
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ և 

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 
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Բովանդակություն 

 

 

3 Ղեկավարության հայտարարությունը 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և հաստատման 

պատասխանատվության վերաբերյալ 

4 Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 

 

7 Շահույթի և վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 

հաշվետվություն  

 

8 Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

 

9 Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 

 

10 Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 

 

11 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունների ցանկ 

 

12 Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 

 

 

 

Կազմակերպական-իրավական ձևը՝ Փակ բաժնետիրական ընկերություն 

 

Հիմնական գործունեության նկարագիրը՝ Ֆոնդերի կառավարում 

 

Գլխավոր գործադիր տնօրեն ՝ 
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Ղեկավարության հայտարարությունը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և հաստատման 

պատասխանատվության վերաբերյալ  

 

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ «Ընկերություն») ղեկավարության 

հայտարարությունը 
 
Մենք պատասխանատու ենք Ընկերության ֆինանսական վիճակն արժանահավատորեն 

արտացոլող ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և հաստատման համար:  

 

Այսպիսով Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է՝  

 հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ընտրության, հաստատման և դրա 

հետևողականորեն կիրառման համար,  

 հիմնավորված գնահատումներ և հաշվարկներ կատարելու համար, 

 ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների պահանջների 

պահպանման, իսկ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներից 

շեղումների դեպքում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների կից ծանոթագրություններում 

այդ շեղումների բացահայտման համար,  

 հաշվապահական հաշիվների գրանցումների ճշգրիտ վարման համար,  

 ֆինանսական հաշվետվություններն Ընկերության գործունեության անընդհատության 

հիման վրա պատրաստելու համար։ 

 

Ընկերությունում գործում է ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ ժամանակին և բավարար 

ճշտությամբ տեղեկատվություն ապահովող, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և 

ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող 

հաշվապահական հաշվառման գործուն համակարգ։ 

 

Ընկերությունում ակտիվների պահպանության, խարդախությունների և անճշտությունների 

բացահայտման ու կանխման ուղղությամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ: 

Հավաստիացնում ենք նաև, որ Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները 

համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և 

հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող այլ ակտերին։ 

 

 
Ֆինանսական հաշվետվությունները (հաստատվել են «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ 
ղեկավարության կողմից 2020թ. մարտի 25-ին, ստորագրությամբ՝ 
 
 
 

 

Գլխավոր գործադիր տնօրեն 

Ալիկ Առաքելյան 

Գլխավոր հաշվապահ  

Արգամ Աբրահամյան 

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ 
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Uhqw}u wnuunnnp:ti hqp.wqwgnqaJn1-h 

.t<fznUJft111wz Uutp Utbt2utbp» ,PFC Uwubwljgftb 

ti111po]111 

«. p . br,L.wu 
'1. Uuhwr-uat, 23/6. 5-flll 
hwr,4, lI1Wf1WOp 7 

Uth11 111m.aj11.np. thp thp111plJ.tL «tiwajnnwl Uutp Utht2uthp» tliwlJ. pwdhtU1):ipwqwh ghqtpnLpJwh 
(w1unthtU1' «ChqtpnLpJmh») :t,p.hwhuwqwh hw24.tU1i.j_mp1mhhtpg, npnhp htpwnnuI th :t,]:ihwhuwqwh 
i.J.riwlJ.li tlwup.h hw2i.J.tU1i.j_m.p1m.hg' wn 31 qtqU1ttlptpp. 2019Ja., p.hlUJ.tu hwh WJil wuuwpi.J.rh wi.J.wpU1i.J.wo 
U1U1pi.j_U1 2wlulLJPP. qwu i.J.hwup. h lllJL hU1UU1UJ.WptliwlJ. :t,p.hU1huU1lJ.U1h UIMJnt.hpp., uttliU1lJ.U1h qwUJ.:tiU1wLmu 
tlintlinlumpJmhhtp}l h qpwtIU1lJ.U1h tI]12nghtpp. hnuptpp. UUiup.h hU12i.J.tU1i.j_nt.pJmhhtpg, h :t,p.hwhuU1lJ.U1h 
hU12i.J.tU1i.j_m.p1mhhtpp.h lJ.lig OU1hnpU1qpnLpJmhhtpg' htpwnJllll hlll2l{lllUJ.whw.lJ.Uih hU12i.J.U1nuwh h2whwlJ.U1U1 
l1lll1lllll1lllY.WhnLp]U1h hp.tlhllllJ.Ulh qpnL]phtpg: 

