի այն դրույքները, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ժամանակավոր
տարբերությունների նկատմամբ՝ վերջինները հակադարձելիս՝ հիմք ընդունելով այն
օրենքների դրույթները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում: Ապագա հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել
ժամանակավոր

տարբերությունները,

չօգտագործված

հարկային

վնասները

և

արտոնությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները նվազեցվում ժամանակավոր
հարկային տարբերությունները:

Հիմնական միջոցներ
Սկզբնական Ճանաչման ժամանակ հիմնական միջոցները արտացոլվում են սկզբնական
արժեքով առանց ամենօրյա սպասարկման ծախսերի՝ հանած կուտակված մաշվածությունն
ու արժեզրկումից կուտակված վնասները: Այդ գումարը ներառում է սարքավորման
փոխարինման ժամանակ կատարված ծախսերը, եթե դրանք բավարարում են ճանաչման
չափանիշներին:
Հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է արժեզրկման տեսանկյունից
այն դեպքում, երբ առաջանում են դեպքերի կամ իրավիճակների այնպիսի փոփոխություններ,
որոնք վկայում են, որ այդպիսի ակտիվների արժեքը, հնարավոր է, որ չի փոխհատուցվի:

Փաստացի արժեքով սկզբնական ճանաչումից հետո հողը, շենքերը և փոխադրամիջոցները
արտացոլվում են վերագնահատված արժեքով, որն իրենից ներկայացնում է իրական արժեքը
վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ` հանած
մաշվածությունն
ու
արժեզրկումից
կուտակված

համապատասխան կուտակված
վնասները:
Վերագնահատումն

իրականացվում է բավարար պարբերականությամբ, որպեսզի վերագնահատված ակտիվի
իրական արժեքը էականորեն չտարբերվի դրա հաշվեկշռային արժեքից:
Վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ կուտակված մաշվածությունը բացառվում է`
միաժամանակ նվազեցվելով ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքից, և ստացված
գումարը վերահաշվարկվում է` հաշվի առնելով ակտիվի վերագնահատված գումարը:
Վերագնահատման արժեքի աճը արտացոլվում է այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների կազմում, եթե այն տվյալ ակտիվի արժեքի նախորդ նվազման վերականգնում
չէ, որը նախկինում արտացոլվել էր ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված
հաշվետվությունում: Այս դեպքում ակտիվի արժեքի աճը վերագրվում է ֆինանսական
արդյունքներին:
Վերագնահատումից արժեքի նվազումը արտացոլվում է ֆինանսական արդյունքների մասին
համախմբված հաշվետվությունում, բացառությամբ նախկինում հիմնական միջոցների
վերագնահատման պահուստում արտացոլված նույն ակտիվի գծով արժեքի աճի հաշվին
այդպիսի նվազեցման անմիջական հաշվանցմանը:
Ակտիվի

օտարման

դեպքում

վերագնահատման

պահուստում

ներառված

գումարը

փոխանցվում է չբաշխված շահույթ:
Ակտիվի մաշվածության հաշվարկումը սկսվում է կատարվել այն ժամանակ, երբ այն
օգտագործման համար մատչելի է դառնում: Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային
մեթոդով՝ ակտիվների ներքոնշյալ օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետների
ընթացքում՝

Շենքեր
Համակարգիչներ և կապի միջոցներ
Տրանսպորտային միջոցներ
Այլ հիմնական միջոցներ

Օգտակար
ժամկետներ
20
5
5
5

ծառայության
Տոկոսադրույք
5
20
20
20

Ակտիվի մնացորդային արժեքները, օգտակար ծառայության ժամկետները և մաշվածության
հաշվարկման մեթոդները վերանայվում և, եթե անհրաժեշտ է, փոփոխվում են յուրաքանչյուր
հաշվետու տարվա վերջում:
Վերանորոգումների և արդիականացման հետ կապված ծախսումները ծախսագրվում են
կատարման ժամանակ և ներառվում են այլ գործառնական ծախսերի կազմում,
բացառությամբ, եթե դրանք որակավորվում են որպես կապիտալացվող:

Գուդվիլ
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձեռքբերված գուդվիլը
սկզբնապես ճանաչվում է Խմբի կողմից փոխանցված հատուցման և ձեռքբերված որոշելի
զուտ ակտիվների և ստանձնած պարտավորությունների տարբերության արժեքով: Դուստր
ընկերության ձեռքբերման ժամանակ առաջացող գուդվիլը ճանաչվում է գուդվիլի և ոչ
նյութական ակտիվների կազմում: Ասոցիացված կազմակերպության ձեռքբերման ժամանակ
առաջացող գուդվիլը արտացոլվում է ասոցիացված կազմակերպություններում կատարված
ներդրումների կազմում: Սկզբնական ճանաչումից հետո գուդվիլը հաշվառվում է սկզբնական
արժեքով` հանած արժեզրկումից կորուստները:
Գուդվիլը գնահատվում է արժեզրկման տեսանկյունից յուրաքանչյուր տարի կամ ավելի
հաճախ, եթե ինչ-որ իրադարձություններ կամ հանգամանքների փոփոխություններ վկայում
են հաշվեկշռային արժեքի արժեզրկման մասին:
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձեռքբերված գուդվիլը,
արժեզրկման տեսանկյունից գնահատելու նպատակով, ձեռքբերման ամսաթվից սկսած
բաշխվում է Խմբի դրամաստեղծ միավորների կամ դրամաստեղծ միավորների խմբերի միջև,
որոնք, ակնկալվում է, որ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում
կստանան օգուտներ` անկախ այն բանից, թե ձեռքբերված կազմակերպության այլ
ակտիվներն ու պարտականությունները վերագրվում են այդ դրամաստեղծ միավորների կամ
դրամաստեղծ միավորների խմբերին, թե` ոչ: Յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավոր կամ
դրամաստեղծ միավորների խումբ, որին վերաբերում է գուդվիլը, պետք է.
►

իրենից ներկայացնի ներքին կառավարման նպատակով գուդվիլի վերլուծության

տեսանկյունից Խմբի կազմում առավել ցածր մակարդակի վարչական միավոր
►

մինչ միավորումը չգերազանցի գործառնական սեգմենտը՝ համաձայն ՖՀՄՍ 8

«Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի սահմանման:
Գուդվիլի արժեզրկումը գնահատվում է դրամաստեղծ միավորի (կամ դրամաստեղծ
միավորների խմբի) փոխհատուցվող արժեքի հիման վրա: Արժեզրկումից կորուստները
ճանաչվում են, եթե դրամաստեղծ միավորի (կամ դրամաստեղծ միավորների խմբի)
հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է դրա փոխհատուցվող արժեքը:
Գուդվիլի արժեզրկումից կորուստները հետագայում չեն հակադարձվում:

Ոչ նյութական ակտիվներ
Այլ ոչ նյութական ակտիվները ներառում են համակարգչային ծրագրերն ու լիցենզիաները:
Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ձեռքբերման
արժեքով:

Ձեռնարկատիրական միավորման արդյունքում ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվների
արժեքը ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ դրանց իրական արժեքն է: Սկզբնական
ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած
կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումից կուտակված վնասները: Ոչ նյութական
ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ անորոշ:
Որոշակի

օգտակար

ծառայության

ժամկետ

ունեցող

ոչ

նյութական

ակտիվները

ամորտիզացվում են գծային մեթոդով օգտակար ծառայության ընթացքում, որը կազմում է 7ից 10 տարի, և գնահատվում են արժեզրկման տեսանկյունից, երբ առկա են ոչ նյութական
ակտիվի արժեզրկման հայտանիշեր: Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ
նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդները և ժամկետները
վերանայվում են, նվազագույնը՝ յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում:

