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Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը 

ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

 

Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-երին համապատասխան ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով 

ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս 

պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ են խարդախության կամ սխալի 

արդյունքում էական խեղաթյուրումից: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է 

Ընկերության՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու, անընդհատ գործելուն առնչվող 

հարցերը բացահայտելու, ինչպես նաև գործունեության անընդհատության ենթադրության վրա 

հիմնված հաշվառում վարելու համար, քանի դեռ ղեկավարությունը չի նախատեսում լուծարել 

Ընկերությունը կամ դադարեցնել դրա գործունեությունը, կամ չունի իրատեսական այլընտրանք, բացի 

նշվածներից: 

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար: 

 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ երաշխիքներ՝ խարդախությունների կամ սխալների 

հետևանքով ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումերից զերծ լինելու 

վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել աուդիտորի եզրակացություն, որը կներառի մեր կարծիքը: 

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր աստիճանի հավաստիացում է, սակայն այն երաշխիք չի 

հանդիսանում, որ ԱՄՍ համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական 

խեղաթյուրումներ, երբ այդպիսիք կան: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության 

կամ սխալի հետևանքով և համարվում են էական, եթե ակնկալվում է, որ դրանք առանձին-առանձին 

կամ միասին վերցրած կարող են ազդել այս ֆինանսական հաշվետվությունները օգտագործողների՝ 

դրանց հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումների վրա: 

ԱՄՍ-ների համապատասխան իրականացվող աուդիտի շրջանակներում մենք կիրառում ենք 

մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն ամբողջ 

աուդիտի ընթացքում: Բացի այդ, մենք.  

 Բացահայտում և գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվություններում խարդախության 

կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք այդ 

ռիսկերին ուղղված աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու 

համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

Խարդախության արդյունք հանդիսացող էական խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկն ավելի մեծ է, 

քան սխալի հետևանքով առաջացած խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկը, քանի որ 

խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, փաստաթղթերի կեղծում, 

միտումնավոր բացթողումներ, կեղծ հայտարարությունների տրամադրում կամ ներքին 

վերահսկողության համակարգի չարաշահում:  

 

 Պատկերացում ենք կազմում աուդիտին առնչվող ներքին վերահսկողության վերաբերյալ, 

որպեսզի մշակենք համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ Ընկերության 

ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար: 

 

 Գնահատում ենք կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության  

պատշաճությունը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական գնահատումների և 

համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը: 



. bqFuhurbqnr-dhbp htrp \uururpud r1h\rurlupnrplurtr \nr1ilfrg rutrptrrlhurtnntp]urtr u\qpnr-trpfr

\frprunrfurfu tntqlrb frhblnr rlbpurphp3url h AbnB pbptlrub runulfnnnpur\uh ruqrugntlgtrhpfr hfrdruL ftru.r
hhtnhntplnr-b htrp urhnu.[, ph urprgnp run\ur k frpurrlurpd.ntp3nr-hhhpfr \rutf huhquniurhptrhpfr hhur

\urullurb hur\urtr ruhnpn2nrplnr-h, npp \-prrt L kru\ruh \uru\ruE runur2urgtrhl Ch\bpntpSrutr utrph4hurtn
qnpbhlnt hhurpurtlnpmpluh rlhpruphp3urt bfut rlhtrp qurftru hLp hqpruhuhqrfurh, nfl qn]nLpJnr-h nr-trfr

hur\urL ur'hnpn2ntplnth, tihhp ulhrnp L tihp runul|rrnnpru\urL hqpru\urgntplnthnul nt2ur4pntp3nr-h

hprurllrphhp $|rtrurtruur\urh hur2rlhuulmplnrhhhpmrl hrudurqunnuruluurlr purgurhurlurntrihhpfrh, \urd hph

trilurtr purgruhur3urnuihbpp ulurur2rud \bpq"rl trhp\ur3ugrlurb 2hh, tfhhp ulhutp L &lrurlrnluhtrp \urpbfrpp:
Uhp hqpurhrutrqnrdtrhpp hfnihr{rub hh ilfrh2h tihp uinulfrurnpur\urtr hqrur\urgnr-p3rutr uriluurp[{p d'hnp

phpriurb urnqfruinpru\urtr urulurgntlghhplr .lF*, Ulhnturilhhur3trfn{, urnr4}lnnpp $ \*FrtL
hpur2|uur{nphp np urqurqur }rpur4urpAnrplnr-hhhpn \ru.l hurhqullurhphhnl 2htr \urpnrl hruhqhghhl trputr,
np Ctr\hpntplnthg \\npgtrfr frp urhptrahuun qnpbhlm \urpnrlntplnthp:

. Qtrruhruurnrl[ htrp ptrrlhurhnr-p tunrfrurip $frhruhuur\urh hru2rlbrnr{nrp]nr-trhhpfr Lhp\ul3urgntilp,

\runntgtlrubpp tr pnrltutr4ru\nrplnrtrp, htprunlurl purgurhurSurnr-r.ihhpp, lr urp4lnB $frtrurhuu\ruh
hur2r{hrn{nr-plnrhhbpp trbpltulurgtrnui tL r[ruLg hfrfpnr-ri ptrllurE qnpEurpptrhph nL

frprurlurpdnrp3nr-hhhpp ur3h d.hnr{, nptr urqurhnr{nttf h d2rftupfnn hhp\urlugnttlp:

. lbnp hlrp ptpnui prur{ru\urhur2rur}r nr hunlurqrurnruu}uurh urnt4}rtnnpur\utr urqurgnr-1ghbp'

Ctr\hpnr-plurh slhruhuru\urh urhrlh\uunrlnr-p1urh \rurl qnpbnthhntpluh tlbpruphplurl $frhruhuru\u-rl.r
hur2rihrnr{mplnrhhhp[ iluru$r \*pEhp urpr.nurhrulr.nblnr- trqulnur\n{: UbhB qrutnuru[uruhurtnrlnr-p1nr-h

htrp \pnui urm4fnnnpur\urh ur2]uurururtrphhpf nuplnp4tfurb, tlhpruhu\durtr nr- \ruurupthuh hurtfurp:

Uhtrp frnrfirh qulnuru]uurhurunt hhp rfhp urnr4fnnnpur\urh \urpbfrpfr hrurfup:

U11 hrupghplr hhtn tih\urhr1, dhtrp hurrlnprlur\grlnui hhp \urnur{uprfurh orlur\trhpmti trhpqpurtlrlrub

urh&urhg hhrn urnt4|lnfr ullurhur{npurb 2p2urtrur\hhpfr tr duril\hurhhp}r, frh2qhu liurb urnr-rlfnnfr

phprugpnui hur3urburphpr{urb. kur\ruh phpurgnufhhp} rlhpurFhpturL, npnhp hhpurnntil hh urnulfunfr

ptrpurgpnr-rf dbp \nqdbg purguhury.nrlrub hhpplrh {tpurhu\nr1nr-ppuh \urphnp phpntplnrLrtrtpp:

Unr-4frurnp
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«Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ 

31 դեկտեմբերի 2019թ.    

1-29 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 
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ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ և ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

31 դեկտեմբերի  2019թ. ավարտված տարվա համար 

 

(հազար դրամ) 

 

Ծանոթագրու
թյուններ 

2019թ. 
 

2018թ. 

   

 

 Հիմնական գործունեությունից հասույթ 15 4,981,527  
 

- 

Գովազդից և հովանավորչությունից հասույթ 16 107,348  125,505 

Դրամաշնորհներից եկամուտ 15 1,149,101  
 

6,123,047  

Այլ եկամուտներ 17   1,421,014  
 

107,840  

Ֆիլմերի և հաղորդումների գծով ծախսեր 18 (2,118,738) 
 

(2,482,759) 

Հեռարձակման ծախսեր 19 (257,170) 
 

(271,530) 

Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին 
 

(1,981,623) 
 

(1,787,784) 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա 
 

(1,421,457) 
 

(1,414,177) 

Այլ ծախսեր 20 (2,090,379) 
 

(278,156) 

Ֆինանսական եկամուտ 21 -    
 

        1  

Ֆինանսական ծախս 21 (65,033) 
 

(135,160) 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ 
 

11,257  
 

11,029  

Վնաս մինչև հարկումը 
 

(264,153) 
 

(2,144) 

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում 22 9,694 
 

58,991  

Տարվա (վնաս)/շահույթ 
 

(254,459) 
 

56,847  

Այլ համապարփակ արդյունք 
    

Այլ համապարփակ եկամուտ 
 

-    
 

     -    

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք  
 

     -    
 

     -    

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք  
(254,459) 

 
56,847  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ 

31 դեկտեմբերի 2019թ.    

1-29 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 
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ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

 
    

 
   (հազար դրամ) 

 

Բաժնետիր

ական 

կապիտալ 
 

Էմիսիոն 

եկամուտ  

Վերագնահ

ատման 

պահուստ 
 

Այլ 

պահուստ

ներ 
 

Կուտակված 

շահույթ  
Ընդամենը 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 

2018թ.  
1,213,058  

 
755  

 
2,021,635  

 
72,949  

 
126,902  

 
3,435,299  

Համապարփակ արդյունք  
           

Տարվա զուտ շահույթ  -  
 

-    
 

 -  
 

      -    
 

56,847  
 

56,847  

Ընդամենը համապարփակ 

եկամուտ 
      -    

 
-    

 
     -    

 
-    

 
    56,847  

 
56,847  

Փոխանցում չբաշխված 

շահույթին 
-    

 
-    

 
(102,459) 

 
- 

 
102,459  

 
-    

Պահուստային 

հիմնադրամի աճ 
-    

 
-    

   
2,000  

 
(2,000) 

 
-    

Կապիտալում 
ուղղակիորեն գրանցված 
գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

           

Հայտարարված 

շահաբաժիններ 
    -    

 
  -    

 
 -  

 
 -  

 
(31,139) 

 
(31,139) 

Ընդամենը գործարքներ 

սեփականատերերի հետ 
      -    

 
      -    

 
        -    

 
       -    

 
(31,139) 

 
(31,139) 

Մնացորդը առ 31 

դեկտեմբերի 2018թ.  
1,213,058  

 
755  

 
1,919,176  

 
74,949  

 
253,069  

 
3,461,007  

            
Մնացորդը առ 1 հունվարի 

2019թ.  
1,213,058  

 
755  

 
1,919,176  

 
74,949  

 
253,069  

 
3,461,007  

Համապարփակ արդյունք  
           

Տարվա զուտ վնաս  -  
 

 -  
 

 -  
   

(254,459) 
 

(254,459) 

Ընդամենը համապարփակ 

եկամուտ 
-    

 
-  

 
           -    

 
     -    

 
(254,459) 

 
(254,459) 

Փոխանցում չբաշխված 

շահույթին 
- 

 
- 

 
(103,575) 

 
- 

 
103,575  

 
-    

Պահուստային 

հիմնադրամի աճ 
 -    

 
  -    

 
 -    

 
10,606  

 
(10,606) 

 
 -    

Կապիտալում 
ուղղակիորեն գրանցված 
գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

           

Հայտարարված 

շահաբաժիններ 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
-  

 
(46,241) 

 
(46,241) 

Ընդամենը գործարքներ 

սեփականատերերի հետ 
          -    

 
-    

 
   -    

 
  -    

 
(46,241) 

 
(46,241) 

Մնացորդը առ 31 

դեկտեմբերի 2019թ. 
1,213,058  

 
755  

 
1,815,601  

 
85,555  

 
45,338  

 
3,160,307  

 

 

 

 

 

 



«Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ 

31 դեկտեմբերի 2019թ.    

1-29 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը: 
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

   

  (հազար դրամ) 

 

2019թ. 
 

2018թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 

   Տարվա զուտ (վնաս)/շահոյթ (254,459) 
 

56,847  

Ճշգրտումներ 
   

Մաշվածության, ամորտիզացիայի ծախս 1,887,159  
 

2,053,791  

Հիմնական միջոցների դուսգրում         7,988  
 

              -    

Ոչ նյութական ակտիվների դուսգրում             86  
 

       9,198  

Շնորհից եկամուտ (1,149,101) 
 

(6,123,047) 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ (11,257) 
 

     (11,029) 

Տոկոսային եկամոտ               -    
 

             (1) 

Տոկոսային ծախս      65,033  
 

   135,160  

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում    (9,694) 
 

 (58,991) 

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի 
փոփոխություններ 

535,755  
 

(3,938,072) 

Պաշարների (աճ)/նվազում      (8,283) 
 

   11,230  

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի նվազում/(աճ) 487,675  
 

  145,685  

Այլ ընթացիկ ակտիվների նվազում/(աճ)  77,665  
 

(30,197) 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի աճ/(նվազում)      60,487  
 

   (75,045) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
նախքան շահութահարկի վճարումը  

1,153,299  
 

(3,886,399) 

Ստացված շնորհներ 62,889  
 

5,132,348  

Վճարված շահութահարկ      (25,866) 
 

 (48,586) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  1,190,322 
 

1,197,363  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 
   

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում   (128,228) 
 

   (217,816) 

Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում   (282,740) 
 

(299,775) 

Ստացված տոկոսներ             -    
 

               1  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (410,968) 
 

(517,590) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 
   

Վարկերի և փոխառությունների մարում, զուտ  (515,334) 
 

(507,833) 

Տոկոսների վճարում (66,533) 
 

(139,846) 

Շահաբաժինների վճարում     (46,241) 
 

 (31,139) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (628,108) 
 

(678,818) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ  151,246  
 

         955  

Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 

միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 
       (79) 

 
          446  

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ        3,672  
 

        2,271  

Տարեվերջի դրությամբ դրամական միջոցները և նրանց համարժեքները  154,839  
 

   3,672  

 

 

 

 

 

 

 



2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ և ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

“Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն” ՓԲԸ (Ընկերություն) ստեղծվել է Հայաստանի 

Հանրապետության (ՀՀ) կառավարության 2001թ. հուլիսի 4-ի թիվ 592 որոշմամբ։ 

Ընկերության ստեղծման նպատակը հեռուստահաղորդումների պատրաստման և հեռարձակման 

գործունեության իրականացումն է՝ “Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն։ 

 

2010թ.–ին Ընկերության և "Globecast" ընկերության միջև կնքված պայմանագրի արդյունքում Ընկերության 

միջազգային ալիքի հաղորդումներն արբանյակային կապուղով հեռարձակվում են Հյուսիսային 

Ամերիկայում, իսկ Եվրոպայում, ԱՊՀ տարածքում և Մերձավոր Արևելքում արբանյակային հեռարձակումն 

իրականացվում է “EutelSat” ընկերության միջոցով։ 

 

Ընկերության “Առաջին” ալիքի հաղորդումներն օրական 24 ժամ հեռարձակվում են ՀՀ տարածքում։ 

Արբանյակային ծրագիրը հեռարձակվում է օրական 24 ժամ։ 

 

Ընկերության բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են և պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը ի դեմս 

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի։ 

 

Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հովսեփյան փողոց 26։ 

2019թ. Ընկերության հիմնական աշխատողների տարեկան միջին թիվը կազմել է  508 մարդ (2018թ.՝ 488 

մարդ)։ 

 

2. ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

2.1 Համապատասխանություն 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն, ինչպես հրապարակվել է Հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից։ 

2.2 Ճանաչման հիմքեր 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի սկզբունքով, բացառությամբ 

հողամասերի, որոնք ներկայացված են վերագնահատված արժեքի և կադաստրային արժեքի տարբերությամբ 

(տես՝ ծանոթագրություն 3.2), ինչպես նաև շենքերի և շինությունների, որոնք ներկայացված են 

վերագնահատված արժեքով։ 

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-ին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է, որպեսզի 

http://www.globecastwtv.com/
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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 23-ում։ Չնայած ենթադրությունները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում 

են և հիմնված են ղեկավարության կողմից ներկա ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկացված լինելու վրա, այդ 

հաշվապահական գնահատականները, որպես կանոն, հազվադեպ են համապատասխանում իրական 

արդյունքներին։ Հետևաբար, կատարված ենթադրությունները և դատողությունները համապատասխանաբար 

կճշգրտվեն այն տարում, որում պայմանները կփոխվեն։ 

 

2.5 Նոր և վերանայված ստանդարտների ընդունում 

Ընթացիկ տարում Ընկերությունն ընդունել է իր գործունեության համար կիրառելի և 2019թ. 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։ Չնայած այս նոր 

ստանդարտները և փոփոխությունները առաջին անգամ կիրառելի են 2019թ. ընթացքում, դրանք էական 

ազդեցություն չեն ունեցել Ընկերության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա։ 

Նոր ստանդարտներ, որոնք կիրառելի են 2019թ. հունվարի 1-ից և դրանից հետո սկսվող տարեկան 

ժամանակաշրջանների համար 

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» 

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» վարձակալության հաշվառման նոր ստանդարտը ուժի մեջ է մտել 2019թ. 

հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: Նոր 

ստանդարտը զգալիորեն չի փոխում վարձակալության հաշվառումը վարձատուների համար: Սակայն, այն 

պահանջում է վարձակալներին ճանաչել վարձակալությունների մեծ մասը իրենց հաշվապահական 

հաշվեկշռում որպես վարձակալության գծով պարտավորություն՝ համապատասխան ակտիվի 

օգտագործման իրավունքի հետ մեկտեղ: Վարձակալները պետք է կիրառեն միասնական մոդել բոլոր 

ճանաչված վարձակալությունների համար, բայց հնարավորություն կունենան չճանաչել կարճաժամկետ 

վարձակալությունները և ցածր արժեք ունեցող ակտիվների վարձակալությունը: Ընդհանուր առմամբ, 

շահույթի կամ վնասի ճանաչման կարգը նման է այսօրվա ֆինանսական վարձակալության հաշվառմանը` 

շահույթ կամ վնասում տոկոսային եկամտի և մաշվածության առանձին ճանաչմամբ:  
 

 

3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1 Արտարժույթ 

Արտարժույթով գործարքներ 

Ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս Ընկերության համար գործառնական արժույթից տարբեր 

այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի օրվա դրությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից հրապարակված փոխարժեքով։ Յուրաքանչյուր 

հաշվետու ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով 

հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված փոխարժեքը. 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում էր 479.70 ՀՀ դրամ, 1 եվրոն՝ 537.26 ՀՀ դրամ (2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում էր 483.75 ՀՀ դրամ, 1 եվրոն՝ 553.65 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 
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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 

Շենքերը և շինությունները, որոնք օգտագործվում են ծառայությունների մատուցման կամ վարչական 

նպատակով, ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված են վերագնահատված 

արժեքով, որը իրենից ներկայացնում է վերագնահատման օրվա դրությամբ հիմնական միջոցի իրական 

արժեքը՝ հանած հետագա կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները։ 

Ցանկացած կուտակված մաշվածություն վերագնահատման օրը բացառվում է ակտիվի համախառն 

հաշվեկշռային արժեքից և ակտիվի վերագնահատված արժեքում ներկայացվում է զուտ արժեքը։ 

Վերագնահատումներն իրականացվում են բավարար պարբերականությամբ անկախ գնահատողների 

կողմից այնպես, որ հաշվեկշռային արժեքն էականորեն չտարբերվի հաշվետու ամսաթվի դրությամբ իրական 

արժեքից։ 

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճը վերագրվում է այլ համապարփակ եկամուտներին և 

արտացոլվում է սեփական կապիտալում՝ որպես վերագնահատման պահուստ։ Սակայն, եթե այդ աճը 

վերականգնում է նույն ակտիվի նախկին վերագնահատումների արդյունքում առաջացած նվազումը, այն 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ որպես եկամուտ այն չափով, որով նախկինում նվազումը ճանաչվել 

էր որպես ծախս։ Երբ հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը վերագնահատման հետևանքով նվազում 

է, նվազումը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում այն չափով, որը գերազանցում է նույն ակտիվի գծով 

նախորդ վերագնահատումից առաջացած վերագնահատման աճը։ 

Վերագնահատումից աճը ճանաչվում է կուտակված շահույթում Ընկերության կողմից ակտիվի 

օգտագործմանը զուգահեռ։ Կուտակված շահույթում ճանաչված վերագնահատումից աճն իրենից 

ներկայացնում է ակտիվի վերագնահատված հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա հաշվարկված 

մաշվածության և ակտիվի սկզբնական արժեքի հիման վրա հաշվարկված մաշվածության տարբերությունը։ 

Վերագնահատված հիմնական միջոցի միավորի իրացման կամ դուրսգրման դեպքում վերագնահատման 

պահուստում դրա գծով առկա վերագնահատումից աճն ուղղակիորեն վերագրվում է կուտակված շահույթին։ 

ՀՀ հողային օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում Ընկերությանը փոխանցված հողը (տես՝ 

ծանոթագրություն 12) ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված է իրական արժեքով։ 

Հողի հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ մաշվածություն չի հաշվարկվում։ 

Հիմնական միջոցների այլ հոդվածները 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: 

Կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական միջոցները, որոնք պահվում են վարձակալության տալու կամ 

վարչական, կամ դեռևս անորոշ նպատակով, հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած արժեզրկումից 

կորուստները։ Սկզբնական արժեքը ներառում է ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումները, տեղանքի 

նախապատրաստման, տեղակայման ծախսումները, մասնագիտական վճարները, իսկ որակավորվող 

ակտիվի դեպքում՝ նաև կապիտալացման ենթակա փոխառության ծախսումները՝ համաձայն Ընկերության 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության: 

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 
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և վերանորոգման ծախսումները, ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ կատարվելու 

ժամանակաշրջանում։ 

Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ 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. 

Շենքեր և շինություններ - 20-25 տարի 

Տրանսպորտային միջոցներ, տնտեսական գույք և այլն  - 1-10 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։ 
 

ա) Սկզբնական ճանաչում 
Ոչ նյութական ակտիվը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ՝ 

- հավանական է, որ ակտիվին վերագրելի ապագա տնտեսական օգուտները կհոսեն Ընկերություն, 

- ակտիվը վերահսկվում է Ընկերության կողմից՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և 

- ակտիվի արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել։ 
 

բ) Սկզբնական ճանաչմանը հաջորդող չափումներ 
Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվը հաշվառվում է իր սկզբնական արժեքով (հաշվի 

առած հետագա ավելացվող ծախսումները) հանած կուտակված ամորտիզացիան և կուտակված 

արժեզրկումից կորուստը։ 

Ընկերության որոշ ոչ նյութական ակտիվների ճանաչման առանձնահատկությունները ներկայացված են 

ստորև։ 
 

Լիցենզիաներ 
 

Ընկերության կողմից հաղորդումներ, ֆիլմեր և այլ ծրագրեր հեռարձակելու իրավունք տրամադրող 

լիցենզիոն պայմանագրերի կնքման արդյունքում առաջանում են ոչ նյութական ակտիվներ։ Դրանք 

ճանաչվում են լիցենզիայի ուժի մեջ մտնելու պահից։ 

 
Ֆիլմեր, հաղորդումներ 
 

Ընկերության կողմից գնված ֆիլմերը և հաղորդումները ճանաչվում են որպես ոչ նյութական ակտիվներ, եթե 

բավարարում են ոչ նյութական ակտիվի ճանաչման պահանջներին։  

 
գ) Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա 
 

Ամորտիզացիան հաշվարկվում է այն պահից, երբ ակտիվը մատչելի է դառնում օգտագործման համար։ Ոչ 

նյութական ակտիվի օգտակար ծառայությունը որոշելիս հաշվի են առնվում մի շարք գործոններ, 

մասնավորապես ակտիվի նկատմամբ վերահսկողության ժամանակաշրջանը և ակտիվի օգտագործման 

նկատմամբ իրավական և նմանատիպ սահմանափակումները։ Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում 

կամ վնասում հետևյալ կերպ. 
 

- ֆիլմերն ամորտիզացվում են 3-ից 10 տարվա ընթացքում՝ կախված ոչ նյութական ակտիվի 

յուրահատկություններից, 
 

- երգերի նկատմամբ բացառիկ իրավունքներն ամորտիզացվում են՝ ելնելով լիցենզիոն պայմանագրի 

պայմաններից ու սահմանված ժամկետներից, 
 

- ֆիլմերի նկատմամբ հեղինակային և բացառիկ իրավունքներն ամորտիզացվում են՝ ելնելով լիցենզիոն 

պայմանագրի պայմաններից ու սահմանված ժամկետներից, 
 

- արտասահմանյան ֆիլմերի համապատասխան տեխնիկական մշակման ենթարկված հայերեն 
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թարգմանությունների նկատմամբ բացառիկ իրավունքներն ամորտիզացվում են 10 տարվա ընթացքում, 
 

- ծրագրերի և ֆիլմերի գծով ստացված լիցենզիաներն ամորտիզացվում են՝ ելնելով լիցենզիոն 

պայմանագրի պայմաններից և սահմանված ժամկետներից, 
 

- Հայ դասականների ստեղծագործությունների էկրանավորումները, Երևան ստուդիայի նյութերը (միակը 

Հանրապետությունում) և պատմական ֆիլմերը ամորտիզացվում են 30 տարվա ընթացքում, 
 

 

- սպորտային և այլ միջազգային միջոցառումների հեռարձակման գծով ստացված արտասահմանյան 

լիցենզիաներն ամորտիզացվում են՝ ելնելով լիցենզիոն պայմանագրի պայմաններից ու սահմանված 

ժամկետներից, 
 

- համակարգչային ծրագրերն ամորտիզացվում են ՝ ելնելով լիցենզիոն պայմանագրի պայմաններից ու 

սահմանված ժամկետներից, 
 

- ապրանքային նշաններն ամորտիզացվում են 10 տարվա ընթացքում, 
 

Ընկերության գործունեության առանձնահատկություններից ելնելով վերը նշված ամորտիզացիոն 

ժամկետները սահմանվում են այդ նպատակով ստեղծված Ընկերության մասնագիտական հանձնաժողովի 

որոշումներով։  

 

դ) Ընթացիկ հաղորդումներ 
 

Հաշվի առնելով, որ Ընկերության գործունեությունը հաղորդումների պատրաստումն ու եթեր հեռարձակումն 

է, հաղորդումների պատրաստման հետ կապված բոլոր ծախսերը ծախսագրվում են՝ դրանց կատարման 

ժամանակաշրջանում։ 

 

3.4 Վարձակալված ակտիվներ 

Վարձակալված ակտիվների հաշվառումը մինչև ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» կիրառումը 2019թ. հունվարի 
1-ը նախորդող ժամանակաշրջանի համար 

Համաձայն ՀՀՄՍ 17-ի՝ «Վարձակալություն», վարձակալված ակտիվի սեփականության իրավունքը 

փոխանցվում է վարձակալին, երբ նրան են փոխանցվում սեփականության իրավունքի հետ կապված բոլոր 

ռիսկերը և օգուտները։ Վարձակալված ակտիվը վարձակալության սկզբում ճանաչվում է վարձակալված 

գույքի իրական արժեքով կամ, ավելի ցածր լինելու դեպքում, նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքով՝ 

գումարած միանվագ վճարները, եթե այդպիսիք կան։ Համապատասխան գումարը ճանաչվում է որպես 

ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություն, անկախ նրանից, որ վարձակալական վճարների 

մի մասը կարող է վճարման ենթակա լինել մինչև վարձակալության սկիզբը։ 

Վարձակալված ակտիվների հետագա հաշվառումը, այսինքն՝ մաշվածության մեթոդի ընտրությունը և 

օգտակար ծառայության ժամկետների որոշումը, համապատասխանում են սեփականության իրավունքով 

Ընկերությանը պատկանող նմանատիպ ակտիվների հաշվառմանը։ Ֆինանսական վարձակալության գծով 

պարտավորությունները նվազեցվում են վարձավճարների չափով՝ հանած ֆինանսական վճարը, որը 

ներառվում է ֆինանսական ծախսերում։ Ֆինանսական վարձակալության տոկոսային մասն իրենից 

ներկայացնում է մնացորդային արժեքի հաստատուն մաս, որը վարձակալության ժամկետի ընթացքում 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ վարձակալության ժամկետի ընթացքում։ 

Մյուս բոլոր վարձակալությունները դիտվում են որպես գործառնական վարձակալություններ Գործառնական 

վարձակալության գծով վճարները ճանաչվում են որպես ծախս գծային հիմունքով։ Վարձակալության հետ 

կապված ծախսերը, ինչպիսիք են պահպանման և ապահովագրության ծախսերը, ծախսագրվում են 

իրականացման պահին։ 

 

Վարձակալված ակտիվների հաշվառումը ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություն» կիրառմամբ՝ սկսած 2019թ. 
հունվարի 1-ից 
 

ՖՀՄՍ 16 կիրառումը Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա էական ազդեցություն չի ունեցել։ 

Նոր ստանդարտի վերաբերյալ մանրամասների համար տես ծանոթագրություն` 2.5: 



2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

15 

 

3.5 Պաշարներ 

 

Պաշարներն այն ակտիվներն են, որոնք պահվում են սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի 

համար, կամ հումքի, կամ նյութի ձևով՝ արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման 

ընթացքում օգտագործելու համար։ Պահեստամասերը, վթարային սարքավորումները և օժանդակ 

սարքավորումները նույնպես ճանաչվում են որպես պաշար, եթե դրանք չեն համապատասխանում 

հիմնական միջոցների սահմանմանը։ 

Պաշարները հաշվառվում են ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով։ Իրացման զուտ 

արժեքը սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի ձևավորվող գինն է՝ հանած համալրման և 

վաճառքը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ծախսումները։ Պաշարների ինքնարժեքը հաշվարկվում է՝ 

օգտագործելով առաջին մուտք՝ առաջին ելք (ԱՄԱԵ), և ներառում է պաշարների ձեռքբերման, ինչպես նաև 

դրանք իրենց ներկայիս վիճակին և գտնվելու վայր հասցնելու ծախսերը։ 

 

3.6 Ֆինանսական գործիքներ 

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգում և չափում – անցումային 
դրույթներ 

 
Ընկերությունը սկսել է կիրառել ՖՀՄՍ 9-ը 2018թ. հունվարի 1-ից: Այս ստանդարտին անցման ընտրված 

մեթոդի համաձայն՝ համադրելի տեղեկատվությունը չի վերահաշվարկվել։ 
 

ՖՀՄՍ 9-ը ներառում է ֆինանսական ակտիվների երեք հիմնական դաս՝ ամորտիզացված արժեքով չափվող, 

այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող և շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ: ՖՀՄՍ 9-ով նախատեսված ֆինանսական 

ակտիվների դասակարգումը որպես կանոն հիմնված է այն բիզնես մոդելի վրա, որի շրջանակներում 

կառավարվում է ֆինանսական ակտիվը, և դրամական միջոցների հոսքերի պայմանագրով նախատեսված 

այդ ակտիվին վերաբերող բնութագրերի վրա: ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն՝ այլևս չեն գործում ՀՀՄՍ 39-ով 

սահմանված մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների, փոխառությունների և 

դեբիտորական պարտքերի և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների դասերը: ՖՀՄՍ 9-ը 

մեծամասամբ պահպանում է ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգման և չափման համար 

գործող ՀՀՄՍ 39-ի պահանջները: 

 

ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումն էական ազդեցություն չի ունեցել ֆինանսական պարտավորություններին վերաբերող 

Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության վրա: 

 

Ճամաչում և սկզբնական չափում 

 

Առևտրական դեբիտորական պարտքերի սկզբնական ճանաչումը տեղի է ունենում դրանց առաջացման 

օրը: Մյուս բոլոր ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների սկզբնական 

ճանաչումը տեղի է ունենում, երբ Ընկերությունը դառնում է գործիքի պայմանագրային դրույթների կողմ: 

 

Ֆինանսական ակտիվի (եթե այն առևտրական դեբիտորական պարտք չէ, որը չի պարունակում էական 

ֆինանսավորման բաղկացուցիչ) կամ ֆինանսական պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է 

ունենում իրական արժեքով՝ գումարած, շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չչափվող 

միավորի համար, գործիքի ձեռքբերմանը կամ թողարկմանն ուղղակիորեն վերագրելի գործարքի հետ 

կապված ծախսումները: Էական ֆինանսավորման բաղադրիչ չպարունակող առևտրական դեբիտորական 

պարտքի սկզբնական չափումն իրականացվում է գործարքի գնով: 
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Դասակարգում և հետագա չափում 

 

Սկզբնական ճանաչման պահին ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես ամորտիզացված 

արժեքով չափվող, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող՝ 

պարտքային ներդրումների համար, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող՝ բաժնային ներդրումների համար, կամ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով 

չափվող: 

Ֆինանսական ակտիվները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ Ընկերությունը փոխում է ակտիվների կառավարման իր բիզնես մոդելը, որի դեպքում բոլոր 

այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց վրա ազդում է այդ փոփոխությունը, վերադասակարգվում են բիզնես 

մոդելի փոփոխությանը հաջորդող առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրը: 

Ֆինանսական ակտիվը չափվում է ամորտիզացված արժեքով, եթե բավարարում է ստորև ներկայացված 

երկու պայմանները և նախատեսված չէ որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող. 

 

- ակտիվը պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի շրջանակներում, որի նպատակն է պահել ակտիվը 

պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր հավաքագրելու համար և 

- ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային պայմանները որոշակի ամսաթվերին առաջացում են 

դրամական միջոցների հոսքեր, որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր 

գումարի գծով հաշվարկված տոկոսների վճարումներ: 

 

Առևտրական նպատակներով չպահվող բաժնային գործիքում ներդրման սկզբնական ճանաչման ժամանակ 

Ընկերությունը կարող է անդառնալիորեն որոշել ներկայացնել ներդրման իրական արժեքի հետագա 

փոփոխություններն այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի կազմում: Այս ընտրությունը կատարվում 

է առանձին՝ յուրաքանչյուր ներդրման համար: 

Բոլոր ֆինանսական ակտիվները, որոնք դասակարգված չեն որպես ամորտիզացված արժեքով չափվող 

կամ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվող, ինչպես 

ներկայացված է վերը, չափվում են իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով: Այս ակտիվները 

ներառում են բոլոր ածանցյալ ֆինանսական ակտիվները: Սկզբնական ճանաչման պահին Ընկերությունը 

կարող է անդառնալիորեն նախատեսել ֆինանսական ակտիվը, որն այլապես բավարարում է 

ամորտիզացված արժեքով կամ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով 

չափման պահանջները, որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե դա թույլ 

կտա վերացնել կամ էականորեն նվազեցնել հաշվառման անհամապատասխանությունը, որը հակառակ 

դեպքում կառաջանա: 

 

Ֆինանսական ակտիվներ – Բիզնես մոդելի գնահատում 

 

Ընկերության պորտֆելի մակարդակով գնահատում է այն բիզնես մոդելի նպատակը, որի շրջանակներում 

պահվում է ակտիվը, քանի որ այս գնահատումը լավագույնս արտացոլում է գործունեության կառավարման 

և ղեկավարությանը տեղեկատվության տրամադրման եղանակը: Գնահատման ժամանակ դիտարկվում է 

հետևյալ տեղեկատվությունը. 
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- պորտֆելի համար սահմանված քաղաքականությունը և նպատակները և այդ քաղաքականության 

աշխատանքը գործնականում: Մասնավորապես, արդյոք ղեկավարության ռազմավարությունն 

ուղղված է պամանագրով նախատեսված տոկոսային եկամտի ստացմանը, տոկոսադրույքների 

որոշակի կառուցվածքի պահպանմանը, ֆինանսական ակտիվների մարման ժամկետների 

համապատասխանեցմանը համապատասխան պարտավորությունների մարման ժամկետներին 

կամ դրամական միջոցների ակնկալվող արտահոսքին, կամ դրամական միջոցների հոսքերի 

իրացմանն ակտիվների վաճառքի միջոցով: 
- ինչպես է գնահատվում պորտֆելի եկամտաբերությունը և ինչպես է այդ տեղեկատվությունը 

հաղորդվում Ընկերության ղեկավարությանը: 
- բիզնես մոդելի (և այդ բիզնես մոդելի շրջանակներում պահվող ֆինանսական ակտիվների) 

արդյունավետության վրա ազդող ռիսկերը և այդ ռիսկերի կառավարման եղանակը: 

 

Ֆինանսական ակտիվների փոխանցումը երրորդ կողմերին այնպիսի գործարքներում, որոնք չեն 

բավարարում ապաճանաչման պայմանները, չի դիտարկվում որպես վաճառք այս նպատակի համար, և 

Ընկերությունը շարունակում է ճանաչել ակտիվները: 

 

Ֆինանսական ակտիվները, որոնք պահվում են առևտրական նպատակների համար կամ կառավարվում են 

և որոնց ստեղծած արդյունքը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, չափվում են իրական արժեքով 

շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

 

Ֆինանսական ակտիվներ – Գնահատում, թե արդյոք պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը 

հանդիսանում են միայն մայր գումարի և տոկոսների վճարումներ 

 

Այս գնահատման նպատակների համար «մայր գումարը» սահմանվում է որպես ֆինանսական ակտիվի 

իրական արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին: «Տոկոսը» սահմանվում է որպես փողի ժամանակային 

արժեքի և որոշակի ժամանակահատվածում չմարված մայր գումարի հետ կապված պարտքային ռիսկի և 

փոխատվության հետ կապված այլ հիմնական ռիսկերի և ծախսերի (օրինակ՝ իրացվելիության ռիսկի և 

վարչական ծախսերի), ինչպես նաև շահույթի մարժայի հատուցում: 

 

Գնահատելիս, թե արդյոք պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերը հանդիսանում են միայն մայր 

գումարի և տոկոսների վճարումներ, Ընկերությունը դիտարկում է գործիքի պայմանագրային պայմանները: 

Այստեղ ներառվում է այն գնահատումը, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվը պարունակում է այնպիսի 

պայմանագրային պայման, որը կարող է այնպես փոխել պայմանագրային դրամական միջոցների ժամկետը 

կամ գումարը, որ ֆինանսական ակտիվը չի բավարարի այդ պայմանը: Այս գնահատումն իրականացնելիս 

Ընկերությունը դիտարկում է հետևյալը. 

 

- պայմանական դեպքերը, որոնք կարող են փոխել դրամական միջոցների գումարը կամ ժամկետները, 
- վաղաժամկետ մարման և գործողության ժամկետի երկարաձգման պայմանները: 

 

Վաղաժամկետ մարման պայմանը համապատասխանում է միայն մայր գումարի և տոկոսների վճարում 
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հանդիսանալու չափանիշին, եթե վաղաժամկետ մարման գումարը, ըստ էության, իրենից ներկայացնում է 

մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված տոկոսների չվճարված գումարները, որոնք 

կարող են ներառել լրացուցիչ ողջամիտ հատուցում պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման համար: 

Բացի այդ, պայմանագրի անվանական արժեքի զեղչով կամ հավելավճարով ձեռքբերված ֆինանսական 

ակտիվի համար վաղաժամկետ մարում թույլատրող կամ պահանջող պայմանն այն գումարի չափով, որն, 

ըստ էության, իրենից ներկայացնում է պայմանագրի անվանական արժեքը գումարած հաշվեգրված 

(սակայն չվճարված) պայմանագրային տոկոսները (կարող են ներառել լրացուցիչ ողջամիտ հատուցում 

պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման համար), դիտարկվում է որպես նշված չափանիշին 

համապատասխանող, եթե վաղաժամկետ մարման պայմանի իրական արժեքն էական չէ սկզբնական 

ճամանաչման պահին: 

Ֆինանսական ակտիվներ – Հետագա չափում, շահույթ և վնաս 

 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 

Այս ակտիվները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը: Ամորտիզացված արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով: Տոկոսային 

եկամուտը, փոխարժեքային տարբերություններից առաջացող շահույթը և վնասը և արժեզրկումից 

կորուստները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Ապաճանաչումից առաջացող շահույթը կամ վնասը 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

 

Ֆինանսական պարտավորություններ – Դասակարգում, հետագա չափում, շահույթ և վնաս 

 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես ամորտիզացված արժեքով չափվող կամ 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: Ֆինանսական պարտավորությունը 

դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե այն դասվում է 

առևտրական նպատակներով պահվող գործիքների դասին, հանդիսանում է ածանցյալ գործիք կամ 

նախատեսված է որպես այդպիսին սկզբնական ճանաչման պահին: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորությունները չափվում են իրական արժեքով, իսկ դրանց գծով 

զուտ շահույթը և վնասը, ներառյալ՝ տոկոսային ծախսը, ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Այլ 

ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Տոկոսային ծախսը և փոխարժեքային տարբերություններից 

առաջացող շահույթը և վնասը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Ապաճանաչումից առաջացող 

ցանկացած շահույթը կամ վնասը նույնպես ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

 
Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների փոփոխություն 

 

Ֆինանսական ակտիվներ 

 

Եթե ֆինանսական ակտիվի պայմանները փոխվում են, Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք 

փոփոխված ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր են: Եթե 

դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր են («նշանակալի փոփոխություն»), ապա 
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սկզբնական ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ 

պայմանագրային իրավունքները համարվում են ուժը կորցրած: Այս դեպքում սկզբնական ֆինանսական 

ակտիվն ապաճանաչվում է և ճանաչվում է նոր ֆինանսական ակտիվ՝ իրական արժեքով: 

 

Ընկերությունն իրականացնում է փոփոխության նշանակալի լինելու քանակական և որակական 

գնահատում, այսինքն, գնահատում է, թե արդյոք սկզբնական ֆինանսական ակտիվից առաջացող 

դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբերվում են փոփոխված կամ փոխարինող 

ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերից: Ընկերությունը գնահատում է 

փոփոխության նշանակալի լինելը քանակական և որակական գործոնների հիման վրա հետևյալ 

հերթականությամբ՝ որակական գործոններ, քանակական գործոններ, որակական և քանակական 

գործոնների համատեղ ազդեցություն: Եթե դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր են, 

ապա սկզբնական ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ 

պայմանագրային իրավունքները համարվում են ուժը կորցրած: Այս գնահատումն իրականացնելիս 

Ընկերությունը կիրառում է ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչման ուղեցույցին 

նմանատիպ ուղեցույց: 

 

Ընկերությունը եզրահանգում է, որ փոփոխությունը նշանակալի է ելնելով հետևյալ որակական 

գործոններից. 

- ֆինանսական ակտիվի արժույթի փոփոխություն, 

- գրավի կամ ապահովվածության այլ միջոցների փոփոխություն: 

 

Եթե ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող փոփոխված ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական 

միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր չեն, փոփոխությունը չի հանգեցնում ֆինանսական ակտիվի 

ապաճանաչմանը: Այս դեպքում, Ընկերությունը վերահաշվարկում է ֆինանսական ակտիվի համախառն 

հաշվեկշռային արժեքը և համախառն հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտումից առաջացող գումարը ճանաչում է 

որպես փոփոխության գծով շահույթ կամ վնաս՝ շահույթի կամ վնասի կազմում: Ֆինանսական ակտիվի 

համախառն հաշվեկշռային արժեքը վերահաշվարկվում է որպես ֆինանսական ակտիվի սկզբնական 

արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված, վերանայված կամ փոփոխված պայմանագրային դրամական 

միջոցների ներկա արժեք: Ցանկացած կրած ծախսերը կամ վճարված վճարները ճշգրտում են փոփոխված 

ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը և ամորտիզացվում են փոփոխված ֆինանսական ակտիվի 

գործողության մնացած ժամկետի ընթացքում: 

 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ փոխվում են վերջինիս 

պայմանները և երբ փոփոխված պայմաններով պարտավորության գծով դրամական միջոցների հոսքերը 

նշանակալիորեն տարբեր են: Այս դեպքում փոփոխված պայմանների հիման վրա ճանաչվում է նոր 

ֆինանսական պարտավորություն՝ իրական արժեքով: Մարված ֆինանսական պարտավորության և 

փոփոխված պայմաններով նոր ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքների 

տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 
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Եթե փոփոխությունը (կամ փոխարինումը) չի հանգեցնում ֆինանսական պարտավորության 

ապաճանաչմանը, Ընկերությունը կիրառում է այն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, 

համաձայն որի ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը ճշգրտվում է, երբ 

փոփոխությունը չի հանգեցնում ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման, այսինքն, Ընկերությունը 

ճանաչում է փոփոխության (կամ փոխարինման) արդյունքում առաջացող ֆինանսական պարտավորության 

ամորտիզացված արժեքի ճշգրտումը շահույթում կամ վնասում փոփոխության (կամ փոխարինման) 

ամսաթվի դրությամբ: 

 

Գոյություն ունեցող ֆինանսական պարտավորությունների գծով դրամական միջոցների հոսքերի 

փոփոխությունները չեն համարվում փոփոխություն, եթե հանդիսանում են գործող պայմանագրային 

պայմանների արդյունք: 

 

Ընկերությունն իրականացնում է փոփոխության նշանակալի լինելու քանակական և որակական 

գնահատում՝ դիտարկելով որակական գործոնները, քանակական գործոնները և որակական և քանակական 

գործոնների համատեղ ազդեցությունը: Ընկերությունը եզրահանգում է, որ փոփոխությունը նշանակալի է 

հետևյալ որակական գործոնների հիման վրա. 

 

- ֆինանսական պարտավորության արժույթի փոփոխություն, 

- գրավի կամ ապահովվածության այլ միջոցների փոփոխություն, 

- փոխարկման պայմանի ավելացում, 

- ֆինանսական պարտավորության ստորադասության փոփոխություն: 

 

Քանակական գնահատման համար պայմանները նշանակալիորեն տարբեր են, եթե նոր պայմանների 

համաձայն դրամական միջոցների հոսքերի զեղչված ներկա արժեքը, ներառյալ՝ վճարված վճարները 

(առանց ստացված վճարների)՝ զեղչված սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով, առնվազն 10 տոկոսով 

տարբերվում է սկզբնական ֆինանսական պարտավորության գծով մնացած դրամական միջոցների հոսքերի 

զեղչված ներկա արժեքից: Եթե պարտքային գործիքների փոխարինումը կամ վերջիններիս պայմանների 

փոփոխությունը հաշվառվում է որպես մարում, ապա ցանկացած կրած ծախսերը կամ վճարված վճարները 

ճանաչվում են որպես մարումից շահույթի կամ վնասի մաս: Եթե փոխարինումը կամ պայմանների 

փոփոխությունը չի հաշվառվում որպես մարում, ապա ցանկացած կրած ծախսերը կամ վճարված վճարները 

ճշգրտում են պարտավորության հաշվեկշռային արժեքը և ամորտիզացվում են փոփոխված 

պարտավորության գործողության մնացած ժամկետի ընթացքում: 

 

Ապաճանաչում 

 

Ֆինանսական ակտիվներ 

 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվը, երբ ֆինանսական ակտիվից առաջացող 
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դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ 

փոխանցում է ֆինանսական ակտիվից դրամական հոսքերի ստացման պայմանագրային իրավունքներն 

այնպիսի գործարքում, որում փոխանցվում են ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ 

էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները, կամ որում, Ընկերությունը ոչ փոխանցում է, ոչ էլ պահպանում է 

սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բո¬լոր ռիսկերն ու հատույցները և չի պահպանում 

վերահսկողությունը ֆինանսական ակտիվի նկատմամբ: 

 

Ընկերությունն իրականացնում է գործարքներ, որոնց շրջանակներում փոխանցում է ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում ճանաչված ակտիվները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվների 

սեփականության հետ կապված կամ բոլոր, կամ, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները: Նման 

դեպքերում փոխանցված ակտիվները չեն ապաճանաչվում: 

 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ պայմանագրում նշված 

պարտականությունը կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում կամ ուժը կորցնում է: Ընկերությունը նաև 

ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ փոփոխվում են վերջինիս պայմանները և երբ 

փոփոխված պարտավորությունից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերը նշանակալիորեն տարբեր 

են, որի դեպքում փոփոխված պայմանների հիման վրա ճանաչվում է նոր ֆինանսական պարտավորություն՝ 

իրական արժեքով: 

 

Ֆինանսական պարտավորության ապաճանաչման ժամանակ մարված հաշվեկշռային արժեքի և վճարված 

հատուցման (ներառյալ՝ փոխանցված ոչ դրամային ակտիվները կամ ստանձնած պարտավորությունները) 

միջև տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

 

Հաշվանցում 

 

Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները հաշվանցվում են և ներկայացվում են 

զուտ գումարով ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում միայն այն դեպքում, երբ 

Ընկերությունն ունի գումարները հաշվանցելու ներկայումս իրագործելի իրավաբանորեն ամրագրված 

իրավունք, ինչպես նաև հաշվարկը զուտ հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն 

իրացնելու և պարտավորությունը մարելու մտադրություն: 

 

 

3.7 Արժեզրկում 

 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում 

Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվները չեն ամորտիզացվում և յուրաքանչյուր տարի 

ենթարկվում են արժեզրկման ստուգման։ Մաշվող ակտիվները արժեզրկման համար վերանայվում են, երբ 

իրադարձությունները և հանգամանքների փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ դրանց 



2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

22 

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 շահույթում կամ վնասում, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված արժեքով, 

որի դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտվում է որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում։ 

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 շահույթում կամ 

վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված 

արժեքով, որի դեպքում արժեզրկումից կորստի ցանկացած հակադարձում դիտվում է որպես 

վերագնահատումից արժեքի աճ։ 

 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 

ՖՀՄՍ 9-ը փոխարինում է ՀՀՄՍ 39-ով սահմանված «կրած վնասի» մոդելը «սպասվող պարտքային վնասի» 

մոդելով: Արժեզրկման նոր մոդելը կիրառելի է ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական 

ակտիվների, պայմանագրային ակտիվների, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող պարտքային գործիքներում ներդրումների, սակայն ոչ՝ բաժնային գործիքներում 

ներդրումների համար: ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն՝ պարտքային վնասն ավելի շուտ է ճանաչվում, քան 

պահանջվում էր ՀՀՄՍ 39-ով: 

 

ՖՀՄՍ 9-ի արժեզրկման մոդելի գործողության ոլորտում գտնվող ակտիվների համար սովորաբար 

ակնկալվում է, որ արժեզրկումից կորուստները կաճեն և կդառնան առավել փոփոխական: Ընկերությունը 

որոշել է, որ ՖՀՄՍ 9-ի արժեզրկման պահանջների կիրառումը 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ չի 

հանգեցնում արժեզրկման գծով լրացուցիչ պահուստի ճանաչմանը: 

 

Ընկերությունը ճանաչում է սպավող պարտքային վնասի գծով պահուստ ամորտիզացված արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների համար: 

 

Ընկերությունը չափում է վնասի գծով պահուստը ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ ժամկետի 

ընթացքում սպասվող պարտքային վնասին հավասար գումարի չափով, բացառությամբ հետևյալ 

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

պարտքային վնասին հավասար գումարի չափով. 

 

(i) պարտքային արժեթղթեր, եթե որոշվել է, որ դրանք ունեն ցածր պարտքային ռիսկ հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ և 

(ii) այլ պարտքային արժեթղթեր և բանկային հաշիվների մնացորդներ, որոնց գծով պարտքային 

ռիսկը (օրինակ, ֆինանսական գործիքի ակնկալվող գործողության ժամկետի ընթացքում 

պարտականությունների չկատարման ռիսկ) էականորեն չի աճել սկզբնական ճանաչման 

պահից: 

 

Առևտրական դեբիտորական պարտքերի և պայմանագրային ակտիվների վնասի գծով պահուստը միշտ 
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չափվում է ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում սպասվող պարտքային 

վնասին հավասար գումարի չափով: 

 

Երբ Ընկերությունը որոշում է, թե արդյոք տեղի է ունեցել ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկի 

էական աճ սկզբնական ճանաչումից հետո և երբ գնահատում է սպասվող պարտքային վնասը, այն 

դիտարկում է ողջամիտ և հիմնավորված տեղեկատվությունը, որը տեղին է և հասանելի առանց անհարկի 

ծախսերի կամ ջանքերի: Գնահատումը ներառում է թե՛ քանակական և թե՛ որակական տվյալները, ինչպես 

նաև Ընկերության նախկին փորձի և պարտքի հիմնավորված գնահատման վրա հիմնված վերլուծությունը և 

ներառում է հեռանկարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

 

Ընկերությունը ենթադրում է, որ տեղի է ունեցել ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկի էական աճ, 

եթե այն ավելի քան 365 օր ժամկետանց է: 

 

Ընկերությունը համարում է, որ ֆինանսական ակտիվի գծով պարտականությունները չեն կատարվել, եթե՝ 

 

(i) հավանական չէ, որ փոխառուն ամբողջությամբ կկատարի պարտքի հետ կապված իր 

պարտականությունները, եթե Ընկերությունը չձեռնարկի այնպիսի գործողություններ, 

ինչպիսին գրավի իրացումն է (վերջինիս առկայության դեպքում), կամ 

(ii) ֆինանսական ակտիվն ավելի քան 365 օր ժամկետանց է: 

 

Ֆինանսական գործիքի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում սպասվող պարտքային վնասն իրենից 

ներկայացնում է այն սպասվող պարտքային վնասը, որն առաջանում է պարտավորությունների 

չկատարման բոլոր հնարավոր դեպքերի արդյունքում ֆինանսական գործիքի ակնկալվող գործողության 

ամբողջ ժամկետի ընթացքում: 

 

12 ամսվա ընթացքում սպասվող պարտքային վնասն իրենից ներկայացնում է սպասվող պարտքային 

վնասի այն մասը, որն առաջանում է պարտավորությունների չկատարման այն դեպքերի արդյունքում, 

որոնք հնարավոր են հաշվետու ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում (կամ ավելի կարճ ժամկետի 

ընթացքում, եթե գործիքի ակնկալվող գործողության ամբողջ ժամկետը պակաս է 12 ամսից): 

 

Սպասվող պարտքային վնասի գնահատման ժամանակ դիտարկվող առավելագույն ժամկետն իրենից 

ներկայացնում է առավելագույն պայմանագրային ժամկետը, որի ընթացքում Ընկերությունը ենթարկվում է 

պարտքային ռիսկի: 

 

Սպասվող պարտքային վնասի չափում 
 

Սպասվող պարտքային վնասն իրենից ներկայացում է պարտքային վնասի հավանականությունից ելնելով 

կշռված պարտքային վնասի գնահատականը: Պարտքային վնասը չափվում է որպես բոլոր պակասող 
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դրամական միջոցների ներկա արժեք (այսինքն՝ որպես տարբերություն այն դրամական միջոցների հոսքերի 

միջև, որոնք Ընկերությունը պետք է ստանա պայմանագրի համաձայն, և որոնք ակնկալում է ստանալ): 

 

Արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ 

 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը գնահատում է ամորտիզացված արժեքով 

չափվող ֆինանսական ակտիվները և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող պարտքային արժեթղթերն արժեզրկված լինելու տեսանկյունից: Ֆինանսական ակտիվը 

համարվում է արժեզրկված, եթե տեղի են ունեցել մեկ կամ ավելի դեպքեր, որոնք բացասական 

ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվի գծով գնահատված ապագա դրամական միջոցների հոսքերի 

վրա: 

 

Ֆինանսական ակտիվի արժեզրկված լինելու վկայությունը ներառում է հետևյալ դիտարկելի տվյալները. 

- փոխառուի կամ թողարկողի նշանակալի ֆինանսական դժվարությունները, 
- պայմանագրի խախտումը, այդ թվում՝ պարտականությունների չկատարումը կամ վճարման 

ավելի քան 180 օր ուշացումը, 
- Ընկերության կողմից փոխառության կամ փոխատվության պայմանների այնպիսի 

վերանայումը, որը Ընկերությունն այլ պայմաններում չէր դիտարկի, 
- փոխառուի հավանական սնանկացումը կամ այլ ֆինանսական վերակազմավորումը կամ 
- արժեթղթի համար գործող շուկայի վերացումը ֆինանսական դժվարությունների պատճառով: 

 

Սպասվող պարտքային վնասի ներկայացումը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 

 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների վնասի գծով պահուստը նվազեցվում է այդ 

ակտիվների համախառն հաշվեկշռային արժեքից: 

 

Դուրսգրում 

 

Ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը դուրս է գրվում, եթե Ընկերությունը չունի 

ողջամիտ հիմքեր ակնկալելու ֆինանսական ակտիվի ամբողջական կամ մասնակի փոխհատուցումը: 

Ընկերությունը չի ակնկալում դուրս գրված գումարների էական փոխհատուցում: Այնուամենայնիվ, դուրս 

գրված ֆինանսական ակտիվները կարող են դեռևս հանդիսանալ կատարողական գործողությունների 

առարկա՝ հասանելիք գումարների փոխհատուցման հետ կապված Ընկերության ընթացակարգերի հետ 

համապատասխանությունն ապահովելու համար: 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 
 

Ընկերությունն այս ակտիվները դիտարկում է արժեզրկման վկայության առանձին և հավաքական 

հիմունքներով: Բոլոր առանձին վերցված նշանակալի ակտիվները գնահատվում է արժեզրկման 

տեսանկյունից՝ առանձին հիմունքով: Արժեզրկման առանձին վկայություն չհայտնաբերելու դեպքում, այս 

ակտիվները գնահատվում է հավաքական հիմունքով` տեղի ունեցած, սակայն չբացահայտված արժեզրկման 

վկայություն հայտնաբերելու նպատակով: 
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Ակտիվները, որոնք առանձին վերցված նշանակալի չեն, գնահատվում են արժեզրկման տեսանկյունից 

հավաքական հիմունքով՝ խմբավորելով ռիսկի համանման բնութագրերով ակտիվները: 

 

Հավաքական արժեզրկումը գնահատելիս Ընկերությունը դիտարկում է փոխհատուցման ժամկետների և 

կրած վնասի գումարի նախորդ ժամանակաշրջանների տեղեկատվությունը և կատարում է ճշգրտում, եթե 

ընթացիկ տնտեսական և վարկավորման պայմանները թույլ են տալիս, որպեսզի փաստացի վնասն ավել կամ 

պակաս լիներ նախկինում առկա միտումներով առաջարկվողներից: 

 

Արժեզրկումից կորուստը հաշվարկվում է որպես ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և այդ ակտիվի սկզբնական 

արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված դրամական միջոցների գնահատված ապագա հոսքերի ներկա 

արժեքի միջև տարբերություն: Կորստի գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ պահուստային 

հաշվում: Եթե Ընկերությունը գտնում է, որ չկա ակտիվը փոխհատուցելու իրատեսական հնարավորություն, 

համապատասխան գումարները դուրս են գրվում: Եթե հետագայում տեղի ունեցած դեպքը հանգեցնում է 

արժեզրկումից կորստի գումարի նվազեցմանը և այդ նվազեցումը կարելի է անկողմնակալորեն վերագրել 

արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցած դեպքին, ապա արժեզրկումից կորստի գումարի նվազեցումը 

հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

 
 

3.8 Սեփական կապիտալ 

 

Ընկերության կողմից թողարկվող կապիտալի գործիքները հաշվառվում են անվանական արժեքով։ 

Բաժնետիրական կապիտալն իրենից ներկայացնում է թողարկված բաժնետոմսերի նոմինալ արժեքը։ 
 

Էմիսիոն եկամուտը ներառում է բաժնետոմսերի թողարկումից ստացված ցանկացած հավելավճար։ 

Գործարքի գծով ցանկացած ծախսում, որը կապված է բաժնեմասերի թողարկման հետ, նվազեցվում է 

էմիսիոն եկամուտից, շահութահարկի գծով եկամուտը հանելուց հետո։ 
 

Վերագնահատման պահուստը ներառում է շենքերի վերագնահատումից օգուտներն ու վնասները։ 

 

Չբաշխված շահույթը ներառում է ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթը։ 

 
 

Շահաբաժինները ճանաչվում են որպես պարտավորություն այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք 

հայտարարվում են։ 

 
3.9 Պետական շնորհներ 

Շնորհը չի ճանաչվում, քանի դեռ չկա հիմնավորված երաշխիք, որ Ընկերությունը կատարելու է դրան կից 

բոլոր պայմանները և որ շնորհը ստացվելու է։ 

Շնորհները, որոնց հիմնական պայմանը Ընկերության կողմից ոչ ընթացիկ ակտիվներ գնելը, կառուցելը կամ 

այլ կերպ ձեռք բերելն է, ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես 

հետաձգված եկամուտ և սիստեմատիկորեն փոխանցվում են շահույթ կամ վնաս՝ համապատասխան 

ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում։ 

Հողի տեսքով ստացված պետական շնորհը ճանաչվում է որպես եկամուտ շահույթում կամ վնասում՝ նշված 

հողամասերի վրա մաշվող ակտիվների մաշվածությանը զուգահեռ՝ դրանց օգտակար ծառայության 

ժամկետների ընթացքում։ 

Այլ շնորհները ճանաչվում են սիստեմատիկ հիմունքով եկամուտ այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում 

դրանք փոխհատուցում են համապատասխան ծախսումները, որոնց համար դրանք ստացվել են։ Շնորհը, որը 

հատկացվում է Ընկերությանը՝ ի հատուցում արդեն կրած ծախսերի կամ վնասների, կամ որպես շտապ 

ֆինանսական օգնություն՝ առանց հետագա 

համապատասխան ծախսումներ կրելու, ճանաչվում է որպես եկամուտ այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, 

երբ դառնում է ստացման ենթակա։ Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների 

հարմարավետության համար այս շնորհների ավելացումը և եկամտագրումը բացահայտվում է հետաձգված 

եկամուտներում։ 
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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 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։ 

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։ 

 

ՀՀ հարկային օրենսդրության փոփոխության արդյունքում հիմնական միջոցների և ոչ նյութական 

ակտիվների հարկային հաշվառման սկզբունքներում կատարվել են էական փոփոխություններ։ 2014թ. 

հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության և 

ամորտիզացիայի տարեկան մեծությունը հաշվարկվում է ըստ ոչ ընթացիկ ակտիվների խմբերի՝ որպես 

տվյալ խմբի՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ավարտին հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքի 

և տվյալ խմբի համար սահմանված՝ ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքի արտադրյալ։ 

Մինչև 2014թ. հունվարի 1-ը ձեռք բերված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության 

և ամորտիզացիայի հաշվարկը շարունակում է կատարվել ըստ գծային մեթոդի։ 

 

 

3.11 Հասույթի ճանաչում 

 

Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով՝ հաշվի առնելով 

Ընկերության կողմից տրամադրված ցանկացած առևտրական զեղչերը և իջեցումների գումարները։ 

Հասույթը գոյանում է հիմնական գործունեությունից, օրենսդրությամբ սահմանված հովանավորչական 

եկամուտից, գովազդային իրավունքի օտարումից և վճարովի եթերաժամանակի տրամադրումից և այլն։ 

Հովանավորչական եկամուտներ 

Հովանավորչական եկամուտները գոյանում են հովանավորների մասին 

հեռուստահաղորդումների ցուցադրման ժամանակ տեղեկությունների տեղադրումից։ Այն ճանաչվում է 

կնքված պայմանագրերի դրույթներից ելնելով՝ ծառայության փաստացի մատուցման պահին։ 

Սոցիալական գովազդի տեղադրում 

Առաջանում է սոցիալական գովազդի տեղադրումից և ճանաչվում է գործարքի փաստացի իրականացման 

ժամանակ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Հասույթը ճանաչվում է կնքված պայմանագրերի 



2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

27 

համաձայն, ծառայության փաստացի մատուցման ժամանակ։  

Տոկոսներից եկամուտ 

Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է համամասնության հիմունքով՝ մնացորդային արժեքի նկատմամբ 

կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքը, որը զեղչում է ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների 

ներհոսքերը ֆինանսական ակտիվի ակնկալվող ժամկետում՝ մինչև ակտիվի զուտ հաշվեկշռային արժեքը։
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4. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

    
(հազար դրամ) 

  

Հող, շենքեր և 

շինություններ 

Արտադրական,  

տնտեսական գույք 

և տրանսպորտային 

միջոցներ  

Անավարտ 

շինարարություն 
Ընդամենը 

Ակտիվի սկզբնական արժեք       

 2018թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ        5,002,613         9,351,306                      41,809      14,395,728  

Ավելացում                      93          707,795                      18,429            726,317  

Օտարում/Դուրսգրում                   -    (43,242) - (43,242) 

Ներքին շարժ             60,238  -                  (60,238)                      -    

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ       5,062,944  10,015,859                             -         15,078,803  

Ավելացում      -        133,148                           270          133,418  

Օտարում/Դուսգրում                      -    (1,095,959)                      -    (1,095,959) 

Վերադասակարգում                        -                         (592)                            -       (592) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ          5,062,944   9,052,456                           270       14,115,670  

Մաշվածություն 
    

2018թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ                     469,447     4,082,541                              -           4,551,988  

Տարվա մաշվածություն            173,970    1,224,741                              -          1,398,711  

Օտարում/Դուրսգրում                      -        (43,242)                             -    (43,242) 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ             643,417   5,264,040                             -           5,907,457  

Տարեկան մաշվածություն            177,079    1,234,549                             -          1,411,628  

Օտարում/Դուսգրում             -    (1,087,971)                            -    (1,087,971) 

Վերադասակարգում                 -             (133)                            -      (133) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ            820,496   5,410,485                             -           6,230,981  

Զուտ հաշվեկշռային արժեք         

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ                  4,419,527               4,751,819                       -        9,171,346  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ                  4,242,448               3,641,971                     270      7,884,689  

 

Բանկային վարկերն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գրավադրել 

է 365,485 հազար դրամ (2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 383,674 հազար դրամ) հաշվեկշռային արժեքով 

շենքերը և 652 հազար դրամ (2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 1,656 հազար դրամ) հաշվեկշռային արժեքով 

սարքավորումները (տես՝ ծանոթագրություն 11)։ 

Ընկերության շենքերի և շինությունների հիմնական մասը վերջին անգամ վերագնահատվել են անկախ 

գնահատողների կողմից 2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, իսկ մյուս մասը՝ 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, 

որոնք 2016թ. ընթացքում ենթարկվել են մասնակի քանդման աշխատանքների (տես՝ ծանոթագրություն 26.1)։ 

Վերագնահատումից առաջացած աճը/(նվազումը), հանած/(գումարած) համապատասխան հետաձգված 

հարկերը, կրեդիտագրվել/(դեբետագրվել) է վերագնահատման պահուստին՝ սեփական կապիտալում։ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,525,815 հազար դրամ (2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 2,311,014 

հազար դրամ) սկզբնական արժեքով հիմնական միջոցներ հաշվառվում են զրոյական հաշվեկշռային արժեքով։ 

2019թ. ընթացքում տրանսպորտային միջոցներ և տնտեսական գույք դասի ավելացումներում ներառված է 

համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում՝ 28,835 հազար դրամ սկզբնական արժեքով (2018թ. 347,241 հազար 

դրամ), արտադրական տեխնիկա՝ 53,016 հազար դրամ (2018թ՝. 312,723 հազար դրամ), 19,380 հազար դրամ 

հաղորդաշարերի դեկորների ձեռքբերում (2018թ. 36,005 հազար դրամ), հագուստ՝ 6,304 հազար դրամ (2018թ.՝ 

4,242 հազար դրամ), տնտեսական գույք՝ 3,406 հազար դրամ (2018թ.` 560 հազար դրամ), ինչպես նաև 22,205 

հազար դրամ սկզբնական արժեքով այլ հիմնական միջոցներ (2018թ.՝ 7,024 հազար դրամ)։  

 

 

 



29 

 

 

Հիմնական միջոցների մաշվածությունը բաշխվել է հետևյալ կերպ. 

   

(հազար դրամ) 

 

2019թ. 
 

2018թ. 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա 1,410,245  
 

     1,395,411  

Կապիտալացված ոչ նյութական ակտիվներում     1,383  
 

             3,300  

 

1,411,628  
 

  1,398,711  

 

 

5. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 

    
(հազար դրամ) 

  
Համակարգչային 

ծրագրեր 

Ֆիլմեր, 

լիցենզիաներ, 

սցենարներ և 

ապրանքային 

նշաններ 

Անավարտ ոչ 

նյութական 

ակտիվներ 

Ընդամենը 
Ակտիվի սկզբնական արժեք 

2018թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ 129,514  1,866,672  9,113  2,005,299  

Ավելացում 7,536  292,339  58,039  357,914  

Օտարում/Դուսգրում -  (379,874) (9,199) (389,073) 

Վերադասակարգում -  -  (54,838) (54,838) 

Ներքին շարժ -  1,450  (1,450) -  

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 137,050  1,780,587  1,665  1,919,302  

Ավելացում 8,718  265,203  22,165  296,086  

Օտարում/Դուսգրում (84,823) (1,293,129) (86) (1,378,038) 

Վերադասակարգում -  -  (11,963) (11,963) 

Ներքին շարժ -  11,781  (11,781) -  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 60,945  764,442  -  825,387  

Ամորտիզացիա 
    

2018թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ 87,698  792,560  -  880,258  

Տարեկան ամորտիզացիա 18,698  639,683  -  658,381  

Օտարում/Դուսգրում -  (379,874) -  (379,874) 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 106,396  1,052,369    1,158,765  

Տարեկան ամորտիզացիա 11,213  465,701  - 476,914  

Օտարում/Դուսգրում (84,823) (1,293,129) -  (1,377,952) 

Վերադասակարգում 133  -  -  133  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 32,919  224,941  -  257,860  

Զուտ հաշվեկշռային արժեք         

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 30,654  728,218  -  760,537  

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 28,026  539,501  -  567,527  

 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան բաշխվել է հետևյալ կերպ։ 

 

   
(հազար դրամ) 

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա            11,330  
 

18,698  

Ֆիլմերի և հաղորդումների պատրաստման ծախսեր          465,182  
 

       639,276  

Այլ ծախսեր                 402  
 

           407  

 

     476,914  
 

658,381  

 

 

6. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ 

   

(հազար դրամ) 
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Ընթացիկ 2019թ.  2018թ. 

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր       37,845  
 

    37,724  

Տրված կանխավճարներ    72,311  
 

      54,225  

Պետական բյուջեի գծով կանխավճարներ         2,365  
 

       6,491  

Հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ            -    
 

504,900  

Հետաձգված հարկեր ԱԱՀ-ի գծով   52,135  
 

             -    

Այլ դեբիտորական պարտքեր         522  
 

     248  

 

165,178  
 

603,588  

Ոչ ընթացիկ 
   

Հետաձգված հարկեր ԱԱՀ-ի գծով              -    
 

 53,046  

 

           -    
 

 53,046  

 

 165,178  
 

656,634  

 

Առևտրային դեբիտորական պարտքերի զուտ հաշվեկշռային արժեքը համարվում է իրական արժեքի խելամիտ 

գնահատում։ 
 

Առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ չեն հաշվարկվում։  

 

Ընկերությունը լրիվ պահուստավորում է բոլոր այն առևտրային դեբիտորական պարտքերը, որոնց մարման 

ժամկետից անցել է ավելի քան 365 օր, քանի որ, հիմնվելով անցյալի փորձի վրա, մարման ժամկետը 365 օրով 

գերազանցելու դեպքում առևտրային դեբիտորական պարտքերը համարվում են անհավաքագրելի։ 
 

 

Տե՛ս ծանոթագրություն 25 առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի արժույթների բացահայտման համար։ 

 

 

7. ՊԱՇԱՐՆԵՐ 

   

(հազար դրամ) 

 

2019թ.  2018թ. 

Նյութեր       2,505  
 

        2,320  

Վառելիք     8,245  
 

        5,131  

Պահեստամասեր           32,753  
 

     27,821  

Այլ նյութեր       1,177  
 

             1,125  

 

 44,680  
 

     36,397  

 

Տարվա ընթացքում ծախս ճանաչված պաշարների գումարը կազմում է 53,358  հազար դրամ (2018թ.՝ 56,286 

հազար դրամ)։ Պաշարները գրավադրված չեն։ 

 

 

8. ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Ընկերությունը 2019թ. ընթացքում ունեցել է 23,411 հազար դրամ ֆիլմերի և հաղորդաշարերի ձեռքբերում, 

որոնց ցուցադրությունը չի իրականացվել հաշվետու ժամանակաշրջանում (2018թ.՝ 101,076 հազար դրամ), ըստ 

այդմ՝ այդ ակտիվների ծախսը հետաձգվել է մինչև հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջան, որպեսզի 

ծախսագրվի ցուցադրությանը զուգահեռ։ 

 

 

9. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ 

   

(հազար դրամ) 

 

2019թ.  2018թ. 
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Կանխիկ միջոցներ     1,069  
 

    2,620  

Բանկային հաշիվներ  153,770  
 

      1,052  

 

 154,839  
 

      3,672  

 

Տե՛ս ծանոթագրություն 25՝ դրամարկղում և բանկում մնացորդների արժույթների բացահայտման համար։ 

 

 

10. ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ 

10.1 Բաժնետիրական կապիտալ 

 

   
(հազար դրամ) 

Հայտարարված բաժնետոմսեր 2019թ.  2018թ. 

Սովորական բաժնետոմսերի քանակը, յուրաքանչյուրը՝ 106.31 դրամ 11,410,569 
 

11,410,569 

 
Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերը հավասար իրավունքներ ունեն Ընկերության մնացորդային 

ակտիվների նկատմամբ։ 

Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերն իրավունք ունեն ստանալ հայտարարված շահաբաժինները 

և քվեարկել Ընկերության բաժնետերերի ժողովներում՝ մեկ բաժնետոմս՝ մեկ ձայն սկզբունքով։ 

 

10.2 Շահաբաժիններ 

 

2019թ. ընթացքում սովորական բաժնետոմս ունեցող բաժնետերերին հայտարարվել և վճարվել է 46,241 հազար 

դրամ շահաբաժին (2018թ.՝ 31,139 հազար դրամ)։ 

 

10.3 Պահուստային կապիտալ 

 

Այլ պահուստները ներառում են ընդհանուր պահուստը և հատուկ նշանակության և միասնական 

բազմանպատակային պահուստները։ 

 

Համաձայն 2019թ. հունիսի 27-ի «ՀՀ Հանրային Հեռուստառադիոընկերության Խորհրդի» N 28-Լ որոշման 

Ընկերությունը իր զուտ շահույթի հաշվին համալրել է իր պահուստային հիմնադրամը 10,606 հազար դրամով։ 

 

 

10.4 Վերագնահատման պահուստ 

 

Վերագնահատման պահուստն առաջանում է շենքերի վերագնահատման արդյունքում։ Վերագնահատման 

պահուստը տեղափոխվում է կուտակված շահույթ Ընկերության կողմից ակտիվի օգտագործմանը զուգահեռ, 

իսկ վերագնահատված շենքերի օտարման ժամանակ դրանց գծով վերագնահատման պահուստն 

ամբողջությամբ հաշվեգրվում է ուղղակիորեն կուտակված շահույթին կամ վնասին։ 

 

11. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ 

Բանկային վարկերն ապահովված են հիմնական միջոցների և պահանջի իրավունքի գրավով։ 

Բանկային վարկերի ապահովման դիմաց գրավադրվել են Ընկերության 365,485 հազար դրամ (2018թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 383,674 հազար դրամ) հաշվեկշռային արժեքով շենքերը և 652 հազար դրամ 

(2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 1,656 հազար դրամ) հաշվեկշռային արժեքով սարքավորումները, ինչպես 

նաև Ընկերության և Արդշինբանկի միջև կնքված 3,000,000 հազար դրամի պահանջի իրավունքը (2018թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 3,450,000 հազար դրամ)։ 

Բանկային վարկերի իրական արժեքը հավասար է դրանց հաշվեկշռային արժեքին։ 

Տես ծանոթագրություն 25՝ վարկերի և փոխառությունների արժույթների բացահայտման համար։ 

Ընկերության տոկոսային և արտարժութային ռիսկերի մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն 

ներկայացված է ծանոթագրություն 25-ում։ 
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(հազար դրամ) 

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Ոչ ընթացիկ 

   Գրավով ապահովված բանկային վարկեր - 

 

491,983 

 

- 

 

491,983 

    Ընթացիկ 

   Գրավով ապահովված բանկային վարկեր 489,735 

 

519,479 

 

489,735 

 

519,479 

Ընդամենը վարկեր և փոխառություններ 489,735 

 

1,011,462 

 

Բանկային վարկերի մանրամասները ներկայացված են ստորև. 

(հազար դրամ) 

Վարկատուի անվանումը  
Վարկի 

տեսակը 

Մայր 

գումար 
Արժույթ 

Մարման 

տարի 

Անվանական 

տոկոսադրույք 
2019թ. 2018թ. 

“ԱՐ ԴՇ Ի ՆԲԱՆԿ” ՓԲԸ Վարկ 1,400,000 ԱՄՆ դոլար 18/08/20 10.00% 489,735      645,564  

“ԱՐ ԴՇ Ի ՆԲԱՆԿ” ՓԲԸ Օվերդրաֆտ 450,000,000 ՀՀ դրամ 04/04/19 10.00%  -        269,525  

“ԱՐ ԴՇ Ի ՆԲԱՆԿ” ՓԲԸ Վարկային գիծ 200,000 ԱՄՆ դոլար 04/04/19 10.00% -    96,334  

“ԱՐ ԴՇ Ի ՆԲԱՆԿ” ՓԲԸ Վարկային գիծ 200,000 Եվրո 04/04/19 10.00% -    39  

      
489,735 1,011,462 

 

 

12. ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏ 
 

Հետաձգված եկամուտ են ճանաչվել ստորև ներկայացված շնորհներով ստացված միջոցները. 

 “ՀՀ 2019թ. պետական բյուջեի մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն ՀՀ Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը Ընկերությանը տրամադրել է դրամաշնորհ տեխնիկական 

վերազինման և կապիտալ նորոգման գծով աշխատանքների իրականացման նպատակով։ 

Դրամաշնորհի գումարը կազմել է 62,889 հազար դրամ (2018թ.՝ 142,889 հազար դրամ)։ Տեխնիկական 

վերազինման և կապիտալ նորոգման գծով աշխատանքների իրականացման նպատակով ստացված 

դրամաշնորհներից հաշվետու տարում եկամուտ է ճանաչվել 690,467 հազար դրամ (2018թ.՝ 782,730 

հազար դրամ), որը ներառում է դրամաշնորհի միջոցներով ձեռք բերված հիմնական միջոցների 

մաշվածության գումարը, ինչպես նաև հարկերի վճարման և այլ ծախսերի գումարները, որոնք 

վերադարձման ենթակա չեն։ 

 ՀՀ կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Հայաստանի հանրային 

հեռուստաընկերության արխիվային ձայնագրությունները թվայնացնելու համար նախատեսված 

սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի փոխանակմամբ 30 մարտի 2017թ. 

կնքված դրամաշնորհի համաձայնագրի հիման վրա ՀՀ կառավարության և Ճապոնիայի Միջազգային 

Համագործակցության Գործակալության (JICA) միջև 30 մարտի 2017թ. կնքված դրամաշնորհային 

պայմանագրի («ճապոնական դրամաշնորհ») շրջանակներում Ընկերության կողմից ստացված 

դրամաշնորհի գծով հաշվետու տարում եկամուտ է ճանաչվել 118,360 հազար դրամ, որը ներառում է 

որպես շնորհ ստացված հիմնական միջոցի մաշվածության գումարը։ 

 Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետության 

կառավարությունների կողմից իրականացվող ՀՀ Հանրային հեռուստաընկերության 

արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Ընկերությունը Չինաստանի Ազգային Գործիքների 

Արտահանման և Ներկրման ընկերությունից 2015թ. հուլիսին որպես շնորհ ստացել է 3,233,736 հազար 

դրամ արժեքով շարժական հեռուստակայան։ Հաշվետու տարում եկամուտ է ճանաչվել 320,801 

հազար դրամ (2018թ.՝ 321,003 հազար դրամ), որը ներառում է որպես շնորհ ստացված հիմնական 

միջոցի մաշվածության գումարը։ 

 ՀՀ Հողային օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում Ընկերությանը սեփականության իրավունքով 

փոխանցվել է 2.56 հեկտար նախկինում վարձակալված հողամասը։ Ընկերությունը 2008թ. հողամասը 

ներառել է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես հետաձգված եկամուտ՝ 876,057 

հազար դրամ գումարով։ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մնացորդը կազմում է 305,651 հազար 
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դրամ (2018թ.՝ 325,123 հազար դրամ)։ 

 
 

   

(հազար դրամ) 

 

2019թ.  2018թ. 

Մնացորդը առ 01 հունվար 5,349,448 
 

5,831,647 

Շնորհ՝ սարքավորումներ և տեխնիկական միջոցներ ձեռքբերման համար    62,889  
 

142,889 

Ճապոնական դրամաշնորհ          4,598  
 

508,501  

Ընդամենը ավելացում 67,487 
 

651,390 

    
Եկամտի ճանաչում՝ 

   
Հիմնական միջոցներին վերաբերող դրամաշնորհներ (1,011,268) 

 
(1,103,733) 

Անհատույց ստացված հողամասի գծով (19,473) 
 

(19,473) 

Ճապոնական դրամաշնորհ (118,360) 
 

(10,383) 

Ընդամենը եկամուտ (1,149,101) 
 

(1,133,589) 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբեր 4,267,834  
 

5,349,448 

 
 

 

13. ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Հետաձգված հարկերի շարժը ներկայացված է ստորև. 

  

  (հազար դրամ) 

 

2019թ.  2018թ. 

Տարեսկզբի մնացորդ       (432,251)         (552,476)  

Շահույթում ճանաչված փոխհատուցում (տես՝ ծանոթագրություն 22) 75,627        90,225  

Տարեվերջի մնացորդ (356,624)  (432,251) 
 

2019թ. հետաձգված հարկի գծով կիրառելի դրույքաչափը կազմում է 18% (01.01.2020թ.-ց ՀՀ-ում շահութահարկի 

դրույքաչափը սահմանվում է 18%) (2018թ.՝ 20%):  

 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա հետաձգված հարկերը խմբավորված են հետևյալ կերպ` 

2019                                                                                                       
(հազար դրամ) 

1 հունվարի 

դրությամբ 

Շահույթում կամ 

վնասում 

ճանաչված 

31 դեկտեմբերի 

դրությամբ 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 
   Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 32,833  248  33,081  

Ընդամենը հետաձգված հարկային ակտիվներ 32,833  248  33,081  

 
   

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 
   

Հիմնական միջոցներ (464,950) 75,323  (389,627) 

Ոչ նյութական ակտիվներ (134) 56 (87) 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 

պարտավորություններ 
(465,084) 75,379  (389,705) 

Զուտ հետաձգված հարկային 

ակտիվներ/(պարտավորություններ) 
(432,251) 75,627  (356,624) 

 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա հետաձգված հարկերը խմբավորված են հետևյալ կերպ` 

 

2018                                                                                                    
(հազար դրամ) 

1 հունվարի 

դրությամբ 

Շահույթում կամ 

վնասում 

ճանաչված 

31 դեկտեմբերի 

դրությամբ 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 
   Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 30,447  2,386  32,833  
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Ընդամենը հետաձգված հարկային ակտիվներ 30,447  2,386  32,833  

 
   

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ 
   

Հիմնական միջոցներ (526,748) 61,798  (464,950) 

Ոչ նյութական ակտիվներ (26,175) 26,041  (134) 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 

պարտավորություններ 
(552,923) 87,839  (465,084) 

Զուտ հետաձգված հարկային 

ակտիվներ/(պարտավորություններ) 
(522,476) 90,225  (432,251) 

 

 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչված գումարները վերաբերում են շենքերի 

վերագնահատմանը։ 

 

 

14. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ 

   

(հազար դրամ) 

 

2019թ.  2018թ. 

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր   101,907  
 

140,246  

Հաճախորդներից կանխավճարներ        20,000  
 

     4,668  

Վճարվելիք հարկեր և պարտավորություններ  170,600  
 

    69,508  

Փոխանցումներ աշխատակիցներին  184,406  
 

  164,404  

Հետաձգված հարկեր ներմուծման ԱԱՀ-ի գծով 52,136  
 

              -    

Այլ կրեդիտորական պարտքեր       300  
 

         240  

 

529,349  
 

  379,066  

 

Առևտրային կրեդիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ չեն հաշվարկվում։ Ընկերությունն ունի 

ֆինանսական ռիսկի կառավարման քաղաքականություններ, որոնք ապահովում են բոլոր 

պարտավորությունների ժամանակին կատարում։ 

Ընկերության արտարժութային ռիսկի մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ներկայացված է 

ծանոթագրություն 25-ում։ 

 

15. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏ  

Հիմնական գործունեությունից հասույթ 

Ընկերությունը 29.01.2019թ. «Հայաստանի Հանրային Հեռուստառադիոընկերության Խորհրդի» հետ կնքել է 

Պետության կարիքների համար հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների 

մատուցման պետական գնման պայմանագիր, համաձայն որի սկսած 2019թ. Ընկերության հիմնական 

գործունեության ֆինանսավորումը կատարվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագրի միջոցով։ 

Ընկերությունը համապատասխան նախապես հաստատված տարեկան նախահաշվի իր դրամական 

միջոցների օգտագործմամբ մատուցում է համապատասխան ծառայություններ, որոնք ամսական կտրվածքով 

վճարվում են ըստ ներկայացված  հաշիվների։   2018թ. ընթացքում գործել է դրամաշնորհային պայմանագրի 

միջոցով Ընկերության ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման եղանակ։ Դրամանշնորհներից եկամուտի 

վերաբերյալ մանրամասները բերված է ստորև. 

 

Դրամաշնորհներից եկամուտ 

  

2019թ.  2018թ. 

Պետական դրամաշնորհից եկամուտ (տես ծանոթագրություն՝ 12) 

 

-  
 

4,984,606  

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներից եկամուտ (տես 

ծանոթագրություն՝ 12) 

 

1,129,628  
 

1,118,968  
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Անհատույց ստացված հողամասի գծով շնորհներից եկամուտ 
(տես ծանոթագրություն՝ 12) 

19,473 
 

19,473 

 1,149,101  6,123,047 

 
 

 
16. ԳՈՎԱԶԴԻՑ ԵՎ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՉՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹ 

 
   (հազար դրամ) 

 2019թ.  2018թ. 

Հասույթ գովազդից 94,606  125,505 

Հասույթ հովանավորչությունից   12,742   -
   107,348  125,505 

 

 

Հասույթ գովազդից 

Գովազդային հասույթը գոյանում է սոցիալական բնույթի գովազդների տեղադրումից, որի համար 

Ընկերությունը պայմանագրեր է կնքում, ինչպես առևտրային, այնպես էլ հասարակական 

կազմակերպությունների հետ։ 

 

Հասույթ հովանավորչությունից 

Հովանավորչական հասույթը գոյանում է հովանավորների մասին հեռուստահաղորդումների ցուցադրման 

ժամանակ տեղեկությունների տեղադրումից։ 

 

 

 
17. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ    

   
(հազար դրամ) 

 2019թ.  2018թ. 

Եկամուտներ ֆիլմերի և հաղորդումների պատրաստումից 12,000  40050 

Եկամուտներ նվիրաբերությունից 1,277,254  - 

Անհատույց ստացված ծառայություններ 78,149  - 

Եկամուտներ հեռարձակումից և վերահեռարձակումից 33,829  19,809 

Եկամուտ նախընտրական քարոզչությունից -  13,787 

Այլ եկամուտ   19,782     34,194
  1,421,014   107,840 

 

Հասույթ ֆիլմերի և հաղորդումների պատրաստումից 

Ֆիլմերի և հաղորդումների պատրաստումից հասույթը գոյանում է երրորդ կողմերի հետ կնքված 

պայմանագրերի համաձայն ֆիլմերի նկարահանումներից, կնքված պայմանագրերի շրջանակներում 

տարաբնույթ ծրագրերի պատրաստումից, ինչպես նաև ընկերությունների գործունեության լուսաբանումից։ 

 

Եկամուտներ նվիրաբերությունից 

1,277,254 հազ. դրամ նվիրաբերության տեսքով ստացված եկամուտը վերաբերում է ՀՀ ՊԵԿ կողմից 2019թ. 

մայիսի 20-ին կազմված No. 3000451 ակտին։ Մանրամասների համար տես ծանոթագրություն՝ 20։ 

 
 

18. ՖԻԼՄԵՐԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 
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    (հազար դրամ) 

  

2019թ.  2018թ. 

Ֆիլմերի և հաղորդումների ձեռքբերում 

 

1,205,636 

 

1,372,659 

Ֆիլմերի և հաղորդումների իրավունքի ամորտիզացիա  465,182  639,276  

Պայմանագրային աշխատողներ 

 

331,783 

 

261,499  

Այլ 

 

116,137 

 

209,325 

  

2,118,738 

 

2,482,759  

 

19. ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 

    

(հազար դրամ) 

  

2019թ.  2018թ. 

Արբանյակային հեռարձակում 

 

175,537 

 

189,789  

Տեղական հեռարձակում 

 

60,000 

 

60,000  

Ինտերնետային հեռարձակում 

 

21,633 

 

21,741  

  

257,170 

 

271,530  

 

 

 

20. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 

    

(հազար դրամ) 

  

2019թ.  2018թ. 

Տրանսպորտային ծախսեր 

 

52,723 

 

52,047  

Կոմունալ ծառայություններ 

 

72,517 

 

67,038  

Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր 

 

61,876 

 

34,523  

Նորությունների և տեղեկատվության ձեռքբերում 

 

11,995 

 

27,419  

Պահպմանման ծախսեր 

 

18,874 

 

10,829  

Հեռահաղորդակցության ծառայություններ 

 

25,448 

 

24,520  

Արտադրական նյութեր և պահեստամասեր 

 

11,703 

 

14,975  

Լրացուցիչ հարկային ծախսեր, տույժ և տուգանք  1,712,118  - 

Այլ 

 

123,125 

 

46,805 

  

2,090,379 

 

278,156  

 

Լրացուցիչ հարկային ծախսեր, տույժ և տուգանք 

Լրացուցիչ հարկային ծախսի գերակշռող մասը կազմում է ՀՀ ՊԵԿ կողմից 2019թ. մայիսի 20-ին կազմված No. 

3000451 ակտով արձանագրված 1,694,655 հազ. դրամի հավելյալ հարկի գումարը համապատասխան տույժ և 

տուգանքով։ Նշված գումարից 1,025,499 հազ. դրամը  կազմում է ԱԱՀ-ի գծով լրացուցիչ վճարման ենթակա 

գումարը, տույժ՝ 189,307 հազ. դրամ, տուգանք՝ 479,849 հազ. դրամ։ 

Լրացուցիչ հարկային պարտավորության առաջացման հիմքը եղել է 2018 թվականի ընթացքում Ընկերության՝ 

պետության կողմից որպես դրամաշնորհ ստացված ֆինանսավորման նկատմամբ ԱԱՀ-ի գծով 

պարտավորությունների չճանաչումը։ Միևնույն ժամանակ, թե Ընկերության կողմից 2018 թվականի տարեկան 

նախահաշիվները ներկայացնելիս, թե ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 2018թ. տարեկան 

ֆինանսավորման գումարի հաստատման ընթացքում ԱԱՀ չի նախատեսվել (այդ մասին է վկայում նաև ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության գրավոր դիրքորոշումն առ այն, որ ՀՀ հանրային հեռուստաընկերության 

խորհրդի ընկերություններին ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով տրամադրվող դրամաշնորհների մասով 

ԱԱՀ-ի գումարներ չեն նախատեսվել), որի արդյունքում Ընկերությունը համապատասխանաբար երբևիցե 

պետական ֆինանսավորման գծով ԱԱՀ չի հաշվարկել ու չի վճարել: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 

հուլիսի 27-ի թիվ 910-Ն որոշման Հավելված 3-ով սահմանված «Հանձնաժողովի կողմից սուբսիդիաների, 

սուբվենցիաների ու դրամաշնորհային ծրագրերի որպես արտոնյալ որակավորման, փոփոխման կամ 

կասեցման» կարգի 3-րդ կետով սահմանվում է, որ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից գործունեության 
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կարգի պահանջները չեն տարածվում ՀՀ պետական բյուջեի շրջանակներում տեղաբաշխվող սուբսիդիաների, 

սուբվենցիաների ու դրամաշնորհային ծրագրերի վրա, որոնց մասով ավելացված արժեքի հարկի գումարները 

նախատեսվում են տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով, որը Ընկերության դեպքում փաստացի 

նախատեսված չի եղել: 

 

Այնուամենայնիվ, լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով 2019թ․ հոկտեմբերի 22-

ին Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 

2019թ․ հոկտեմբերի 10-ի N 1421-Ն որոշման դրույթները, նվիրատվության պայմանագրի միջոցով 

Ընկերությանը փոխհատուցել է 1,277,254 հազ․ դրամ՝ 2018թ. ՀՀ պետական բյուջեից ստացված դրամաշնորհի 

ԱԱՀ-ի գծով պարտավորությունների մարման նպատակով (տես ծանոթագրություն՝ 17)։ 

Պարտավորությունների մնացած գումարը՝ 417,401 հազ․ դրամը, հաշվանցվել է ԱԱՀ-ի գծով Ընկերության 

դեբիտորական պարտքից։ 2018թ. հաշվետվությունները կազմելիս հնարավոր չէր հաշվել կամ գնահատել այս 

պարտավորությունը անորոշության պատճառով: 

 

21. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍ 

    

(հազար դրամ) 

  

2019թ. 
 

2018թ. 

Ֆինանսական եկամուտ 

    Տոկոսային եկամուտներ 

 

- 

 

1  

  

- 
 

1  

Ֆինանսական ծախս     

Բանկային վարկերից տոկոսային ծախսեր  (65,033)  (135,160) 

  (65,033)  (135,160) 

Զուտ ֆինանսական ծախս  (65,033)  (135,159) 

     

 

22. ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

2019թ. ընթացիկ հարկի գծով կիրառելի դրույքաչափը կազմում է 20%, հետաձգված հարկի գծով՝ 18% 

(01.01.2020թ.-ից ՀՀ-ում շահութահարկի դրույքաչափը սահմանվում է 18%) (2018թ.՝ 20%):  

 

   

 
  (հազար դրամ) 

  
2019թ.  2018թ. 

Ընթացիկ շահութահարկ 

 

(65,933)  (31,234)  

Հետաձգված հարկ (տե՛ս ծանոթագրություն 13)  

 

75,627   90,225 

  

                9,694   58,991 

  

 

23. ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 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։ 

 

23.1  Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ 

Ընկերությունն իրականացնում է ապագային վերաբերող գնահատումներ և ենթադրություններ Այդ 

հաշվապահական գնահատականները կարող են չհամապատասխանել իրական արդյունքներին։  
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Ստորև ներկայացված են այն գնահատումներն ու ենթադրությունները, որոնց գծով առկա է ռիսկ, որ հաջորդ 

ֆինանսական տարում ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները կարող են 

էականորեն տարբերվել։ 

 

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետներ 
 

Ղեկավարությունը կատարել է հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետների գնահատում։ 

Ղեկավարության համոզմամբ գնահատված հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետներն 

էականորեն չեն տարբերվում այդ ակտիվների տնտեսական կյանքից։ Եթե հիմնական միջոցների փաստացի 

օգտակար ծառայության ժամկետները տարբերվեն գնահատումներից, ապա ֆինանսական 

հաշվետվությունները կարող են էականորեն տարբերվել։ 

 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա 
 

Ինչպես բացահայտված է ծանոթագրություն 3.3 ֊ում՝ Ընկերության կողմից ոչ նյութական ակտիվները 

հաշվառվում է սկզբնական արժեքով։ Ամորտիզացիան հաշվարկվում է այն պահից, երբ ակտիվը մատչելի է 

դառնում օգտագործման համար։ Ոչ նյութական ակտիվի օգտակար ծառայությունը որոշելիս հաշվի են 

առնվում մի շարք գործոններ, մասնավորապես ակտիվի նկատմամբ վերահսկողության ժամանակաշրջանը և 

ակտիվի օգտագործման նկատմամբ իրավական և նմանատիպ սահմանափակումները։ Ընկերության 

գործունեության առանձնահատկություններից ելնելով վերը նշված ամորտիզացիոն ժամկետները 

սահմանվում են այդ նպատակով ստեղծված Ընկերության մասնագիտական հանձնաժողովի որոշումներով։ 

Այնուամենայնիվ, եթե ղեկավարությունը սխալվի իր գնահատումներում ֆինանսական հաշվետվությունները 

կարող են էականորեն տարբերվել: 

 

 

24. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

24.1 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններ 
 

Ֆինանսական ակտիվի, ֆինանսական պարտավորության և բաժնային գործիքի 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։ 

 

Ֆինանսական գործիքների կատեգորիաները 

 

Ստորև բերվող աղյուսակում և վերջինիս կից ծանոթագրություններում ներկայացված է չաիման սկզբնական 

դասակարգումն ըստ ՀՀՄՍ 39-ի և նոր դասակարգումն ըստ ՖՀՄՍ 9-ի Ընկերության ֆինանսական 

ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների յուրաքանչյուր դասի համար 2018թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ: 

 

հազ. դրամ 

Սկզբնական 

դասակարգումն ըստ 

ՀՀՄՍ 39 

Նոր 

դասակարգում

ն ըստ ՖՀՄՍ 9 

Սկզբնական 

հաշվեկշռային 

արժեքն ըստ 

ՀՀՄՍ 39 

Նոր 

հաշվեկշռային 

արժեքն ըստ 

ՖՀՄՍ 9 Ֆինանսական ակտիվներ 

Առևտրական 

դեբիտորական 

պարտքեր 

 

Փոխառություններ և 

դեբիտորական 

պարտքեր 
Ամորտիզացված 

արժեքով չաիվող 37,724 37,724 

Մնացորդներ 

դրամարկղում և 

բանկերում 

 

Փոխառություններ և 

դեբիտորական 

պարտքեր 

Ամորտիզացված 

արժեքով չաիվող 3,672 3,672 

Ընդամենը ֆինանսական 

ակտիվներ 
  

           41,396            41,396 
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հազ. դրամ 

Սկզբնական 

դասակարգումն 

ըստ ՀՀՄՍ 39 

Նոր 

դասակարգումն 

ըստ ՖՀՄՍ 9 

Սկզբնական 

հաշվեկշռային 

արժեքն ըստ 

ՀՀՄՍ 39 

Նոր 

հաշվեկշռային 

արժեքն ըստ 

ՖՀՄՍ 9 Ֆինանսական 

պարտավորություններ 

    

     
Բանկային վարկեր Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություն

ներ 

Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություն

ներ 

1,011,462 1,011,462 

Առևտրային և 

կրեդիտորական 

պարտքեր 

Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություն

ներ 

Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություն

ներ 

258,954 258,954 

Փոխհատուցումներ 

աշխատակիցներին 

Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություն

ներ 

Այլ Ֆինանսական 

պարտավորություն

ներ 

164,404 164,404 

     
Ընդամենը ֆինանսական     
պարտավորություններ         1,434,820        1,434,820   

 

ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման արդյունքում ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների վերաչափում և 

վերադասակարգում չի իրականացվել: 

 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված մնացորդները վերաբերում են ակտիվների և 

պարտավորությունների հետևյալ կատեգորիաներին. 
 

Ֆինանսական ակտիվներ 

   

   (հազար դրամ)  

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր  37,845  
 

               37,724  

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում 154,839  
 

                 3,672  

 

             192,684  
 

           41,396  

 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

   
   (հազար դրամ)  

 
2019թ. 

 

2018թ. 

Բանկային վարկեր     489,735  
 

          1,011,462  

Առևտրային և կրեդիտորական պարտքեր  101,181  
 

             258,954  

Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին  184,406  
 

             164,404  

 

             775,322  
 

      1,434,820  

 

25. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ֆինանսական գործիքների հետ կապված՝ Ընկերությունը ենթարկվում է զանազան ռիսկերի։ Այս ռիսկերն են 

շուկայական ռիսկը, պարտքային ռիսկը և իրացվելիության ռիսկը։ 

 

Ընկերությունը չի ներգրավված սպեկուլյատիվ նպատակներով ֆինանսական ակտիվների ակտիվ 

առքուվաճառքի գործարքներում, ինչպես նաև չի թողարկում օպցիոններ։ Առավել էական ֆինանսական 

ռիսկերը, որոնց Ընկերությունը կարող է ենթարկվել, նկարագրված են ստորև։ 
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Ֆինանսական ռիսկի գործոններ 

 

ա) Շուկայական ոիսկ 
 

Ֆինանսական գործիքների օգտագործման ընթացքում Ընկերությունը ենթարկվում է շուկայական ռիսկի, 

հատկապես՝ արտարժութային ռիսկի, տոկոսադրույքային ռիսկի և որոշակի այլ գնային ռիսկերի, որոնք բխում 

են ինչպես գործառնական, այնպես էլ ներդրումային գործունեությունից։ 

 
Արտարժութային ոիսկ 
 

Ընկերությունը գործարքներ է իրականացնում արտարժույթով և, հետևաբար, ենթարկվում է արտարժույթի 

փոխարժեքային տատանումների ազդեցությանը։ 

 

Ընկերության գործարքների հիմնական մասն իրականացվում է հայկական դրամով։ Արտարժույթի 

փոխարժեքային տատանումներից կախվածությունն առաջանում է Ընկերության՝ արտերկրյա վաճառքներից և 

ձեռքբերումներից, որոնք, ի սկզբանե, արտահայտված են ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով։ Բացի այդ Ընկերությունն 

ունի ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով վարկ որը հաշվառվում է ամորտիզացված արժեքով։ 

 

Արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները, որոնք Ընկերությանը 

ենթարկում են արտարժութային ռիսկի, նկարագրված են ստորև։ Արտացոլված գումարները իրենցից 

ներկայացնում են հիմնական ղեկավար անձնակազմին տրամադրված տվյալները, որոնք արտահայտված են 

հայկական դրամով՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի ամսաթվի փոխարժեքով. 

 

 

2019 

   Հազար դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո Այլ 

Ֆինանսական ակտիվներ    
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 17,343            1,603                         15  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ   5,164                       -                            -  

 

22,507           1,603                     15  

Ֆինանսական պարտավորություններ 
   

Վարկեր և փոխառություններ 489,735                     -                            -  

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր       8,074             52,367                 20,137  

 

497,809         52,367             20,137  

Զուտ ենթարկվածություն (475,302)               (50,764)       (20,122) 

 

2018 

   Հազար դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո Այլ 

Ֆինանսական ակտիվներ    

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր       6,473          1,907                         57  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ          900                111                          -   

 

   7,373           2,018                     57  

Ֆինանսական պարտավորություններ 
   

Վարկեր և փոխառություններ 741,898                  39                          -   

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր      5,585    115,731                 30,842  

 

747,483   115,770             30,842  

Զուտ ենթարկվածություն (740,110)             (113,752)       (30,785) 

 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված է Ընկերության զգայունությունը արտարժույթների նկատմամբ 

դրամի 10% (2018թ.՝ 10%) աճին/նվազմանը։ 10%-ը (2018թ.՝ 10%) ղեկավարության կողմից գնահատված 

փոխարժեքի հավանական փոփոխությունն է։ Զգայունության վերլուծությունը ներառում է միայն 

արտարժույթով արտահայտված դրամային հոդվածների մնացորդները և ժամանակաշրջանի վերջում 

ճշգրտում է դրանց փոխարկումը՝ փոփոխելով փոխարժեքը 10-ով (2018թ.՝ 10%)։ 
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Դրամի արժևորումը/արժեզրկումը ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի և այլ արժույթների նկատմամբ 10%-ով (2018թ.՝ 10%) 

կունենա հետևյալ ազդեցությունը։ 

 

10% արժևորում 

           
Հազար դրամ 

ԱՄՆ դոլարի 

ազդեցություն  
Եվրոյի ազդեցություն 

 

Այլ փոխարժեքների 

ազդեցություն  

 

2019թ. 

 

2018թ. 

 

2019թ. 

 

2018թ. 

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Շահույթ կամ 

վնաս 
47,530 

 
74,011 

 
5,076 

 
11,375 

 
2,012 

 
3,079 

 

 

10% արժեզրկում 

           
Հազար դրամ 

ԱՄՆ դոլարի 

ազդեցություն  
Եվրոյի ազդեցություն 

 

Այլ փոխարժեքների 

ազդեցություն  

 

2019թ. 

 

2018թ. 

 

2019թ. 

 

2018թ. 

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Շահույթ կամ 

վնաս 
(47,530) 

 
(74,011) 

 
(5,076) 

 
(11,375) 

 
(2,012) 

 
(3,079) 

 

 

Արտարժույթի փոխարժեքի տատանման ազդեցությունը տարվա ընթացքում փոփոխվում է՝ կախված 

արտերկրյա գործարքների ծավալից։ Այդուհանդերձ, վերը ներկայացված վերլուծությունը կարելի է համարել 

Ընկերության՝ արտարժութային ռիսկին ենթարկվածության արտացոլումը։ 

 

Տոկոսադրույքային ռիսկ 

Ընկերությունը ենթարկվում է տոկոսադրույքային ռիսկի, քանի որ ունի հաստատուն և լողացող 

տոկոսադրույքներով փոխառու միջոցներ։ Ընկերությունն այս ռիսկը կառավարում է՝ ապահովելով 

համապատասխան չափի հաստատուն և լողացող տոկոսադրույքով փոխառու միջոցներ։ 

 

Ստորև ներկայացված զգայունության վերլուծությունն իրականացվել է տոկոսադրույքի 3%-ի փոփոխության 

համար։ 3%-ը ղեկավարության կողմից գնահատված տոկոսադրույքի հավանական փոփոխությունն է։ 

 

Եթե տոկոսադրույքը լիներ 3% բարձր/ցածր, իսկ մյուս փոփոխականները մնային հաստատուն, ապա 

Ընկերության՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա շահույթը կնվազեր/կաճեր 14,692 հազար դրամով 

(2018թ.՝ կնվազեր/կաճեր 30,344 հազար դրամով)։ 

 

բ) Պարտքային ռիսկ 

Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերը չի կատարում իր 

պարտավորությունները, որի հետևանքով Ընկերությունը կարող է ֆինանսական կորուստներ կրել։ Այս ռիսկի 

ազդեցությունը Ընկերության համար առաջանում է տարբեր ֆինանսական գործիքներից, ինչպիսիք են 

դեբիտորական պարտքերը, ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջները և այլն։ 

Պարտքային ռիսկի առավելագույն ազդեցությունը ներկայացված է հետևյալ ֆինանսական ակտիվների 

հաշվեկշռային արժեքներով՝ 

 

 

   
   (հազար դրամ)  

 
2019թ. 

 

2018թ. 

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր  37,845  
 

               37,724  

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում 154,839  
 

                 3,672  

 

             192,684  
 

           41,396  

 

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի գծով նշանակալի պարտքային 

ռիսկի կենտրոնացում առկա չէ։ ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման ժամանակ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2018թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստ չի ճանաչել։ 
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Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների մասով պարտքային ռիսկն ընդունելի է, քանի որ 

պայմանագրային գործընկերները հեղինակավոր բանկեր են։ 

 

գ) Իրացվելիության ռիսկ 
 

Իրացվելիության ռիսկը այն ռիսկն է, որ Ընկերությունն ի վիճակի չի լինի մարել իր պարտավորությունները։ 

 

Ընկերությունը վարում է իրացվելիության կառավարման քաղաքականություն՝ դրամարկղում և բանկային 

հաշիվներում պահելով բավարար միջոցներ, ինչպես նաև պահելով բարձր իրացվելիություն ունեցող 

ակտիվներ՝ գործառնական պարտավորությունները ժամանակին մարելու նպատակով։ 

 

Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված է Ընկերության ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորությունների գծով 

պայմանագրային մնացյալ մարման ժամկետները։ Աղյուսակը պատրաստված է ֆինանսական 

պարտավորությունների չզեղչված դրամական միջոցների հոսքերի հիման վրա՝ հաշվի առնելով ամենավաղ 

ամսաթիվը, երբ Ընկերությունը ստիպված կլիներ մարել այդ պարտավորությունները։ Աղյուսակը ներառում է 

տոկոսների և մայր գումարի գծով դրամական միջոցների հոսքերը։ 

 

 

2019                                                                                         
(հազար դրամ) 

Հաշվեկշռային 

արժեք 

Պայմանագրային 

դրամական 

միջոցների հոսքեր 

Մինչև 6 ամիս 
6-1 

տարի 

1-6 

տարի 

Վարկեր և փոխառություններ   489,735         502,016  378,529  123,487  -    

Առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքեր 
   565,823           543,146  543,146      -    -    

 

          1,055,558                1,045,162           921,675    123,487             -    

 

 

2018                                                                                      
(հազար դրամ) 

Հաշվեկշռային 

արժեք 

Պայմանագրային 

դրամական 

միջոցների հոսքեր 

Մինչև 6 

ամիս 

6-1 

տարի 

1-6 

տարի 

Վարկեր և փոխառություններ  1,011,462         1,606,475  821,297  327,286  457,892  

Առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքեր 
     423,358           423,358  379,066      -     44,292  

 
          1,434,820                2,029,833        1,200,363  327,286  502,184  

 

 

Ընկերությունն իրացվելիության ռիսկի գնահատման և կառավարման ժամանակ հաշվի է առնում 

ֆինանսական ակտիվներից ակնկալվող դրամային հոսքերը, մասնավորապես՝ դրամական միջոցները և 

առևտրային դեբիտորական պարտքերը։ Ընկերության դրամական միջոցները և առևտրային դեբիտորական 

պարտքերն էականորեն ցածր են անհրաժեշտ դրամական արտահոսքերից, սակայն Ընկերությունը 

յուրաքանչյուր տարի ՀՀ պետական բյուջեից ստանում է պետական դրամաշնորհներ (տես՝ ծանոթագրություն 

12)։  

 

26. ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՉԱՓՈՒՄ 

Ընկերությունը սկզբնական ճանաչումից հետո իրական արժեքով չափվող ակտիվները և 

պարտավորությունները դասակարգում է 1-ից մինչև 3-րդ մակարդակներում՝ հիմնվելով իրական արժեքի 

դիտարկելիության աստիճանի վրա։ Այս երեք մակարդակները ներկայացված են ստորև. 

 

 1-ին մակարդակ՝ իրական արժեքները ստացվում են նմանատիպ ակտիվների կամ 

պարտավորությունների ակտիվ շուկաներում գնանշվող գներից (չճշգրտված), 

 2-րդ մակարդակ՝ իրական արժեքները ստացվում են 1 ֊ին մակարդակում ներառված գնանշվող գներից 

տարբեր այլ ելակետային տվյալներից, որոնք ակտիվի կամ պարտավորության գծով դիտարկվում են կամ 

ուղղակիորեն (այսինքն՝ որպես գներ), կամ անուղղակիորեն (այսինքն՝ գների հիման վրա ստացվող), 

 3-րդ մակարդակ՝ իրական արժեքները ստացվում են գնահատման հնարքների միջոցով, որոնք ներառում 
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են ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված չեն դիտարկվող 

շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ)։ 

 

 

26.1 Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի չափում 

Ընկերության հողամասը և շենքերը հաշվառվում են վերագնահատված արժեքով։ Հողի և շենքերի գնահատված 

իրական արժեքները դասակարգվում են իրական արժեքի հիերարխիայի 2-րդ մակարդակում։ Այս ակտիվների 

իրական արժեքները գնահատվում են՝ հիմք ընդունելով անկախ, մասնագիտական որակավորում ունեցող 

գնահատողների գնահատականները, որոնք ունեն անհրաժեշտ արտոնագրեր։ Զգալի փոփոխականները և 

ենթադրությունները մշակվել են ղեկավարության հետ սերտ համագործակցության պայմաններում։ Հետագա 

տեղեկատվությունը ներկայացված է ստորև։ 

 

Վարչական նպատակով պահվող հողամաս (2-րդ մակարդակ) 
 

Գնահատումն իրականացվել է՝ օգտագործելով շուկայական մոտեցումը, որն արտացոլում է նմանատիպ 

գույքի համար վերջերս իրականացված շուկայական գործարքներում դիտարկված գները և միավորում է 

վերոհիշյալ հողին յուրահատուկ ցուցանիշների ճշգրտումները՝ ներառյալ հողամասի չափը, գտնվելու վայրը, 

սահմանափակումները և օգատգործման նպատակը։ Հողը վերագնահատվել է 2009թ.-ին։ 

 

Նշանակալի ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալը վերոհիշյալ հողին յուրահատուկ ցուցանիշների ճշգրտումն է։ 

Այս ճշգրտման չափը և ուղղությունը կախված է նմանատիպ գույքի հետ կապված դիտելի շուկայական 

գործարքների քանակից և բնույթից, որոնք օգտագործվում են որպես գնահատման սկզբնակետ։ Չնայած այս 

ելակետային տվյալը հիմնված է սուբյեկտիվ դատողության վրա, ղեկավարությունը ենթադրում է, որ 

ընդհանուր գնահատումը էական ազդեցություն չի կրի ողջամտորեն հնարավոր այլընտրանքային 

ենթադրություններից։ 

 

Շենքեր և շինություններ (2-րդ մակարդակ) 
 

Ընկերության շենքերը և շինություններ հաշվառվում են վերագնահատված արժեքով։ Այս ակտիվների իրական 

արժեքները գնահատվում են՝ հիմք ընդունելով անկախ, մասնագիտական որակավորում ունեցող 

գնահատողների գնահատականները, որոնք ունեն անհրաժեշտ արտոնագրեր։ Զգալի փոփոխականները և 

ենթադրությունները մշակվել են ղեկավարության հետ սերտ համագործակցության պայմաններում։ Շենքերը և 

շինությունների հիմնական մասը վերագնահատվել են 2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, իսկ մյուս մասը, որոնք 

2016թ. ընթացքում ենթարկվել են մասնակի քանդման աշխատանքների, 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ 

Վերագնահատումները կատարվել են արտաքին գնահատողների կողմից։ 

 

Շենքերի և շինությունների իրական արժեքը դասվել է իրական արժեքի հիերարխիայի 2-րդ մակարդակին, 

քանի որ կիրառվող գնահատման տեխնիկայի դիտարկելի ելակետային տվյալների գծով կատարվել են 

նշանակալի ոչ դիտարկելի ճշգրտումներ (գործակիցներ)։ 

 

Գնահատման մեթոդները և կիրառած ելակետային տվյալները ներկայացված են ստորև. 

 

Իրական արժեքները որոշվել են կիրառելով գնահատման 3 մեթոդները շուկայական (վաճառքների 

համեմատական), ծախսային և եկամտաբերության մեթոդները։ Այնուհետև կատարվում է կիրառած 3 

մեթոդների արդյունքների համադրում, որի նպատակը միասնական արժեքային գնահատման մշակումն է՝ 

հաշվի առնելով բոլոր մեթոդների առավելությունները և թերությունները։ Վերջնական իրական արժեքը 

որոշվում է յուրաքանչյուր մեթոդով հաշվարկված արդյունքներին տեսակարար կշիռ վերագրելու միջոցով։ 

 

Շուկայական մեթոդ 
 

Շուկայական մեթոդի դեպքում իրական արժեքի որոշման համար օգտագործման, տարիքի, գտնվելու վայրի, 

նշանակության և վիճակի տեսանկյունից նմանատիպ պայմաններով անշարժ գույքի համար հայտարարված 

վաճառքի գների հիման վրա, կիրառվել է 0.5-ից 1.2 տիրույթում ընկած առաջնային և երկրորդային 

գործակիցներ՝ օգտագործման, տարիքի, գտնվելու վայրի, նշանակության և վիճակի տեսանկյունից 

տարբերությունների (առկայության դեպքում) հետ կապված ելակետային գները ճշգրտելու համար։ 
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Ծախսային մեթոդ 
 
Այս գնահատման մեթոդի առաջնային էությունն այն է, որ արժեքը հավասար է գույքի կառուցման կամ 

տեղակայման ծախսերին։ Մեթոդը պահանջում է խորը գիտելիքներ շինարարական և նյութական ծախսերի 

վերաբերյալ։ 

 

Այս մեթոդը որոշում է հողամասի և շենքի արժեքի առանձին գնահատումները՝ հաշվի առած կուտակված 

մաշվածությունը։ Այս գնահատումներն անհրաժեշտ են՝ հաշվարկելու ամբողջական վերանորոգված գույքի 

արժեքը։ Ծախսային մոտեցման կիրառումը թույլ է տալիս խելամիտ գնորդին վերանորոգված գույքի համար 

չվճարել այնքան գումար, ինչը կարող էր վճարել համեմատաբար ավելի մեծ տարածք գնելու և շենք 

կառուցելու համար, որը ավելի արդյունավետ է և նախընտրելի։ Այս մոտեցումը արդյունավետ է, երբ 

գնահատման ենթակա անշարժ գույքը հանդիսանում է հաճախակի չվաճառվող գույքի տեսակ։ 

Ամենանշանակալի ելակետային տվյալի՝ 1 քմ միավորի արժեքի գծով կատարվել է 1.0-ից 1.1081 տիրույթում 

ընկած ոչ դիտարկելի ճշգրտումներ։ 

 

Եկամտային մեթոդ 
 

Եկամտի մոտեցման դեպքում կապիտալացվում է գնահատված վարձակալական եկամուտի հոսքը՝ հանած 

պլանավորված գործառնական ծախսերը՝ օգտագործելով շուկայական եկամտաբերությունից ստացված 

զեղչման տոկոսադրույքը, որը որոշվում է ելնելով նմանատիպ գույքի հետ կապված վերջին գործարքներից։ 

Երբ փաստացի վարձավճարն էականորեն տարբերվում է գնահատված վարձավճարից, նշանակում է՝ 

գնահատված վարձակալական արժեքում ճշգրտումներ են կատարվել։ Գնահատված վարձակալական 

եկամտի հոսքը դիտարկելիս հաշվի են առնվում շենքի զբաղեցված լինելու ներկայիս մակարդակը, 

չզբաղեցված տարածքների ապագա մակարդակի գնահատումները, վարձակալության ժամկետները և շենքի 

մնացորդային տնտեսական ծառայության ընթացքում ապագա վարձակալություններից ակնկալվող 

վարձակալական եկամուտները։ 

 

Ամենանշանակալի ելակետային տվյալները, որոնցից բոլորն էլ ոչ դիտարկելի են, իրենցից ներկայացնում են 

գնահատված վարձակալական արժեքը, չզբաղեցված տարածքների մակարդակի վերաբերյալ 

ենթադրությունները և զեղչման տոկոսադույքը։ 

 

Գնահատված իրական արժեքն աճում է, եթե գնահատված վարձակալական եկամուտն աճում է, չզբաղեցված 

տարածքների մակարդակը նվազում է կամ, երբ զեղչման տոկոսադրույքը (շուկայական եկամտաբերությունը) 

նվազում է։ Ընդհանուր գնահատումները զգայուն են բոլոր երեք ենթադրությունների հանդեպ։ 

Ղեկավարության ենթադրությամբ ողջամտորեն հնարավոր այլընտրանքային ենթադրությունների 

բազմությունն առավելագույնն է վարձակալական արժեքների և չզբաղեցված տարածքների մակարդակների 

համար, բացի այդ, տվյալ ելակետային տվյալների միջև գոյություն ունի փոխկապակցվածություն։ 

 

Հետևյալ աղյուսակում ցույց են տրված նշված մակարդակները պարբերական սկզբունքով իրական արժեքով 

չափվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հիերարխիայում՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ 

 

 
2019թ. 
(հազար դրամ) Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը 

Շենքեր - 3,141,392 - 3,141,392 

Ընդամենը - 3,141,392 - 3,141,392 

 

 

27. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Ընկերությունն իր կապիտալը կառավարում է այնպես, որպեսզի ապահովի իր անընդհատ գործելու 

հնարավորությունը և բաժնետերերին բավարար եկամուտ մատակարարի։ 

 

Ընկերության կապիտալը կազմված է սեփական կապիտալից, որը ներառում է թողարկված կապիտալը, 

պահուստներն ու կուտակված շահույթը, ինչպես նաև փոխառու միջոցները, որոնք ներառում են բանկային 
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վարկերը (տես՝ ծանոթագրություն 10, 11)։ 

 

Ղեկավարությունը գնահատում է Ընկերության կապիտալի պահանջները, որպեսզի ապահովի ընդհանուր 

ֆինանսավորման էֆեկտիվ կառուցվածք՝ խուսափելով չափազանց մեծ լծակավորումից (լեվերիջ)։ Հաշվի են 

առնվում Ընկերության վարկերի տարբեր դասերի ստորադասության մակարդակները։ Ընկերությունը 

կառավարում է կապիտալի կառուցվածքը և դրանում ճշգրտումներ է կատարում՝ ելնելով տնտեսական 

պայմանների փոփոխություններից և համապատասխան ակտիվների հետ կապված ռիսկի բնույթից։ 

Կապիտալի կառուցվածքը պահպանելու կամ ճշգրտելու նպատակով, Ընկերությունը կարող է փոփոխել 

բաժնետերերին վճարվող բաժնեմասի գումարը, վերադարձնել կապիտալը բաժնետերերն, թողարկել նոր 

բաժնետոմսեր, կամ վաճառել ակտիվները՝ պարտքը նվազեցնելու համար։ 

 

Ընկերության՝ որպես կապիտալ կառավարվող գումարները ստուգվող հաշվետու տարվա համար ամփոփված 

են ստորև. 

 

 

  

(հազար դրամ) 

 

2019թ.  2018թ. 

Ընդհանուր սեփական կապիտալ 3,120,681  
 

3,461,007  

Հանած՝ մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում     154,839  
 

   3,672  

Կապիտալ 3,464,678  
 

3,457,335  

Ընդհանուր սեփական կապիտալ 3,120,681  
 

3,461,007  

Փոխառություններ     489,735  
 

1,011,462  

Ընդհանուր ֆինանսավորում  4,472,468  
 

4,472,469  

Կապիտալի և ընդհանուր ֆինանսավորման 

հարաբերակցություն 
0.70 

 
0.77 

 

Հարաբերակցության փոփոխությունը կապված է բանկային վարկերի նվազման հետ։ 

 

 

28. ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

28.1  Գործարար միջավայր 

Հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական փոփոխությունները շարունակական բնույթ են 

կրում։ Որպես զարգացող շուկա՝ Հայաստանում բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և 

համապատասխան ենթակաոուցվածքներ, որոնք սովորաբար գոյություն ունեն ազատ շուկայական 

տնտեսություն ունեցող երկրներում։ Բացի դրանից, տնտեսական պայմանները շարունակում են 

սահմանափակել գործառնությունների ծավալները ֆինանսական շուկաներում, և ֆինանսական գործիքների 

իրական արժեքները կարող են չհամապատասխանել իրականացված գործարքներին։ Հետագա տնտեսական 

զարգացման հիմնական խոչընդոտը տնտեսական և ինստիտուցիոնալ զարգացման ցածր մակարդակն է՝ 

զուգակցված տարածաշրջանային անկայունությամբ և կենտրոնացված տնտեսական հենքով, ինչպես նաև 

միջազգային տնտեսական ճգնաժամը։ 

 

Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցող երկրների տնտեսությունների վիճակի 

վատթարացումը հանգեցրել է արտերկրից դրամային փոխանցումների կրճատմանը, ինչից Հայաստանի 

տնտեսությունը գտնվում է մեծ կախման մեջ։ Հանքահումքային ապրանքների միջազգային գների հետագա 

անկումը, անորոշությունները՝ պայմանավորված ուղղակի կապիտալ ներդրումների ներգրավման 

հնարավորություններով, գնաճը, կարող են հանգեցնել Հայաստանի տնտեսության, ինչպես նաև Ընկերության 

վիճակի վատթարացման։ Այնուամենայնիվ, քանի դեռ այս անորոշություններում առկա դատողություններն ու 

ենթադրությունները շատ են, ղեկավարությունը չի կարող վստահաբար հաշվարկել, թե ինչ չափով դրանք 

կարող են ազդեցություն ունենալ Ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդային արժեքի 

վրա։ 

 

Ընկերության ղեկավարությունը գտնում է, որ ընթացիկ պայմաններում իրականացվում են համապատասխան 

միջոցառումներ Ընկերության տնտեսական կայունությունն ապահովելու նպատակով։ 
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28.2 Ապահովագրություն 

 

Հայաստանում ապահովագրական համակարգը զարգացման փուլում է և ապահովագրության շատ 

տեսակներ, որոնք լայնորեն տարածված են մյուս երկրներում, Հայաստանում դեռ չեն կիրառվում։ 

Ընկերությունը չունի ամբողջական ապահովագրական ծածկույթ իր ակտիվների և գործունեության 

ընդհատման համար, չունի նաև Ընկերության գույքի կամ գործառնությունների հետ կապված պատահարների 

հետևանքով գույքին կամ շրջակա միջավայրին հասցված վնասի գծով երրորդ կողմի նկատմամբ 

պարտավորությունների ապահովագրություն։ Քանի դեռ Ընկերությունը համապատասխան ձևով 

ապահովագրված չէ, գոյություն ունի ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է 

անբարենպաստ նյութական ազդեցություն ունենալ Ընկերության գործունեության և ֆինանսական վիճակի 

վրա։ 

 

28.3 Հարկեր 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է՝ հաճախակի փոփոխվող 

օրենսդրությամբ, որը հաճախ մեկնաբանություններ է պահանջում։ Հաճախ տարբեր հարկային և իրավասու 

մարմիններ տարբեր մեկնաբանություններ ունեն։ Հարկերը հարկային մարմինների կողմից ենթակա են 

վերանայման և ուսումնասիրության։ Հարկային մարմիններն օրենքով լիազորված են տուգանքներ և տույժեր 

առաջադրել։ 

 

- Վերոհիշյալ հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել ավելի մեծ հարկային ռիսկեր, քան այլ 

երկրներում։ Ղեկավարությունը համոզված է, որ հարկային պարտավորությունների գծով կատարել է 

համապատասխան հատկացումներ հարկային օրենսդրության իրենց մեկնաբանության հիման վրա։ 

Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և դրանց 

ազդեցությունը կարող է զգալի լինել։ 
 

28.4 Շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներ 

Ղեկավարության համոզմամբ՝ Ընկերությունը բավարարում է շրջակա միջավայրի հետ կապված 

Կառավարության պահանջները և վստահ է, որ Ընկերությունը շրջակա միջավայրի հետ կապված ընթացիկ 

էական պարտավորություններ չունի։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ 

օրենսդրությունը զարգացման փուլում է, և դրա հավանական փոփոխություններն ու օրենսդրության 

մեկնաբանությունները ապագայում կարող են էական պարտավորություններ առաջացնել։ 

 

 

29. ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐ 

Ընկերության կապակցված կողմերը ներառում են ստորև նշված ընկերությունները, որոնք գտնվում են 

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի վերահսկողության տակ. 

 

“Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերություն” ՓԲԸ, 

“Շիրակի հանրային հեռուստառադիո” ՓԲԸ, 

“Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն” ՓԲԸ 

“Հոգևոր մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն” ՓԲԸ։ 

 

29.1 Վերահսկողություն 

 

Ընկերությունը վերահսկվում է “Հայաստանի Հանրային Հեռուստառադիոընկերության Խորհրդի” կողմից։ 

 

 

29.2 Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 

 

Հաշվետու տարվա ընթացքում Ընկերության և իր կապակցված կողմերի միջև իրականացվել են հետևյալ 

գործարքները, և հաշվետու ամսաթվի դրությամբ մնացորդները հետևյալն են։ 
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Ընկերությունը 29.01.2019թ. «Հայաստանի Հանրային Հեռուստառադիոընկերության Խորհրդի» հետ կնքել է 

Պետության կարիքների համար հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների 

մատուցման պետական գնման պայմանագիր, որի գինը կազմում է 5,977,833 հազ. դրամ:  

 

Ընկերությունը, առաջնորդվելով  ՀՀ կառավարության 2019թ. հոկտեմբերի 10-ի N 1421-Ն որոշման 

դրույթներով, 22.10.2019թ. «Հայաստանի Հանրային Հեռուստառադիոընկերության Խորհրդի» հետ կնքել է 

նվիրաբերության պայմանագիր, համաձայն որի ստացել է 1,277,254 հազ. դրամ գումար, որով մարվել են 

Ընկերությունում հարկային ստուգմամբ առաջադրված ավելացված արժեքի հարկի գծով ապառքը և տույժ 

տուգանքները: 

 

Ընկերությունը 2019թ. «Հայաստանի Հանրային Հեռուստառադիոընկերության Խորհրդի» կողմից ստացել է 

62,889 հազար դրամ շնորհ տեխնիկական վերազինման և կապիտալ նորոգման համար (2018թ.՝ 142,889 հազար 

դրամ)։ 

 

29.3 Գործարքներ ղեկավարության և նրանց անմիջական ազգականների հետ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության ղեկավարությունը և 

նրանց անմիջական ազգականները կանոնադրական կապիտալում էական մասնակցություն չունեն։ 

 

Հիմնական ղեկավար անձնակազմը ժամանակաշրջանի ընթացքում ստացել է հետևյալ վարձատրությունը, 

որը ներառված է «Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին» հոդվածում. 

 

 

   (հազար դրամ)  

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Աշխատավարձ և պարգևատրումներ 152,832  148,381 

 

152,832  148,381 

 

 

   (հազար դրամ)   

 

2019թ. 

 

2018թ. 

Մնացորդներ չօգտագործված արձակուրդի գծով 29,871  25,036 

 

29,871  25,036 
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