Utp qwpop.pni.J., lJ.lig :t,p.hwhuwqlllh hw2i.J.tU1i.j_nt.pJmhhtpg pnlnp buqwh wnmuhtpni.J. i2uU1pp.U1 th 
htpqU1JU1ghnLU ChqtpnLpJwh :t,p.hU1huU1lJ.U1h i.J.riUiqg' 2019 pi.J.wlJ.Uihp. qtqU1ttlptpp. 31-p. qpnLpJwtip, p.hlUJ.tU 
hlllh lll]Il UlUUUlpi.J.rh Ul~_wpU1i.J.U10 U1U1pi.J.w :PrhwhuwlJ.lllh UlMJillhpg h qpU1UU1lJ.Ulh ur2nghtpp. hnuptpg' 
l>p.hwhuwqwh hU12i.J.tU1i.j_mp1mhhtpp. tlp.2U1qqU1Jp.h uU1U1hqwpU1htpp. hU1uU1iU1Jh (1>1.UU-htp): 

ti111po):ip}l h):iu11 

UnLl1:ti.U1h U1hglJ.U1gptgptl thp Um.qp.Ulp. u}l2U1qqw1p.h UU1WhqwpU1htpp.h (UUU-htpp.h) hwtlU1UJ.UlU1Ult1luU1h: 
U]q UU1UlhqU1pU1htpp.g Plunrt uhp UJ.U1U1U1UluwhU1U1i.j_m.p1mhg lJllll9Ill9P.l hqwpU1qpi.j_U10 1: UilL]h 
hU12i.J.hU1i.J.m.p1urh .. um1Ji1.1nnpft UJWU1wujuwbw111z/mp;mlil} /Jftbwbuwlj_wb hw2 z/liinz/mp;mbbtpft wnuJii111ft 
hwuwp» UJznpplipmp;mlmuf: 

Uthp lllhlJ.llllu hhp Chq tpnLpJmhp.g' hwuwiwJh 2.lll2l{lllUJ.whhtpp. 1:pp.lJ.UIJP. up.2wqqU1Jp.h UU1WhqU1pU1htpp. 
lunphpqr lJ.nrttip.g hpU1UJ.U1pU1qU10 '!J.pnl;liuftnbwz hw2 z/znUJwhft l:pftljw;ft ljwlmbwqppft (.ll;UUJu 
ljwlmbwqftpp), h UJ.whUJ.whhL hh11 1.Ul:Ufu lJ.Uiunhhhpni.J. hwluU1U1hui.j_U10 l:pp.qwJp. WJL UJ.whlllh2htpg: 
L.U1tlnqi.J.U10 thp, np &hnp thp ptptl pU1i.j_U1lJ.whwlwtli m hwUU1UJ.WU1U1uluU1h umLl1:ti.U1npwqwh U1UJ.U19nt.Jghhp ' 
uhp qwpop.pg hp.uhUii.J.nphLm hUIUUlp: 

1.U1hqU1u111hp):i 2t2U1111qpmu 

Unwhg ihllltlinlutlm uhp lJ.UlpOp.pg, ~hp Ill2U1qpnLpJmhh thp hpwi.J.rpnLU :t,p.hU1huU1lJ.U1h 
hw2i.J.hU1i.J.mp1mhhhpp. OU1hnpU1qpmp1mh 14-p. i.J.pw, npg hqwpwqpnLU 1: hw2i.J.hLnm U1Uu111pi.J.rg hhU1n U1hrtp. 
mhhgnrt qhUJ.11hpp. hhU1pU1i.J.np U1qqhgmp1mhg Chq hpnLJaJWh :t,p.hwhuwqlllh hU12i.J.tU1i.j_m.p1mhhtpp. i.J.pw: 

UJL h111pg - umLl1:ti.U1)12P2111hU1qhhpg 
Chq hpm.pJUih 2018p. qhlJ.U1huphp):i 31-p.h wi.j_U1pU1i.j_U10 U1U1pi.j_U1 :t,}lhU1huU1lJ.U1h hw2i.J.hU1i.J.mp1mhhhpg U1m.q}lU1g 
p.pwqwhUigi.J.hL 1: WJL qwqtIU1lJ.hpUJ.IllJ.aJU1h lJ.nrti.Ir9, npg 2019Ja. uwpU1p. 28-p.h U1pU1whWJU1tL 1: l&hwtlinlui.J.wo 
qwpop.p: 