Վաճառքի համար պահվող դասակարգված ակտիվներ
Խումբը դասակարգում է ոչ ընթացիկ ակտիվը (կամ օտարման խումբը) որպես վաճառքի
համար պահվող, եթե դրա հաշվեկշռային արժեքը փոխհատուցվելու է հիմնականում
վաճառքի գործարքի, այլ ոչ թե շարունակական օգտագործման միջոցով: Դրա համար
ակտիվը (կամ օտարման խումբը) պետք է իր ներկա վիճակում պատրաստ լինի անմիջապես
վաճառքի համար` միայն այդպիսի ակտիվների (կամ օտարման խմբերի) վաճառքների
համար բնորոշ և ընդունված պայմաններով, իսկ դրա վաճառքը պետք է լինի բարձր
հավանական:

Որպեսզի

վաճառքը

ունենա

բարձր

հավանականություն,

Խմբի

ղեկավարությունը պետք է հստակորեն նպատակադրված լինի պլանավորել վաճառել ոչ
ընթացիկ ակտիվը (կամ օտարման խումբը) և պետք է ձեռնարկի գնորդ գտնելու և վաճառքի
պլանը կատարելու ակտիվ ծրագիր: Ավելին, ակտիվը (կամ օտարման խումբը) իր ընթացիկ
իրական արժեքի համեմատ ողջամիտ գնով պետք է ակտիվորեն առաջարկվի շուկայում
վաճառքի համար, բացի այդ պետք է ակնկալվի, որ դասակարգման ամսաթվից հետո մեկ
տարվա ընթացքում վաճառքը կհամարվի ավարտված: Խումբը վաճառքի համար պահվող
ակտիվը (կամ օտարման խումբը) չափում է հաշվեկշռային արժեքից և վաճառքի համար
անհրաժեշտ

ծախսումներով

նվազեցված

իրական

արժեքից

նվազագույնով:

Խումբը

ճանաչում է արժեզրկումից վնասներ` ակտիվի (կամ օտարման խմբի) արժեքի սկզբնական
կամ հետագա՝ մինչև վաճառքի համար անհրաժեշտ ծախսումներով նվազեցված իրական
արժեքը

դուրսգրումների

միջոցով,

եթե

իրադարձությունները

կամ

պայմանների

փոփոխությունները վկայում են, որ դրանց հաշվեկշռային արժեքը կարող է արժեզրկված
լինել:

Պահուստներ
Պահուստը ճանաչվում է, երբ Խումբն ունի գործող իրավական կամ կառուցողական
պարտավորություն, որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ
պարտականությունը

մարելու

նպատակով

կպահանջվի

տնտեսական

օգուտներ

մարմնավորող միջոցների արտահոսք, և պարտավորության գումարը հնարավոր է
արժանահավատորեն գնահատել:

Բաժնետիրական կապիտալ
Սովորական բաժնետոմսերը և չմարվող արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնք դիսկրեցիոն
շահաբաժինների իրավունք են տալիս, դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալ: Նոր
բաժնետոմսերի

թողարկմանը

վերաբերող

ուղղակի

ծախսերը,

բացառությամբ

ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման դեպքերի,արտացոլվում են սեփական
կապիտալում՝ որպես թողարկման գծով մուտքերից նվազեցում: Երբ թողարկման
արդյունքում ստացված գումարների իրական արժեքը գերազանցում է բաժնետոմսերի
անվանական արժեքը,տարբերությունը ճանաչվում է որպես էմիսիոն եկամուտ:

Հետգնված բաժնետոմսեր
Երբ Բանկը կամ իր դուստր կազմակերպությունները գնում են Բանկի բաժնետոմսերը,
վճարված փոխհատուցումը, ներառյալ գործարքի հետ կապված ծախսերը և հանած
շահութահարկը, նվազեցվում է ընդհանուր կապիտալից՝ որպես հետգնված բաժնետոմսեր,
մինչև դրանց չեղյալ հայտարարումը կամ վերաթողարկումը: Երբ նման բաժնետոմսերը
հետագայում վաճառվում կամ վերաթողարկվում են, ստացված փոխհատուցումը ներառվում
է սեփական կապիտալում: Հետգնված բաժնետոմսերը հաշվառվում են միջին կշռված գնով:

Շահաբաժիններ
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ շահաբաժինները նվազեցվում են սեփական կապիտալից և
ճանաչվում են որպես պարտավորություն միայն այն դեպքում, երբ դրանք հայտարարվել են
մինչև հաշվետու ամսաթիվը ներառյալ: Մինչև հաշվետու ամսաթիվը առաջարկված կամ
հաշվետու ամսաթվից հետո մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման
ամսաթիվը առաջարկված կամ հայտարարված շահաբաժինները բացահայտվում են
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում:

Պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ
Պայմանական պարտավորությունները չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին
համախմբված հաշվետվությունում, այլ բացահայտվում են հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պարտավորության մարման հետ
կապված ռեսուրսների արտահոսքը համարվում է քիչ հավանական: Պայմանական
ակտիվները
չեն
արտացոլվում
ֆինանսական
վիճակի
մասին
համախմբված
հաշվետվությունում

և

բացահայտվում

են

հաշվետվություններին

կից

ծանոթագրություններում այն դեպքերում, երբ դրանց հետ կապված տնտեսական օգուտների
ներհոսքը համարվում է հավանական:

Եկամուտների և ծախսերի ճանաչումը
Եկամուտները ճանաչվում են, եթե հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կներհոսեն
Խումբ, և այդ եկամուտները հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Ստորև ներկայացվող
չափանիշները նույնպես պետք է հաշվի առնվեն նախքան եկամտի ճանաչումը:

Տոկոսային և համանման եկամուտ ու ծախս
Բոլոր ֆինանսական գործիքների համար, որոնք հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով,
և բոլոր տոկոսային եկամուտ բերող ֆինանսական գործիքների համար, որոնք
դասակարգված են որպես առևտրական և վաճառքի համար մատչելի, տոկոսային եկամուտն
ու ծախսը հաշվառվում են արդյունավետ տոկոսադրույքով, որով զեղչված ակնկալվող
ապագա դրամական վճարումները կամ ներհոսքերը ֆինանսական գործիքի ենթադրվող ողջ
օգտագործման ժամանակահատվածում կամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ
այն կիրառելի է, ճշգրտորեն բերվում են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության զուտ
հաշվեկշռային արժեքին:
Հաշվարկի

ժամանակ

պայմանագրային

հաշվի

պայմանները

են

առնվում

(օրինակ՝

ֆինանսական

ժամկետից

շուտ

գործիքի
մարման

գծով

բոլոր

իրավունքը)

և

միջնորդավճարների գծով կամ լրացուցիչ ծախսերը, որոնք անմիջականորեն կապված են
գործիքի հետ և որոնք արդյունավետ տոկոսադրույքի բաղկացուցիչ մաս են կազմում, սակայն
հաշվի չեն առնվում ապագա վնասները: Ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական
պարտավորության հաշվեկշռային արժեքները ճշգրտվում են Խմբի կողմից վճարումների
կամ մուտքերի գնահատման վերանայման դեպքում: Ճշգրտված հաշվեկշռային արժեքը
հաշվարկվում է սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ հաշվեկշռային
արժեքի փոփոխությունը դիտվում է որպես տոկոսային եկամուտ կամ ծախս:
Արժեզրկման

արդյունքում

ֆինանսական

ակտիվի

կամ

համանման

ֆինանսական

ակտիվների խմբի հաշվեկշռային արժեքի նվազման դեպքում տոկոսային եկամուտները
շարունակվում են ճանաչվել սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով նոր հաշվեկշռային
արժեքի հիման վրա:

Միջնորդավճարների գծով եկամուտ
Հաճախորդներին

մատուցվող

տարբեր

ծառայություններից

Խումբը

ստանում

է

միջնորդավճարների գծով եկամուտ: Միջնորդավճարների գծով եկամուտը կարող է
բաժանվել հետևյալ երկու խմբերի.
► միջնորդավճարների գծով եկամուտ, որը ստացվում է որոշակի ժամանակահատվածում
մատուցվող ծառայություններից,

Միջնորդավճարների գծով եկամուտը, որը ստացվում է որոշակի ժամանակահատվածում
մատուցվող ծառայություններից, հաշվեգրվում է այդ ժամանակահատվածի ընթացքում:
Նման հոդվածները ներառում են միջնորդավճարների գծով եկամուտը ակտիվների
կառավարման, պահառության և կառավարման ու խորհրդատվական այլ ծառայությունների
համար: Վարկերի տրամադրման գծով պարտավորության դիմաց միջնորդավճարները, եթե
վարկի օգտագործման հավանականությունը բարձր է, և վարկերի հետ կապված այլ
միջնորդավճարները

վերագրվում

են

ապագա

ժամանակաշրջաններին

(վարկերի

տրամադրման հետ կապված այլ ծախսումների հետ միասին) և ճանաչվում են որպես վարկի
արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում:
► միջնորդավճարների գծով եկամուտ` միջնորդային ծառայությունների գծով Երրորդ անձի
անունից գործարքի բանակցություններն անցկացնելու և մասնակցելու համար (օրինակ՝
բաժնետոմսերի կամ այլ արժեթղթերի առքի, կամ ընկերության առք ու վաճառքի
համաձայնագրի (կնքումը) ստացված կոմիսիոն վճարները ճանաչվում են այդ գործարքի
ավարտից հետո: Կոմիսիոն վճարները կամ դրանց բաղկացուցիչ մասերը, որոնք կապված են
որոշակի

գործառնական

ցուցանիշների

հետ,

ճանաչվում

են

համապատասխան

ցուցանիշների բավարարումից հետո:

Շահաբաժիններից եկամուտ
Եկամուտը ճանաչվում է, երբ Խմբի՝ վճար ստանալու իրավունքը հաստատված է:

Արտարժույթի վերահաշվարկ
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, որը Խմբի
գործառնական ու հաշվետվությունների ներկայացման արժույթն է: Արտարժույթով
կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթի` գործարքի օրվա
միջին շուկայական փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվներն ու
պարտավորությունները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով` կիրառելով
հաշվետու

ամսաթվի

փոխարժեքը:

Արտարժույթով

արտահայտված

գործարքների

փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը ճանաչվում է համախմբված ֆինանսական
արդյունքների
մասին
հաշվետվության
«Արտարժութային
գործառնություններից
օգուտներ/(վնասներ)`արտարժույթի
վերագնահատում»
հոդվածում:
Ոչ
դրամային
հոդվածների համար, որոնք ներկայացվում են արտարժույթով արտահայտված սկզբնական
արժեքով, վերագնահատման ժամանակ կիրառվում է սկզբնական գործարքի ամսաթվի
փոխարժեքը: Իրական արժեքով հաշվառվող արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային
հոդվածները

վերահաշվարկվում

են՝

կիրառելով

իրական

արժեքի

որոշման

օրվա

փոխարժեքը:
Գործարքի ամսաթվի դրությամբ պայմանագրային փոխարժեքի և ԿԲ փոխարժեքի
տարբերությունը ներառվում է եկամտի կազմում` նվազեցված արտարժույթով կատարված

գործարքի գծով ծախսերը: 2018 և 2017 թվականների դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԿԲ-ի
կողմից հայտարարված փոխարժեքը կազմում էր 1 ԱՄՆ դոլարի համար 483.75 և 484.1 ՀՀ
դրամ, 1 Եվրոյի համար 553.65 և 580.1 ՀՀ դրամ համապատասխանաբար:

