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Ֆինանսական  հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 
 

    Ներածություն 
 
    (ա)  Գործարար միջավայր 
 
    Հայաստանի գործարար միջավայր 
 
  Ընկերությունն իր գործունեությունն իրականացնում է միայն Հայաստանում: Հետևաբար, 

Ընկերության գործունեության վրա ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսությունը և 
ֆինանսական շուկաները, որոնց բնորոշ են զարգացող շուկայի հատկանիշներ: Իրավական, 
հարկային և օրենսդրական համակարգերը շարունակվում են զարգանալ, սակայն կարող են ունենալ 
տարբեր մեկնաբանություններ և ենթակա են հաճախակի փոփոխությունների, ինչը, այլ իրավական 
ու ֆինանսական խոչընդոտների հետ մեկտեղ, լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում Հայաստանում 
գործող ընկերությունների համար: Ֆինանսական հաշվետվություններն արտացոլում են 
Ընկերության գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա գործարար միջավայրի ազդեցության 
ղեկավարության գնահատականը: Ապագա  գործարար միջավայրը կարող է տարբերվել 
ղեկավարության  գնահատականից: 

 
 (բ) Կազմակերպչական կառուցվածքը և հիմնական  գործունեությունը 
  

 «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ. դեկտեմբերի 09-ին «ՖԻՆԱՐ 

ՓԲԸ» անվամբ: 2002թ. Փետրվարի 27-ին Ընկերությունը վերանվանվել է «Էքսպրես Կրեդիտ» Փակ 

Բաժնետիրական Ընկերություն, իսկ 2003թ. փետրվարի 11-ին ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 

ստանալով վարկային կազմակերպության գործունեության թիվ 1 լիցենզիան` վերանվանվել է  

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ:  Ընկերությունը գործում է ք.Երևան, Չարենցի 28/2 հասցեում: 

Վարկային կազմակերպության կողմից բացված են ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային 

հաշիվներ «Արարատբանկ ԲԲԸ-ում, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում, «Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ում, «ԱԿԲԱ-

ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ-ում, «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ-ում որոնց միջոցով իրականացվում են 

անկանխիկ գործառնությունները: Կազմակերպությունում 2012թ.-ի հոկտեմբեր ամսից առկա է 

տեխնիկապես հագեցված դրամարկղային հանգույց, որի միջոցով էլ իրականացնում է կանխիկ 

գործառնություններ։ Նշված գործառնությունները վարկային կազմակերպությունը կատարում է 

ինչպես դրամով, այնպես էլ արտարժույթով։  

Ընկերության աշխատակիցների ցուցակային թվաքանակը  ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ կազմում է 20 անձ: 

Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովն է, որն ունի Ընկերության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական 

լուծման իրավունք: Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է 

գործադիր  տնօրենը: 
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 Պատրաստման հիմունքներ 

(ա) Համապատասխանության մասին հայտարարություն 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 

միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) պահանջների համաձայն:  

(բ) Չափման հիմունքները 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով, 

բացառությամբ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների, որոնք հաշվառվում են իրական արժեքով:  

(գ) Ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթ 

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը ՀՀ դրամն է ( ՙդրամ՚), որը հանդիսանում է 

Ընկերության ֆունկցիոնալ արժույթը և սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման 

արժույթը: Ֆինանսական ամբողջ տեղեկատվությունը ներկայացված է դրամով` հազարների 

ճշտությամբ:  

(դ) Գնահատումների և դատողությունների օգտագործում 

Այս ֆինանսական հաշվետվությունները ՖՀՄՍ-ի պահանջներին համապատասխան պատրաստելու 

համար ղեկավարությունը կատարել է մի շարք դատողություններ, գնահատումներ և 

ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն ունեն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

կիրառման, ինչպես նաև ակտիվների, պարտավորությունների, եկամտի և ծախսի ներկայացված 

գումարների վրա: Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ  գնահատումներից:    

Գնահատումներն ու համապատասխան ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում են: 

Հաշվապահական գնահատումների վերանայումները ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում որում 

վերանայվել են և այն ապագա ժամանակշրջաններում, որոնց վրա կարող են ազդեցություն ունենալ:  

Հաշվապահական հաշվառման կարևոր սկզբունքները  

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ժամանակ կիրառվել են հետևյալ սկզբունքները: 

Հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառվել է հետևողականորեն:  

Եկամուտների և  ծախսերի ճանաչում  

Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն 

Ընկերություն և  ստացված եկամուտը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը ճանաչվում 

է այն ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն Ընկերությունից և  

ծախսը հնարվոր է արժանահավատորեն չափել: Հետևյալ չափանիշները նույնպես պետք է հաշվի 

առնվեն մինչև  եկամտի ճանաչումը:  

Տոկոսային  ծախսեր և  եկամուտներ  

Տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը բոլոր տոկոսաբեր ֆինանսական գործիքների համար, 

բացառությամբ առևտրային նպատակներով պահվող կամ ֆինանսական արդյունքներով ճշտվող՝ 

իրական արժեքով հաշվառվող գործիքների, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 

ճանաչվում են որպես ՙտոկոսային եկամուտ՚ և տ̔ոկոսային ծախս՚: Եթե ֆինանսական ակտիվները կամ 
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նմանատիպ ֆինանսական ակտիվների խմբի հաշվեկշռային արժեքը նվազում է արժեզրկումից 

կորուստների պատճառով, տոկոսային եկամուտը շարունակում է ճանաչվել՝ կիրառելով սկզբնական 

արդյունավետ տոկոսադրույքը նոր հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ:  

Միջնորդավճարներից  և  այլ նմանատիպ  վճարներից  եկամուտներ ու ծախսեր 

Միջնորդավճարները, վարձավճարները և այլ եկամտային ու ծախսային հոդվածները հիմնականում 

ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով, ծառայությունների մատուցման ընթացքում: 

Զուտ  առևտրային  եկամուտ  

Զուտ առևտրային եկամուտը ներառում է արտարժույթի առուվաճառքից  զուտ եկամուտը կամ 

ծախսը: 

Արտարժույթի  փոխարկում  

Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով՝ 

գործարքի օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված առևտրային նպատակներով 

պահվող ակտիվների և  պարտավորությունների փոխարկումից առաջացած օգուտը և  վնասը 

ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության ՙզուտ առևտրային եկամուտ՚ 

հոդվածում,  

մինչդեռ ոչ առևտրային ակտիվների փոխարկումից գոյացող օգուտը կամ վնասը ճանաչվում է 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության ՙայլ եկամուտ՚ կամ ՙայլ ծախս՚ հոդվածում: 

Արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվները և  պարտավորությունները փոխարկվում են  

գործառնական արժույթով՝ կիրառելով ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ամսաթվի 

դրությամբ գործող փոխարժեքը:   

Պայմանագրային և  տվյալ գործառնության օրվա դրությամբ փոխարժեքի տարբերությունը 

ներառվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության ՙԱրտարժույթի առուվաճառքից 

զուտ առևտրային եկամուտ՚ հոդվածի ՙզուտ առևտրային եկամուտ՚ ենթակետում:  

Ստորև  ներկայացվում են ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ընթացքում 

Ընկերության կողմից օգտագործված տարեվերջյան փոխարժեքները. 