'l.hq111i.l111pmp1wh h qwnU1i.lU1puU1h 011U1qhhpmu qU1hi.lllll who.Uihg UJ.U1U1111uluwhwU1i.lmp1mhl! :t,}lhU1huU1lJ.111h 
h1112i.lhU1i.lmpJmhhhp}l h111tIU1p 

'l.hqwi.J.U1pmp1mhg UJ.U1U1U1uluU1hU1U1nL 1: 1>1.UU-hhpp. hwuwiwJh :t,p.hwhuwqwh hU12i.J.hU1i.J.mp1mhhhpp. 
UJ.U1U1pU1uU1UU1h h i2tIU1pp.U1 hhplJ.w1wgtIU1h, p.hlUJ. hu hlllh WJhUJ.ltup. hhppp.h hulJ.nrtmpJUih hU1tlU1lJ.U1pqp. 
hwuwp, nph guU1 11 tqU1i.j_U1pnLpJU1h, whhpwdh2U1 t' luwpqUilunLpJwh qwu uluU1U1 hhU1hU1hpni.J. buqlllh 
lul.rtwpJmpm.uhhpp.g qhpo :t,p.hU1huU1lJ.U1h hU12i.J.hU1i.J.m.p1mhhhpp. UJ.WU1pwuU1mug UIUJ.wluli.J.tlm hllltlwp: 

Pt,-'1t,-O Uput:.ut,w <DPC'-u hwurit,uwumu t ppt,l!lwuw4wu Pt,-'1t,-O t--uF1brut:.J2u1 Lt,ut,rat:.ri oullt:.rmraJwu wuriwu t, Pt,-'1t,-O wu4wlu 
ouLit:.rmraJmuut:.rt, ut,2wqqw1t,u gwugt, wuriwu. 



:b]:ihwhumqmh hm2i.J.l:itni.J.mra1mhhtpe uiwtnpmutnl:illm' q tqmtj_wpmra1mhe UllllUlWUlumhmtnm l: Chq l:ipntraJmh 
wheb.Iµimtn qnpol:itm qwpnqmra1mhe qhwhmtnl:itm hmtfmp' mb.hpmdt2umtraJmh 11tuwmtf pwgwhwJtnl:itntl 
wheb.IµimumtraJwhe tj_tpwptpnq hwpgtpe, ]:ih~ui tu hmb hm2i.J.muiwhmqwh hw2i.J.wntfwh wheb.IµimumtraJmh 
uqqpmhpe q]:ipmnl:itm hmtfwp, trat qtqwtj_mpntraJmhe lmh]:i Chql:ipntraJmhe tmowpl:itm qmtf Chql:ipntraJmh 
qnpomhl:.ntraJmhe I}Ull}lllplighl:itm tftnlllI}pntraJmh, qmtf mh]:i WJI}Ul tu ltj_mpi.J.l:itm npbl: ]:ipmtnl:iumqwh 
Ul)j!htnpmhp: 

lJwnmtj_mptfmh oqmqhl:ipnttf qtnhtj_nq wh6.J:ip uiwtnmulumhmumt th Chql:ipntraJwh :PJ:ihmhumqmh 

hm2i.J.l:.tntj_nqmqwb.ntraJwh qnpoehrawg]:i tj_tpwhuqtfmh hwtfmp: 

Um.aju.nnp]:i uimmmulumhmmi.J.mra1mhe :PJ:ihmb.umqmb. hm21.}hmqmra1mhb.tp]:i wnuyim]:i hmtfmp 

Utp huimtnmqb. l: 6.tinp ptpl:it nq2wtf]:im hwtj_mum]:imgmtf wn WJU, np :PJ:ihmb.umqwb. hm2i.J.l:itni.J.mra1mhb.tpe 

pntnp l:wqwh mnmtfhtpnq qtpo th l:wqwh IulirJ.mraJmpnttfhtp]:ig, whl.J.wlu I}Plllhg' IuwP1lmluntraJmh qwtl 
uiumtJ:i htmlimhpntj_ mnm2wgtlmh hmhqmtlmhp]:ig, li hl:ipl.J.U1JU19hlit tltp qwpo]:ipe htpwnnq Ulntl}]:itnnp]:i 

tqpwqwgmra1mh: 

O.q2mtl]:im hwtj_mutn]:iwgmtle pwp6.p tlmqmpqmq]:i hmqmum]:iwgmtl l:, pmJg U1Jh w tpw2lumi.J.npmtl, np UUU
htp]:ih hmtlmuimmmulumh ]:ipmqmhwgqwo lllillI}PUlJ! tl]:i2m qhw11.nhmptp]:i l:wqmh IulirJ.wraJmpnttle, tpp lllJh 
wnqm l:: luU1PI}U1luntraJU1h qwtf uiumtJ:i WPI}Jnthpmtl wnm2mgnq IulirJ.mra1mpnttlhtpe hmtlmpqmtl th l:wqmh, 
tpp lulitwtlumpth qmpnq l: mqhl.J.wt1l_lit, np I}PWhp' wnmhi]:ih qmtl tf]:iwu]:ih i.}tpgpwo, qmqqth :PJ:ihmhumqwh 

hm21.}tmtlmra1mhhl:ij_1h oqmmqnponq htp]:i' UlJI} :PJ:ihmhuwqmh hw2i.J.tmtlmra1mhhtp]:i h]:itlmh l{plll qmJmgpmo 
tnh1.ntuwqmh npn2mtfhtp]:i l{pW: 

UUU-htp]:i hmtlm6.mJh ]:ipwqmhmgpmo lllilll}]:im]:i nq2 ehrawgpmtl q]:ipwnmtl thp tlwuhmq]:immqwh 
qmIDnqmraJmh u uiwhuimb.nttl tlwuhwq]:i1.nwqwh qwuqmomtlumtraJmh: !' 1J1mtfh' 

• hwmqnpn2mtl b qhwhmumttf thp uiumui qmtl lumP11mlun1..ra1mh htmhmhpni.} :PJ:ihwhumqwh 
hm2i.J.t1.ni.}mra1mhhtp]:i l:wqmh lulirJ.mra1mptlwh n]:iuqtpe, hmlumqomtl b ]:ipmqwhwgb.nttl thp 
lllilll}]:iumpmqmh ehramgmqmpql:ip' lllJI} n]:iuq tp]:ih mp6.wqwhpl:itm huim1.nmqml_ b itnp thp pl:ipnttl 
mnll}]:iumpmqmh muiwgnl]ghtp, npnhp pwi.}wpmp th li hmtlmuiwmwuiumh' tltp qwpo]:ipe h]:itlhmtj_npl:itm 
hmtlmp: IumpqwluntraJwh htmbmhpni.} wnm2mgmo l:wqmh IulirJ.wraimptlwh lhm11.nhmptptlmh n]:iuqh 
wtj_ttJ:i pmp6.p l: pwh uiuwui httnlimhpntj_ wnw2mgmo l:wqmh lulirJ.mraJmptlmh lhw1mtfwptptlmh n]:iul.J.e, 
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tl]:iumttlhmtlnp pmgranqmtlhtp, uiumt htpqmJmgmtlhtp qmtl htpp]:ih huqnqmraiwh hwtlmqwpq]:i 
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hwhqmtlmhphtp]:ih hwtlwuim1.nmuluwh lllilll}]:itnnpmqmh ehramgwqmpql:ip hwlumqol:itm, h n~ rat 
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tqpmqmgmraJmb.nttl Ill2UlI}pntraJmh hpmtl):lpl:it :PJ:lhmhuwqmh hw2i.J.ti.ni.J.mra1mhhtp]1 hmtlmuiwi.nmulumh 
pwgwhwJtnnttlhtp]1h, qmtl, trat Ul]I}ui):lu]1 pwgwhwJtnnttlhtpe pwtj_mpwp ~th, 6.limi.J:lnlulit tltp qmpo]1pe: 
Utp tqpwhmhqnttlhtpe h]1tlhtj_mo th tl]1hlb tltp tqpwqmgmra1mh UlUUUlraJ:ltle itnp ptpi.}mo 
Ulilll}]:itnnpUllJ.Ulh Ul\lllll9IllJ9htp]1 l{plll: UwqmJh wuimqm 11tuiptpe qmtl ]1pwtl]16:mqhtpe qmpnq th 
ui.n]:iui lit Chq l:ipntraJmhe I}WI}Ulpl:ighl:it wheb.IµimumtraJwh h]1tlmhp]1 q]:ipwnmtle, 
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:ilp1u6m[mqtl!l11 mqtlmpl:9 qtl!laln!lu lU qtl!l11atlmqtlub qmq11il p1uapqq 
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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 

 

 

 

 Ծան․ 2019թ.  2018թ. 

  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

      

Ֆոնդերի կառավարման վճարներ 5 58,932  37,317 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող իրական 

արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից 

զուտ օգուտ  42,074  22,162 

Կոմիսիոն եկամուտ  2,042  4,259 

Կոմիսիոն ծախսեր  (110)  (110) 

Ընդհանուր գործառնական ծախսեր 6 (35,899)  (35,540) 

Շահույթ մինչև հարկումը  67,039  28,088 

     

Շահութահարկի գծով եկամուտ 7 712  4,972 

     

Շահութ հարկումից հետո  67,751  33,060 

     

Այլ համապարփակ եկամուտ  -  - 

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական արդյունք  67,751  33,060 

 
 
 
Ֆինանսական հաշվետվությունները (էջ 7-29) հաստատվել են «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ 
ղեկավարության կողմից 2020թ. մարտի 25-ին, ստորագրությամբ՝ 
 

 

 

 

 

Գլխավոր գործադիր տնօրեն 

Ալիկ Առաքելյան 

Գլխավոր հաշվապահ  

Արգամ Աբրահամյան 

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ 
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 

 Ծան. 2019թ.  2018թ. 

  հազ. դրամ  հազ. Դրամ 

Ակտիվներ      

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  1,111  7 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական ակտիվներ 
8 266,283  224,628 

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ  3,921  5,188 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 9 5,684  4,972 

Այլ ակտիվներ 10 20,360  6,030 

Ընդամենը ակտիվներ  297,359  240,825 

     

Պարտավորություններ     

Այլ պարտավորություններ 11 9,465  5,772 

Ընդամենը պարտավորություններ  9,465  5,772 

     

     

Սեփական կապիտալ     

Կանոնադրական կապիտալ  207,900  207,900 

Գլխավոր պահուստ  10,000  4,000 

Չբաշխված շահույթ  69,994  23,153 

Ընդամենը սեփական կապիտալ           287,894  235,053 

Ընդամենը՝ պարտավորություններ և                              
սեփական կապիտալ 

 297,359  240,825 

 

 

 

 

 

 

  



«Կ ապի տալ  Ա ս ե թ  Մ ե ն ե ջ մ ե ն թ » ՓԲ Ը   
 

  
 

9 

 

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 

 

 

 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր     

    

Ֆոնդերի կառավարման վճարների ստացում 43,680  40,697 

Վճարված կոմիսիոն գումարներ (110)  (110) 

Ստացված կոմիսիոն եկամուտներ 2,001  4,247 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում (12,500)  (4,000) 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր  14,577  24,249 

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ 

վճարումներ (14,896)  (13,499) 

Վճարված կանխավճարներ և գործառնական ծախսեր  (15,108)  (20,533) 

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական 

հոսքեր  17,644  31,051 

    

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր    

Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում (3,614)  - 

Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների օտարումից 

մուտքեր 1,984  - 

Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ 

դրամական հոսքեր  (1,630)  - 

    

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր    

Վճարված շահաբաժիններ (14,910)  (31,080) 

Ֆինանսավորման գործունեությունում օգտագործված զուտ 

դրամական հոսքեր (14,910)  (31,080) 

    

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ 

(նվազում) 1,104  (29) 

    

Դրամական միջոցների մնացորդներ տարվա սկզբում 7  36 

Դրամական միջոցների մնացորդներ տարվա վերջում 1,111  7 
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին  հաշվետվություն 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 

 

  

Կանոնա-

դրական 

կապիտալ 

 
Գլխավոր 

պահուստ 
 

Չբախշված 

շահույթ 
 Ընդամենը 

        

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 207,900  4,000  23,153  235,053 

        

Տարվա համապարփակ եկամուտ        

Տարվա շահույթ -  -  67,751  67,751 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

եկամուտ 
-  -  67,751  67,751 

        

Բաշխումներ սեփականատերերին և 

ներդրումներ նրանց կողմից 
       

Շահաբաժին -  -  (14,910)  (14,910) 

Մասհանումներ գլխավոր 

պահուստին 
-  6,000  (6,000)  - 

Ընդամենը բաշխումներ 

սեփականատերերին և ներդրումներ 

նրանց կողմից 

  6,000  (20,910)  (14,910) 

        

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 207,900  10,000  69,994  287,894 

         

  

Կանոնադր

ական 

կապիտալ 

  
Գլխավոր 

պահուստ 
  

Չբախշված 

շահույթ 
  Ընդամենը 

         

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  207,900    3,000    22,173    233,073  

        

Տարվա համապարփակ եկամուտ        

Տարվա շահույթ  -   -     33,060    33,060  

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

եկամուտ 
-  -   33,060    33,060  

        

Բաշխումներ սեփականատերերին և 

ներդրումներ նրանց կողմից 
       

Շահաբաժին  -   -   (31,080)   (31,080) 

Մասհանումներ գլխավոր 

պահուստին 
 -   1,000    (1,000)   - 

Ընդամենը բաշխումներ 

սեփականատերերին և ներդրումներ 

նրանց կողմից 

-  1,000  (32,080)  (31,080) 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  207,900    4,000    23,153    235,053  
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 ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունների ցանկ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 
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 Ֆինանսական հաշվետվությունների մաս կազմող ծանոթագրություններ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ 

 

1. Ընկերության վերաբերյալ 

 

«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) Հայաստանի Հանրապետությունում 

(ՀՀ) գրանցված ներդրումային և կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարում իրականացնող առաջին 

ընկերությունն է: Ընկերության հիմնադրման ամսաթիվն է՝ 2012 թ. հոկտեմբերի 18-ը. այն գրանցվել 

է ՀՀ Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից, որպես ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչ՝ ստանալով 

թիվ 1 լիցենզիան: Ընկերության գրանցման հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 

Արգիշտի փողոց, 7 շենք, 1-ին հարկ, գրասենյակ 101: Ընկերության գործունեությունը կարգավորվում 

է ՀՀ կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից: Ընկերությունը ղեկավարում և իրականացնում է 

ֆոնդերում պահվող փայերի վարչարարությունը: Այդ կազմակերպությունների ֆինանսական 

հաշվետվությունները չեն ներառվել սույն ֆինանսական հաշվետվություններում: 

Ընկերության բոլոր ակտիվները և պարտավորությունները գտնվում են Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Ընկերության իրավաբանական հասցեն է Հայաստանի Հանրապետություն, 

Երևան, Արգիշտի 7 շենք: 

 

Կազմակերպության միակ մասնակիցն է Տիգրան Կարապետյանը։  

 

Ընկերությունը կառավարում է հետևյալ բաց կամավոր կենսաթոշակային և ներդրումային ֆոնդերը՝ 

 

• ԿԱՄ պետական արժեթղթերի ներդրումային ֆոնդ 

• ԿԱՄավոր 1 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 

• ԿԱՄավոր 2 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 

• ԿԱՄ Բրիդջ Ֆոնդ I 

• ԿԱՄ Բրիդջ Ֆոնդ II 

 

Ընկերության աշխատակիցների միջին թվաքանակը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

տվյալներով կազմել է 8 մարդ (2018թ.` 6 մարդ): 

 

2. Պատրաստման հիմունքներ 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար որդեգրված հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են Ծանոթագրություն 15-

ում: Դրանք հետևողականորեն կիրառվել են ներկայացված բոլոր ժամանակաշրջանների համար, 

եթե այլ բան նշված չէ: 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, որը հանդիսանում է նաև 

Ընկերության գործառնական արժույթը: Գումարային արժեքները կլորացվել են հազարներով, եթե 

այլ բան նշված չէ: 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 

միջազգային ստանդարտների, հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների 

(ՀՀՄՍ) և դրանց մեկնաբանությունների (հավաքականորեն՝ ՖՀՄՍ-ներ) պահանջներին 

համապատասխան: 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվություններ պատրաստելիս անհրաժեշտ է կատարել հաշվապահական հաշվառման 

նշանակալի գնահատումներ և դատողություններ: Վերջիններիս կիրառման ոլորտները և 

ազդեցությունը բացահայտված են Ծանոթագրություն 3-ում: 
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Չափման հիմքերը 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են  պատմական արժեքի հիման վրա՝ 