  

31 Դեկտեմբեր 

    2020 

 

31 Դեկտեմբեր 

         2019 

 

ՀՀդրամ/ 1ԱՄՆդոլար 

   

       522.59 

        

       479.70 

ՀՀդրամ/1Եվրո        541.11        537.26 

Ոսկու ստանդարտ ձուլակտորներ              31491.35                         23311.43 
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Հարկում 

Հաշվետու տարվա շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: 

Շահութահարկը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ 

բացառությամբ այն հարկերի, որոնց գծով գործառնությունների արդյունքները ճանաչվել են 

սեփական կապիտալում, որի դեպքում հարկերը նույնպես ճանաչվում են սեփական կապիտալում: 

Ընթացիկ հարկը տարվա համար հարկվող եկամուտներից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվապահական 

հաշվեկշռի ամսաթվին գործող հարկային դրույքներով, ինչպես նաև  նախորդ տարիների համար 

վճարվելիք հարկերի ճշգրտումները:  

Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության 

պարտավորությունների մեթոդի համաձայն: Հետաձգված հարկերը հաշվի են առնում բոլոր 

ժամանակային տարբերությունները,  որոնք առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում 

ճանաչված ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների միջև, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ այդ հետաձգված շահութահարկը առաջացել է գուդվիլի կամ 

կազմակերպությունների միավորում չհանդիսացող գործառնություններում ակտիվների կամ 

պարտավորությունների նախնական ճանաչման ժամանակ և ազդեցություն չունի հաշվապահական 

կամ հարկման նպատակով հաշվարկվող շահույթի վրա: 

Հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է միայն այն չափով, որքանով հավանական է, որ 

ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի հաշվին կարող են օգտագործվել 

ժամանակավոր տարբերությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները 

հաշվարկվում են այն հարկային դրույքով, որը ենթադրվում է, որ կգործի ակտիվների իրացման և 

պարտավորությունների մարման ժամանակ՝ հիմնվելով տվյալ ժամանակաշրջանի կամ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի փաստացի գործող դրույքների վրա:  

Հետաձգված շահութահարկը առաջանում է այն ժամանակավոր տարբերությունների գծով, ինչպիսիք 

են դուստր, ասոցիացված կամ համատեղ ձեռնարկություններում ներդրումներից առաջացողները, 

բացի այն դեպքերից, երբ ժամանակավոր տարբերությունների հակադարձման ժամկետները 

կառավարելի են և, հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունները մոտ ապագայում չեն 

հակադարձվի:   

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

Դրամական միջոցներն ու դրանց համարժեքները ներառում են կանխիկ դրամը և հաշիվները 

բանկերում, որոնք կարճ ժամանակահատվածում կարող են փոխարկվել կանխիկ դրամի, և արժեքի 

փոփոխման չնչին ռիսկ են պարունակում: 

Դրամական միջոցներն ու դրանց համարժեքները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով:  

Հաշիվներ բանկերում  

Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Ընկերությունն օգտագործում է բանկերում բացված 

ընթացիկ կամ տարբեր ժամկետներով ավանդային հաշիվները: Ֆիքսված ժամկետով ավանդները 

հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 



<<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ 
ֆինանսական հաշվետվություններ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 
Այն միջոցները, որոնք չունեն ֆիքսված ժամկետներ, ամորտիզացվում են ղեկավարության կողմից 

գնահատված ժամկետներում: 

Ֆինանսական գործիքներ 

Ընկերությունը ֆինանսական ակտիվը կամ պարտավորությունը հաշվեկշռում ճանաչում է այն 

ժամանակ, երբ այն դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ: Ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների սովորական առուվաճառքի դեպքում դրանք ճանաչվում են գործարքի օրվա 

դրությամբ: Սովորական ճանապարհով ձեռք բերված ֆինանսական գործիքները, որոնք հետագայում 

պետք է հաշվառվեն իրական արժեքով, գործարքի օրվա և պայմանագրի օրվա միջև ընկած 

ժամանակահատվածում հաշվառվում են նույն եղանակով, որով հաշվառվում են ձեռք բերված 

գործիքները: 

Սկզբնական ճանաչման ժամանակ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները չափվում 

են իրական արժեքով՝ գումարած, ներդրումների դեպքում, գործարքին անմիջապես վերագրելի 

ծախսերը, բացառությամբ ֆինանսական արդյունքներում ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող 

ներդրումները: 

Սկզբնական ճանաչումից հետո, ֆինանսական արդյունքներում իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական պարտավորություններին չվերաբերող բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները 

(ներառյալ վաճառքի համար պահվողները) չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Սկբնական ճանաչումից հետո ֆինանսական 

արդյունքներում իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում 

հաշվառվում են իրական արժեքով: 

Ընկերությունը իր ֆինանսական ակտիվները դասակարգել է ըստ հետևյալ դասերի՝ վարկեր և 

դեբիտորական պարտքեր, ֆինանսական արդյունքներում իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական գործիքներ, վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական գործիքներ և մինչև մարման 

ժամկետը պահվող ներդրումներ: Ներդրումների դասակարգումը ըստ դասերի իրականացվում է 

ձեռք բերման պահին՝ առաջնորդվելով ղեկավարության կողմից հաստատված կանոններով: 

Սկզբնական ճանաչումից հետո Ընկերությունը կարող է  հնարավորության և անհրաժեշտության 

դեպքում, վերադասակարգել  իր ֆինանսական ակտիվները յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա 

վերջում: 

ՖՀՄՍ 9 <<Ֆինանսական գործիքներ>> ստանդարտն ուժի մեջ է մտել 2018թ. հունվարի 1-ին և 

կիրառելի է այդ ամսաթվից հետո սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: Ընկերությունը 

կիրառել է նոր ստանդարտը՝ ճանաչելով անցման կուտակային ազդեցությունը հաշվետու տարվա 

սկզբի չբաշխված շահույթում և առանց համեմատական տեղեկատվությունը վերահաշվարկելու: 

Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր  

Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ֆինանսական 

ակտիվներ են, որոնք առաջանում են, երբ Ընկերությունը անմիջապես միջոցներ է տրամադրում 

պարտապանին՝ առանց դեբիտորական պարտքը վաճառելու մտադրության:  

Հետագայում վարկի հաշվեկշռային արժեքը որոշվում է օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը: Հաճախորդներին տրամադրված վարկերը, որոնք չունեն մարման 

հաստատուն ժամկետներ, հաշվառվում են ակնկալվող մարման ժամկետի վրա հիմնված 
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արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով: Հաճախորդներին տրված վարկերի գումարները 

նվազեցվում են դրանց  գծով արժեզրկման կորուստների պահուստներով:  

Իրական արժեքով վերաչափվող այլ համապարփակ եկամուտներով հաշվառվող 
ֆինանսական գործիքներ 

Իրական արժեքով վերաչափվող այլ համապարփակ եկամուտներով հաշվառվող ներդրումները 

հանդիսանում են պարտքային և կապիտալի գործիքներ, որոնք Ընկերությունը  մտադրություն ունի 

պահել անորոշ ժամանակով, որոնք կարող են վաճառվել՝ ելնելով իրացվելիության կամ 

տոկոսադրույքների, փոխարժեքի կամ կապիտալի գների փոփոխման պահանջներից: Սկզբնական 

գնահատումից հետո վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները  չափվում են իրական 

արժեքով, որի փոփոխությունից առաջացող շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է որպես կապիտալի 

առանձին բաղադրիչ՝ մինչև ներդրումի ապաճանաչումը կամ դրա արժեզրկման ճանաչումը, որի 

դեպքում նախկինում կապիտալում ճանաչված շահույթի կամ վնասի ընդհանուր գումարը 

ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Այնուամենայնիվ, 

արդյունավետ սոկոսադրույքի մեթոդով հաշվարկված տոկոսագումարները ճանաչվում են 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Վաճառքի համար մատչելի կապիտալի 

գործիքներից շահաբաժինները ճանաչվում են եկամուտների ու ծախսերի մասին 

հաշվետվությունում, Ընկերության՝ վճարումները ստանալու իրավունքի հաստատման պահից:  

Կազմակերպված ֆինանսական շուկաներում ակտիվորեն շրջանառվող ներդրումների իրական 

արժեքը որոշվում է բորսայում հաշվեկշռի օրվա դրությամբ փակման պահին տվյալ ակտիվի գծով 

գնանշված գնով: Ակտիվ շուկա չունեցող ներդրումների իրական արժեքը որոշվում է օգտագործելով 

գնահատման մեթոդները:   

Նման մեթոդները ներառում են՝ ՙպարզած ձեռքի՚ սկզբունքով շուկայական գործառնությունները, 

հղումները այլ գործիքների ընթացիկ շուկայական արժեքներին, որոնք էականորեն նույնն են, և 

դիսկոնտավորված դրամական հոսքերի վերլուծությունը: Այլապես ներդրումները հաշվառվում են 

ինքնարժեքով՝  հանած արժեզրկման համար որևէ հատկացում: 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 

Հաշվեկշռային ամսաթվի դրությամբ  Ընկերությունը  գնահատում  է  ֆինանսական ակտիվների կամ 

ֆինանսական ակտիվների խմբի արժեզրկման աստիճանը: 

 Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ակտիվներ 

Ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական ակտիվների խումբը համարվում է արժեզրկված, և 

արժեզրկման վնասը ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ գոյություն ունի ակտիվի սկզբնական 

ճանաչմանը հաջորդող իրադարձությունների ( ՙծախսային իրադարձությունների՚) արդյունքում 

առաջացած արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն, և այդ ծախսային իրադարձությունը 

(իրադարձությունները) ազդեցություն ունի ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական ակտիվների 

խմբի ապագա դրամական հոսքերի վրա, որոնք հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել:   

Արժեզրկման օբյեկտիվ վկայության որոշման համար օգտագործվող չափանիշներից են՝ 

պարտապանի կամ պարտապանների խմբի էական ֆինանսական դժվարությունների մասին վկայող 

ցուցանիշները (օրինակ՝ սեփական միջոցների գործակիցը, զուտ եկամուտ/վաճառք գործակիցը), 

տոկոսների և մայր գումարի վճարման պարտավորությունների, վարկային համաձայնության կամ 

այլ պայմանների խախտումները, գրավի արժեքի նվազումը, սնանկացման կամ ֆինանսական այլ 
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վերակազմավորման հավանականությունը, և երբ տեսանելի տվյալները վկայում են չափելի 

նվազման մասին ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերում, ինչպիսիք են փոփոխությունները 

պարտավորություններում կամ տնտեսական պայմաններում, որոնց վերագրվում են թերացումները:  

Ընկերությունը նախ գնահատում է արժեզրկման օբյեկտիվ վկայության առկայությունը անհատական 

ֆինանսական ակտիվների համար, որոնք առանձնապես նշանակալի են, և անհատական կամ 

խմբային ֆինանսական ակտիվների համար,  որոնք առանձնապես նշանակալի չեն: Եթե պարզվել է, 

որ գոյություն չունի արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն անհատապես գնահատված ֆինանսական 

ակտիվի համար՝ անկախ էականության աստիճանից, ապա ակտիվը ներառվում է նույնանման 

վարկային ռիսկ ունեցող ֆինանսական ակտիվների խմբի մեջ, և ֆինանսական ակտիվների այդ 

խումբը ենթարկվում է խմբային գնահատման: Այն ակտիվները, որոնք անհատականորեն են 

ենթարկվում արժեզրկման գնահատմանը, և որոնց գծով արժեզրկումը ճանաչվել է կամ շարունակում 

է ճանաչվել, չեն ներառվում արժեզրկման խմբային գնահատման մեջ: 

Եթե գոյություն ունի ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվի արժեզրկման 

վնասի օբյեկտիվ վկայություն, ապա վնասի գումարը չափվում է որպես ակտիվի հաշվեկշռային 

արժեքի և գնահատված այն ապագա դրամական հոսքերի իրական արժեքի միջև տարբերությունը 

(բացառությամբ վարկի հետ կապված ապագա ծախսերի), որոնք զեղչվել են՝ օգտագործելով 

ֆինանսական ակտիվի սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքը (այսինքն, սկզբնական ճանաչման 

ժամանակ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքը): Ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը 

նվազեցվում է պահուստի հաշվի միջոցով: Վնասի գումարը ճանաչվում է ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Եթե վարկը կամ մինչև մարումը պահվող ներդրումը ունի 

փոփոխուն տոկոսադրույք, ապա արժեզրկման ցանկացած վնասի զեղչման դրույքը պայմանագրով 

որոշված ընթացիկ արդյունավետ տոկոսադրույքն է:  Ընկերությունը կարող է չափել արժեզրկման 

վնասը գործիքի իրական արժեքի հիման վրա՝  օգտագործելով տեսանելի շուկայական գինը:  

Գրավով ապահովված ֆինանսական ակտիվի ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերի ներկա 

արժեքը արտահայտում է գրավի իրացումից առաջացած դրամական հոսքերը՝ հանած գրավի ձեռք 

բերման և վաճառքի հետ կապված ծախսերը, անկախ գրավի իրացման հավանականությունից:  

Արժեզրկման խմբային գնահատման նպատակով, Ֆինանսական ակտիվները խմբավորվում են 

Կազմակերպության՝ վարկային դասակարգման ներքին համակարգի հիման վրա, որը հաշվի է 

առնում վարկային ռիսկի այնպիսի բնորոշիչները, ինչպիսիք են ակտիվի տեսակը, 

արդյունաբերության ոլորտը, աշխարհագրական դիրքը, գրավի տեսակը, ժամկետային 

կարգավիճակը և այլ նմանատիպ գործոններ: 

Ակտիվների խմբերի ապագա դրամական հոսքերի փոփոխությունների գնահատումը պետք է 

արտահայտի և համապատասխանի տեսանելի կապակցված տվյալների փոփոխություններին 

(օրինակ՝ փոփոխություններ գործազրկության դրույքներում, գույքի գներում, վճարման 

կարգավիճակում, կամ խմբում արժեզրկումը մատնանշող այլ գործոններում կամ դրանց 

ծավալներում): Ապագա դրամական հոսքերի գնահատման համար  օգտագործվող մեթոդոլոգիան և 

վարկածները անընդհատ վերանայվում են Կազմակերպության կողմից, որպեսզի նվազեցվի 

գնահատված և իրական վնասների միջև եղած տարբերությունները: 

Վարկերը՝ կապակցված պահուստների հետ մեկտեղ, դուրս են գրվում, երբ գոյություն չունի 

ապագայում վարկի հավաքագրելու իրատեսական հեռանկար, և բոլոր գրավներն իրացվել են կամ 

փոխանցվել Կազմակերպությանը: Եթե հաջորդող տարում գնահատված արժեզրկման վնասի 

գումարը ավելանում կամ նվազում է արժեզրկման ճանաչմանը հաջորդող իրադարձությունների 
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արդյունքում, ապա նախկինում ճանաչված արժեզրկման վնասը ավելացվում կամ նվազեցվում է 

պահուստային հաշիվը ճշգրտելու միջոցով: Եթե ապագա դուրս գրումը հետագայում 

վերականգնվում է, ապա վերականգնված գումարը կրեդիտագրվում է պահուստի հաշվին:   

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների ապաճանաչում 

Ֆինանսական ակտիվներ 
Ֆինանսական ակտիվը (կամ ֆինանսական ակտիվի մի մասը կամ նմանատիպ ֆինանսական 

ակտիվների խմբի մի մասը) ապաճանաչվում է, երբ. 

 լրացել է ակտիվից դրամական հոսքեր ստանալու իրավունքը  
 Ընկերությունը փոխանցել է ակտիվից դրամական հոսքեր ստանալու պահանջի իրավունքը, 

կամ պահպանել է այդ իրավունքը, բայց պարտավորվում  է ստացված գումարներն 
ամբողջությամբ և ժամանակին փոխանցել երրորդ կողմին՝ համաձայն փոխանցման 
համաձայնագրի, և  

 Ընկերությունը (ա) փոխանցել է ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի մասը, կամ 
(բ) չի փոխանցել և չի պահպանել ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի մասը, 
սակայն փոխանցել է ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը: 

Եթե Ընկերությունը փոխանցել է ակտիվից դրամական հոսքեր ստանալու իրավունքը և չի փոխանցել 

ու չի պահպանել ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի մասը, ինչպես նաև չի փոխանցել 

ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա ակտիվը ճանաչվում է մինչև Կազմակերպության՝ 

ֆինանսական ակտիվում շարունակական մասնակցությունը: Փոխանցվող ակտիվի երաշխիքային 

ապահովման ձև ստացած շարունակական մասնակցությունը որոշվում է  

հետևյալ երկու մեծություններից նվազագույնով՝ ակտիվի սկզբնական հաշվեկշռային արժեքը կամ 

փոխհատուցման վճարվելիք գումարը, որ Կազմակերպությունից կարող է  պահանջվել:   

Ֆինանսական պարտավորություններ  

Ֆինանսական պարտավորությունը ապաճանաչվում է այն ժամանակ, երբ այն մարվում կամ չեղյալ է 

համարվում, կամ լրանում է դրա ուժի մեջ մնալու ժամկետը: 

Երբ գոյություն ունեցող ֆինանսական պարտավորությունը փոխարինվում է էականորեն տարբերվող 

պայմաններով, բայց միևնույն փոխառուին վերաբերող պարտավորությամբ, կամ էականորեն 

փոփոխվում են գոյություն ունեցող պարտավորության պայմանները, նման փոխանակումը կամ 

փոփոխությունը պետք է հանգեցնի սկզբնական պարտավորության ապաճանաչման և 

նորպարտավորության ճանաչման, իսկ համապատասխան հաշվեկռային արժեքների 

տարբերությունը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:  

Հիմնական միջոցներ 
Հիմնական միջոցները հաշվառվում են պատմական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը: 

Եթե հիմնական միջոցի փոխհատուցվող գումարը փոքր է դրա հաշվեկշռային արժեքից, ապա 

ժամանակավոր չհամարվող պայմանների արդյունքում, համապատասխան ակտիվը նվազեցվում է 

մինչև այդ փոխհատուցվող արժեքը:  

Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով, որի հիմքում ընկած է ակտիվի օգտակար 

ծառայության ժամկետը: Կիրառվել են մաշվածության հետևյալ տարեկան դրույքաչափերը՝ 
 

Ծառայության ժամկետ  (ամիս) 

Շենքեր                                      240 

Համակարգիչներ                          12 
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Փոխադրամիջոցներ                     96 

Այլ հիմնական միջոցներ             96 

Մինչև  50 հազ.դրամ արժող. 

հիմնական միջոցներ                   12 

 

Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման ծախսերը ճանաչվում են ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում այն ժամանակահատվածում, որում դրանք տեղի են 

ունեցել: Կապիտալ բնույթի վերանորոգման ծախսերը ներառվում են ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի 

մեջ, երբ հավանական է, որ դրանց շնորհիվ առաջացած ապագա տնտեսական օգուտները` ավելի 

շատ, քան ակնկալվում էր ակտիվի նորմատիվային ցուցանիշների սկզբնական գնահատումից 

կհոսեն դեպի Ընկերություն: Կապիտալ վերանորոգումների մաշվածությունը հաշվարկվում է 

համապատասխան ակտիվի մնացորդային օգտակար ծառայության ընթացքում:  

Հիմնական միջոցների օտարումից ծախսերը և եկամուտները որոշվում են` համեմատելով ակտիվի 

օտարումից զուտ մուտքերն ու հաշվեկշռային արժեքը և ներառվում են գործառնական եկամտի մեջ:  

Երբ վաճառվում են վերագնահատված ակտիվները, օտարված ակտիվին վերագրելի և 

վերագնահատման պահուստում ներառված գումարները վերագրվում են չբաշխված շահույթին: 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Ոչ նյութական ակտիվները ներառում են համակարգչային ծրագրերը: 

Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտվիները սկզբնական ճանաչման ժամանակ չափվում են 

ինքնարժեքով: Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտվիները հաշվառվում են 

ինքնարժեքով` հանած կուտակված ամորտիզացիան և ցանկացած կուտակված արժեզրկման ծախս:  

Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետները կարող են լինել որոշակի և 

անորոշ: Որոշելի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցողները ամորտիզացվում են գծային 

մեթոդով 10 տարվա ընթացքում և գնահատվում են արժեզրկման համար, երբ առկա են արժեզրկման 

հատկանիշները: Որոշելի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվների ամորտիզացիայի 

ժամանակահատվածներն ու մեթոդները վերանայվում են առնվազն յուրաքանչյուր ֆինանսական 

տարվա վերջին: 

Օգտակար ծառայության անորոշ ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվները չեն ամորտիզացվում, 

բայց տարին մեկ անգամ ստուգվում են արժեզրկման համար անհատական կամ դրամային միջոցներ 

ստեղծող միավորի մակարդակով: Օգտակար ծառայության անորոշ ժամկետ ունեցող ակտիվի 

օգտակար ծառայության ժամկետը վերանայվում է յուրաքանչյուր տարի՝ պարզելու համար, թե  

արդյո՞ք  ակտիվի օգտակար ծառայության  ժամկետը դեռևս անորոշ է գնահատվում:  

Համակարգչային ծրագրերի պահպանմանը վերագրելի ծախսերը ծախս են ճանաչվում առաջացման 

պահին:  
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Փոխառություններ 

Փոխառությունները, որոնք ներառում են այլ ֆինանսական կազմակերպությունների և հիմնադիր 

կողմի նկատմամբ պարտավորությունները, սկզբնապես ճանաչվում են ստացված զուտ մուտքերի 

իրական  

արժեքով՝ հանած անմիջապես վերագրելի գործառնական ծախսերը:  Սկզբնական գնահատումից 

հետո փոխառություններն հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը: Շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքերի մասին 

հաշվետվությունում այն ժամանակ, երբ ապաճանաչվում են պարտավորությունները, ինչպես նաև 

ամորտիզացիոն ընթացակարգի միջոցով:  

Պահուստներ 

Պահուստը ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ Ընկերությունն անցյալ դեպքերի արդյունքում ունի 

իրավական կամ կառուցողական պարտավորություն և, հավանական է, որ պարտավորության 

մարումը կպահանջի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք և հնարավոր 

կլինի պարտավորության գումարը արժանահավատորեն գնահատել: 

Շահաբաժիններ 

Շահաբաժինները  ճանաչվում են որպես պարտավորություն և հաշվեկշռային ամսաթվի դրությամբ 

նվազեցվում են կապիտալից միայն այն դեպքում, եթե դրանք հայտարարվել են մինչև հաշվեկշռային 

ամսաթիվը կամ այդ ամսաթվին: Շահաբաժինները բացահայտվում են, երբ դրանք առաջարկվում են 

մինչև հաշվեկշռային ամսաթիվը, կամ առաջարկվում կամ հայտարարվում են հաշվեկշռային 

ամսաթվից հետո, բայց մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատումը հրապարակման 

համար: 

 Հաշվանցում  

Ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները, եկամուտներն ու ծախսերը հաշվանցվում են 

և զուտ գումարը արտացոլվում է հաշվեկշռում, եթե գոյություն ունի ճանաչված գումարների 

հաշվանցման օրենսդրորեն հաստատված իրավունք, և առկա է զուտ գումարների հիման վրա 

հաշվանցման կամ ակտիվի իրացման ու  միաժամանակ պարտավորության մարման մտադրություն: 

Կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 

Կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 

ՖՀՀՄՍ–ի համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է, որ 
Կազմակերպության ղեկավարությունը կատարի կարևորագույն հաշվապահական 
գնահատումներ, դատողություններ և ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն են թողնում 
ֆինանսական հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ ակտիվների և 
պարտավորությունների ներկայացվող գումարների, ինչպես նաև հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ծախսերի և եկամուտների վրա: Պատմական փորձի և տվյալ 
պայամաններում հիմնավորված այլ գործոնների վրա հիմնված գնահատումներն ու դրանց հետ 
կապված ենթադրությունները հնարավորություն են տալիս դատողություններ անել ակտիվների 
և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժենքների վերաբերյալ, որոնք հնարավոր չէ որոշել 
այլ աղբյուրներից: Բոլոր դեպքերում, չնայած գնահատումները հիմնվում են ղեկավարության  
կողմից ընթացիկ իրադարձությունների լավագույն պատկերացումների վրա, փաստացի 

արդյունքները վերջին հաշվով կարող են տարբերվել կատարված գնահատումներից: 
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Ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների առումով նշանակալից դատողությունները 

և գնահատումները ներկայացվում են ստորև: 

Փոխկապակցված կողմերի հետ գործառնություններ 

Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում իրականացնում է գործառնություններ 

փոխկապակցված կողմերի հետ: Նշված գործառնությունները հիմնականում իրականացվում են 

շուկայական գներով: Գործող շուկայի բացակայության դեպքում շուկայական կամ ոչ 

շուկայական տոկոսադրույքների կիրառումը որոշվում է դատողությունների հիման վրա: 

Դատողությունները հիմնվում են այլ հաճախորդների հետ նմանատիպ գործառնությունների, 

ինչպես նաև արդյունավետ դրույքների վերլուծությունների վրա: 

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի  գծով արժեզրկման պահուստներ 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա շաբաթվա վերջին Ընկերությունը վերանայում է իր 

խնդրահարույց վարկերն ու փոխատվությունները՝ որոշելու համար, թե արդյո՞ք արժեզրկման 

պահուստ պետք է նախատեսվի ֆինանսական արդյունքերի մասին հաշվետվությունում: 

Մասնավորապես, ղեկավարության դատողությունն անհրաժեշտ է ապագա դրամական 

հոսքերի գումարը և պարբերականությունը գնահատելու համար, երբ անհրաժեշտ է որոշել 

պահանջվող պահուստի չափը: Նման գնահատումները հիմնված են մի շարք գործոնների 

վերաբերյալ ենթադրությունների վրա, և իրական արժեքները կարող են տարբերվել, որը 

կհանգեցնի պահուստի գումարի հետագա փոփոխությունների: 

Առանձնապես նշանակալի վարկերի և փոխատվությունների համար ստեղծված հատուկ 

պահուստից բացի, Ընկերությունը ստեղծում է նաև արժեզրկման խմբային պահուստներ այն 

ռիսկերի գծով, որոնք չնայած որ անհատապես չեն գնահատվել, սակայն պարունակում են 

չվճարման ավելի մեծ ռիսկ, քան սկզբնապես որոշվել էր: Հաշվի է առնում այնպիսի գործոններ, 

ինչպիսիք են ցուցանիշների վատթարացումը երկրի ռիսկում, արդյունաբերության մեջ, 

տեխնոլոգիական հնացումը, ինչպես նաև բացահայտված կառուցվածքային թուլությունները 

կամ դրամական հոսքերի նվազումը: 

 2.3. Ծանոթագրություն 3. ՙՏոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ՚ 

Հ/Հ                Անվանումը    Նախորդ 

ժամանակա 

շրջան        

Հաշվետու 

ժամանակա 

շրջան 

1 Տոկոսային եկամուտներ բանկային հաշիվներից և 

ավանդներից, 

1 

 

1 

 

3 Տոկոսային եկամուտներ վարկերից և այլ 

փոխառություններից 

651439 689296 

 Ընդամենը  651440 689296 
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2.4. Ծանոթագրություն 4. ՙՏոկոսային և նմանատիպ ծախսեր՚ 

 
2.5. Ծանոթագրություն 6. ՙԻրական արժեքով՝ այլ համափարփակ ֆինանսական 

արդյունքների միջոցով չափվող ֆինանսական ներդրումներից զուտ շահույթ(վնաս) 

Հ/Հ  Անվանումը  Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակա 

շրջան 

1 Իրական արժեքով՝ այլ համափարփակ 

ֆինանսական արդյունքների միջոցով 

չափվող ֆինանսական ներդրումներից 

զուտ շահույթ(վնաս) 

-9478 -6180

3 Ընդամենը -9478 -6180

 
2.6  Ծանոթագրություն 7. ՙԱրտարժութային գործարքներից ստացված զուտ շահույթ / (վնաս) ՚ 
 
Հ/Հ  

Անվանումը 
Նախորդ 

ժամանակա 
շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակա 

շրջան 
1  Արտարժույթի վաճառքից ստացված զուտ 

շահույթ/(վնաս) 

2104 2167

2 Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ 

շահույթ/(վնաս) 

-8794 86317

 Ընդամենը  -6690 88484

 

2.7. Ծանոթագրություն 8. ՙԱյլ գործառնական եկամուտներ՚ 

Հ/Հ  
Անվանումը 

Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակա 

շրջան 
1 Եկամուտներ ստացված տույժերից և տուգանքներից  31167 11102

2 Այլ եկամուտներ  15891 47277

 Ընդամենը  47058 58379

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 

ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 

1 Տոկոսային ծախսեր դրամական շուկայի 

փոխառությունների դիմաց 

55863 50692 

2 Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ բանկերից  14080 20637 

3 Տոկոսային ծախսեր հաճախորդներից ստացված 

փոխառությունների դիմաց 

185032 186061 

4 Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարված 

տոկոսներ 

3987 3987 

 Ընդամենը  258962 261377 
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2.8. Ծանոթագրություն 9. ՙՎարկերի և այլ փոխառություններից առաջացած կորուստներ՚                 

/հաշվետու ժամանակաշրջան/ 

Հ/Հ  
                      Անվանումը 

սկզբնակա

ն մնացորդ 
պահուստին 
մասհանումներ 

պահուս

տի 

օգտագո

րծում 

վերջնա

կան 

մնացո

րդ      

6=3+5-4 

1 2 3 4 5 6 

1 Տեղաբաշխված բանկային հաշիվների  -181 10203 19291      8907

2 և  ավանդների  գծով  -21107 298024 496119 176988

3 Տեղաբաշխված վարկերի գծով   

4 Մինչև մարման ժամկետը պահվող 

ներդրումների գծով 

-6 176 200 18

5 Դեբիտորական պարտքերի և այլ 

ակտիվների գծով 

0  

6 Ընդամենը  ակտիվների  գծով մասհա 

նումներ հետհաշվեկշռային  հոդվածների 

գծով 

-21294  185913

 
                                    /նախորդ  ժամանակաշրջան/ 
Հ/

Հ 

 
Անվանումը 

սկզբնակ

ան 
մնացորդ 

պահուստի

ն 
մասհանում

ներ 

պահուստի 

օգտագործում 
վերջնա

կան 
մնացոր

դ 
6=3+5-4 

1 Տեղաբաշխված բանկային հաշիվների  34 596 381 -181 

2 և  ավանդների  գծով  54354 235801 160340 -21107 

3 Տեղաբաշխված վարկերի գծով      

4 Մինչև մարման ժամկետը պահվող 

ներդրումների գծով 

8 170 156 -6 

5 Ընդամենը  ակտիվների  գծով 

մասհանումներ հետհաշվեկշռային  

հոդվածների գծով 

54396   -21294 

 

2.9. Ծանոթագրություն 10. ՙԸնդհանուր վարչական ծախսեր՚ 

Հ/Հ         Անվանումը  Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակա 

շրջան 
1 Ծախսեր անձնակազմի գծով,  104785 93296 

2 Կառավարչական ծախսեր  24369 30037 

 Ընդամենը  129154 123333 
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Ծանոթագրություն  2-11. ՙԱյլ գործառնական ծախսեր՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակա 

շրջան 
1 Վճարված տույժեր և տուգանքներ  0 0 

2 Գովազդային և ներկայացուցչական ծախսեր  25982 9073 

3 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիոն ծախսեր  

16996 21700 

4 Այլ ծախսեր  23809 28414 

 Ընդամենը  66787 59187 

 
2.11. Ծանոթագրություն 12. ՙՇահութահարկի գծով ծախս՚   
 
          Հաշվարկված շահութահարկ   - 22738,0 հազար դրամ,  շահութահարկի դրույքաչափը՝ գործող 

օրենսդրությամբ 18% է: 

1.   Հաշվետու տարվա հաշվապահական շահույթը   -199728.0 հազար դրամ  

2.  Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ շահույթ   -  86317 

3. Հարկային նպատակով չնվազեցվող ծախսեր                              - 11691,0  

4.Հետաձգված հարկային ակտիվ -  1220.0                                                                               

Հարկվող շահույթ – Շահութահարկի գծով ծախս 22738.0 
 

1.16. Ծանոթագրություն 16. ՙԴրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու  
ժամանակաշրջան 

1  Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված 

ավանդներ 

804 19554 

 Ընդամենը  804 19554 

 

1.17. Ծանոթագրություն 17. ՙՀաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ՚ 

Հ/Հ Անվանումը  Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու  
ժամանակաշրջան 

1 Տրամադրված վարկեր և այլ փոխատվություններ  4831810 5093109

2  Տեղաբաշխված վարկերի գծով պահուստ (ծան. 9)  (159903) (222448)

 Ընդամենը  4671907 4870661

 
1.18. Ծանոթագրություն 18. ՙՎաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 
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1.22. Ծանոթագրություն 22. ՙՀիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ՚                 

/հաշվետու  ժամանակաշրջան/ 

Շահագործման մեջ գտնվող 
ակտիվներ 

Հող, շենք 
և գույք 

Համակա

րգչային 
սարքավ

որում 

Փոխադրա-
միջոցներ 

Այլ հիմնական 
միջոցներ և  
ոչ նյութական 
ակտիվներ 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք  ------- ------- -------- -------- -------- 

Նախորդ տարվա վերջին 

տվյալները 

50569 20829 120325 64329 256052 

Ավելացում  870    870 

Օտարում  316  8200 2154 10670 

Ընթացիկ տարվա վերջի 

տվյալները 

51123 20829 112125 62175 246252 

Մաշվածք       

Սկզբնական մնացորդ  34342 19271 66338 14160 134111 

Կուտակված ամորտիզացիա  2440 459 7819 2374 13092 

Կուտակված ամոր. 

օգտագործում 

247  6424  6671 

Վերջնական մնացորդ  36535 19730 67733 16534 140532 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք       

Նախորդ տարվա վերջ. Մն․ 16227 1558 53987 50169 121941 

Ընթացիկ տարվա վերջ․մն․ 14588 1099 44392 45641 105720 

 
 

1.23. Ծանոթագրություն 23. ՙՍտացվելիք տոկոսներ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու ժամանակա

շրջան 

1  Հաշվեգրված տոկոսներ  33339 119341 

  Ընդամենը  33339 119341 

 

 

1.24. Ծանոթագրություն 24. ՙԱյլ ակտիվներ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

Հաշվետու ժամանակա

շրջան 

շրջան  
1   Հայաստանի Հանրապետության  պետական 

արժեթղթեր 

– – 

2   Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր  21892 7841 

 Ընդամենը (Գումարը արտացոլված է պահուստով) 21892 7841 
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շրջան  
1  Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ  21494 37623 

2 Այլ ակտիվներ( բռնագանձված գույք)    341813 221520 

  Ընդամենը  363307 259143  

 
*Այլ ակտիվների գերակշռող մասը 94%-ը կազմում է վաճառքի համար նախատեսված շենքեր և 
շինությունները, կազմելով 221520 հազ.դրամ, 8 հազ.դրամ առ հաշիվ գումար աշխատակիցներին,  
3106 հազ.դրամ՝ այլ ակտիվներ և այլ անձանց դեբիտորական պարտքեր, 15384 հազ.դրամ 
կանխավճար մատակարարներին և 240 հազ.դրամ ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր: 10092 
հազ.դրամ կազմում են կանխավճարը շահութահարկի և ԱԱՀ-ի գծով, իսկ 8793 հազ.դրամը այլ 
կանխավճարված  հարկեր ու տուրքեր:   

 
2.25. Ծանոթագրություն 25. ՙԲանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակաշրջան  

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 

1 Բանկերից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ  223328  176084 

 
2.26. Ծանոթագրություն 26. ՙԴրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակաշրջան  

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 

1  Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված 

փոխառություններ 

– – 

2  Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված 

վարկեր և այլ փոխառություններ` Ազգային 

հիփոթեկային և Բնակարան երիտասարդներից 

742879 701623 

2.27. Ծանոթագրություն 27. ՙՀաճախորդներից ներգրաված փոխառություններ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակա 

շրջան 
1  Ներգրավված ցպահանջ փոխառություններ  26862 34057 

2  Ներգրավված ժամկետային փոխառություններ  2410358 2707514 

3  Ընդամենը  2437220 2741571 

 
*Ցպահանջ գումարը դա 2020թ․դեկտեմբեր ամսվա չվճարված տոկոսներն են։ 

2.28. Ծանոթագրություն 29. ՙՎճարվելիք գումարներ՚ 
Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 

ժամանակա 
շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 

1  Վճարման ենթակա շահաբաժիններ  42 47 
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2.29. Ծանոթագրություն 30. ՙԱյլ պարտավորություններ՚ 

Հ/Հ Անվանումը Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան  

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 

1 Կրեդիտորական պարտքեր  137115 100573 

            

2.30. Ծանոթագրություն 31.   

ՙԱկտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետների վերլուծություն՚  

/հաշվետու   ժամանակաշրջան/                                                                                                                          

Ակտիվներ  1 ամսից 

պակաս 

1‐ից 3 ամիս  3 ամսից      

1 տարի 

1‐ից 3 տարի  3 տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 

Վարկային 

ներդրում  912211 106828 310775 840859 2936249 5106922 

 
Պարտավո‐

րություններ 

1 ամսից 

պակաս 

1‐ից 3 ամիս  3 ամսից 1 

տարի 

1‐ից 3 

տարի 

3տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 

Ներգրավվա

ծ 

փոխառությո

ւններ 

6031 151551 822320 216927 1510537 2707366

                                                                  

 /նախորդ   ժամանակաշրջան/                                                                                                                            

Ակտիվներ  1 ամսից 

պակաս 

1‐ից 3 ամիս  3 ամսից 1 

տարի 

1‐ից 3 

տարի 

3տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 

Վարկային 

ներդրում  434381 65490 864536 783884 2698240 4846531 

 
Պարտավո‐

րություններ 

1 ամսից 

պակաս 

1‐ից 3 ամիս  3 ամսից 1 

տարի 

1‐ից 3 

տարի 

3տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 

Պարտավո‐

րություններ 

ֆիզիկական 

անձանց 

նկատմամբ 

5509 10219 1157262 282692 1920655 3376337

 



<<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ 
ֆինանսական հաշվետվություններ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 

2.31. Ծանոթագրություն 32. ՙԱրտարժութային զամբյուղ՚ 

        /հաշվետու ժամանակաշրջան/ 

 Դրամ Ազատ 
փոխարկելի 
արտարժույթ 

Սահմանա-
փակ 
փոխարկելի 
արտարժույթ 

Ընդամենը 

Ակտիվներ  1491034 3970995  5462029 

Պարտավորություններ  813021 2913080  3726101 

Զուտ արտարժութային 

դիրք 

 6884075   

                                                              /նախորդ  ժամանակաշրջան/ 

 Դրամ  Ազատ 

փոխարկելի 

արտարժույթ 

Սահմանա‐

փակ 

փոխարկելի 

արտարժույթ 

Ընդամենը 

Ակտիվներ  1815145 3485766  5300911 

Պարտավորություններ  887054 2660570  3547624 

Զուտ արտարժութային 

դիրք 

 6146336   

 
 

2.33. Ծանոթագրություն . ՙՏոկոսադրույքի ռիսկ՚                               

       /հաշվետու ժամանակաշրջան/ 

 մինչև 1   ամիս    1‐3   ամիս  3 ամսից  1 տարի  1 տարուց  ավելի 

 նախորդ   

տարի 

ընթաց

իկ 

տարի 

նախորդ 

տարի 

ընթաց

իկ 

տարի 

նախորդ 

տարի 

ընթացիկ 

տարի 

նախորդ 

տարի 

ընթացիկ 

տարի 

Ներգրավվ

ած 

միջոցներ 

        

Դրամով  1827  10219 14240 45642 53815 659628 

 

633491 

Արտարժույ

թով 

3682 6031  151551 1111620 822320 1543719 1903548 

Տեղաբաշխ

ված 

        



<<Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ 
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միջոցներ 

Դրամով  45161 27025 21611  153741 114056 1141252 987128 

Արտարժույ

թով 

389220 882764 43879 105909 710795 202203 2340872 2746633 

 

2.33. Ծանոթագրություն 34. ՙՊայմանական դեպքեր և պոտենցյալ պարտավորություններ՚ 

Ընկերությունը վարկային և այլ երաշխավորություններ չի տրամադրել:  

2.34. Ծանոթագրություն 35. ՙԱկտիվների, պարտավորությունների և արտահաշվեկշռային 

հոդվածների կենտրոնացում՚ 

2.34.1.Տեղաբաշխված վարկերը ըստ տնտեսության ճյուղերի 

  
Անվանումը 

Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան 

Հաշվետու 

ժամանակաշրջան 

1 Գյուղատնտեսություն  5757 39207 

2 Թեթև արդյունաբերություն  15437 6402 

3 Առևտուր  1858950 2120436 

4 Սպառողական  359071 334893 

5 Հիպոթեքային  2327524 2304934 

6 Այլ  888749 1035483 

 Ընդամենը  5455488 5841355 

 
5841355-ը՝ դա ամբողջ վարկային պորտֆելն է ՝ ներառյալ արտաբալանսը։  

 

2.34.2.Տեղաբաշխված վարկերը ըստ  ՀՀ մարզերի 

  
Անվանումը 

Նախորդ 
ժամանակա 

շրջան        

Հաշվետու 
ժամանակաշրջան 

1 Երևան    4649305 4864953 

2 Գեղարքունիկ 46146 47286 

3 Շիրակ 4629 4113 

4 Լոռի 0  

5 Արմավիր 58595 104014 

6 Սյունիք 28798 30283 

7 Տավուշ 54449 59318 

8 Արագածոտնի 28705 2046 

9 Կոտայք 497927 650627 

10 Արարատ 83104 78715 

11 Արտերկիր 3830 0 

 Ընդամենը 5455488 5841355 
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Ընկերությունը ռիսկով տեղաբախշված վարկերի, ներգրավված փոխառությունների և այլ ստացվելիք 

գումարների, ինչպես նաև ընկերության համար ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային  

պայմանական պարտավորությունների գծով  ձևավորել է ընդհանուր և հատուկ պահուստներ։  

Ընդհանուր  պահուստը հաշվեկշռում ակտիվին հակակշիռ գրանցված պահուստ է, որը ձևավորվել է 

ստանդարտ ակտիվների գծով՝ ընդհանուր պահուստին կատարվող հատկացումների հաշվին։ 

Հատուկ պահուստը հաշվեկշռում ակտիվին հակակշիռ գրանցված պահուստ է, որը ձևավորվել է 

հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի և անհուսալի դասակարգված ակտիվների գծով՝ հատուկ 

պահուստին կատարվող մասահանումների հաշվին։ Պահուստավորումը կատարվել և ճշգրտվել է 

ամիսը 1 անգամ՝ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ, պահուստում առկա ավելցուկային մնացորդը 

ուղղվել է եկամուտների հաշվին։ 

Ընկերության ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստաֆոնդերին 2020 թվականին 

կատարված զուտ մասհանումը կազմում է 185913 հազ.դրամ: 

 

2.35. Ծանոթագրություն 35. ՙԳրավադրված ակտիվներ՚ 
         Ընկերությունը գրավադրված ակտիվներ չունի: 
 

2.36. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
(ա) Գործարքներ  ղեկավար անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների հետ 
 
 Ղեկավարության վարձատրությունը  
 
Տարվա ընթացքում ղեկավար անձնակազմը ստացել է ստորև ներկայացված վարձատրությունը, որը 
ներառված է ՙԱշխատակազմի գծով ծախսեր՚ հոդվածում`                               
 
Հազար դրամ                    2019թ․                   2020թ․ 

Աշխատավարձ  26649 21672 

 
      

(բ)  Գործարքներ այլ կապակցված անձանց հետ 

Ստորև ներկայացված են  Ընկերության գործարքներն  

այլ կապակցված կողմերի հետ: 