բացառությամբ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 

ակտիվների, որոնք վերաչափվում են իրական արժեքով: 

 

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ 
 
ա. 2019թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր ստանդարտներ, մեկնաբանություններ և 

փոփոխություններ 

 

 ՖՀՄՍ 16 “Վարձակալություն”; 

 ՖՀՄՄԿ 23 “Շահութահարկի հաշվառման մոտեցման անորշություն”:  

 

Նշվածներից ոչ մեկը չունի նշանակալի ազդեցություն Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա: 

 

բ․ Հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող ՖՀՄՍ-ների նոր ստանդարտներ և փոփոխություններ 

 
Առկա չեն նոր ստանդարտները, մեկնաբանությունները և փոփոխությունները, որոնք դեռ ուժի մեջ 

չեն մտել, որոնք կունենան կամ հնարավոր է ունենան ազդեցություն Ընկերության հետագա 

ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:                              

 

3. Նշանակալի հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 

 

Ընկերությունը կատարում է որոշ գնահատումներ և ենթադրություններ ապագա 

ժամանակաշրջանների վերաբերյալ: Գնահատումներն ու դատողությունները մշտապես 

վերանայվում են՝ հիմնվելով  պատմական փորձի և այլ գործոնների վրա, ինչպես նաև ապագա 

իրադարձությունների վերաբերյալ ողջամիտ ակնկալիքների վրա: Այդուհանդերձ, փաստացի 

փորձը կարող է տարբերվել կատարված գնահատումներից և ենթադրություններից: Ստորև 

ներկայացված են այն գնահատումները և ենթադրությունները, որոնք պարունակում են զգալի ռիսկ, 

քանի որ հաջորդ ֆինանսական տարում կարող են ակտիվների և պարտավորությունների 

հաշվեկշռային արժեքների էական ճշգրումների պատճառ հանդիսանալ: 

 

 

Գնահատումներ և ենթադրություններ 
 

Իրական արժեքի չափում 
 
Մի շարք ակտիվներ և պարտավորություններ պահանջվում է չափել իրական արժեքով և/կամ 

բացահայտել դրանց իրական արժեքը Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններում:  

 

Ընկերության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական 

արժեքի չափման համար հնարավորինս օգտագործվում են շուկայական դիտելի ելակետային 

տվյալներ: Իրական արժեքի չափման համար օգտագործվող ելակետային տվյալները 

դասակարգվում են ըստ տարբեր մակարդակների` կախված նրանից, թե որքանով են գնահատման 

մեթոդի մեջ օգտագործվող տվյալները դիտելի («իրական արժեքի հիերարխիա»):  

 

• Մակարդակ 1. Նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ շուկաներում 
գնանշվող գներ (չճգրտված)  
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• Մակարդակ 2: Ուղղակի կամ անուղղակիորեն դիտելի ելակետային տվյալներ՝ բացառությամբ 1-ին 
մակարդակում ներառվող գնանշվող գներից 

 

• Մակարդակ 3: Ոչ դիտելի ելակետային տվյալներ (այսինքն՝ հիմնված չեն շուկայական տվյալների 
վրա) 
 

Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգումը վերոնշյալ մակարդակներում հիմնվում է 

ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալների վրա, որոնք ունեն զգալի ազդեցություն իրական 

արժեքի չափման վրա: Տեղափոխությունը մի մակարդակից մյուսը ճանաչվում է այն 

ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում այն տեղի է ունենում: 

 

Ընկերությունը իր կողմից կառավարվող ֆոնդերում փայերը չափում է իրական արժեքով (Ծան.8) 

 

 

4. Ֆինանսական գործիքներ - ռիսկերի կառավարում 

 

Իր գործունեության արդյունքում Ընկերությունը կարող է ենթարկվել ֆինանսական գործիքներին 

վերաբերող հետևյալ ռիսկերին` 

 

• Վարկային ռիսկ 

• Իրական արժեքի կամ դրամական միջոցների հոսքերի տոկոսադրույքային ռիսկ, 

• Իրացվելիության ռիսկ 

 

Ընկերությունը կարող է ենթարկվել իր կողմից ֆինանսական գործիքների օգտագործումից 

առաջացող ռիսկերի, ինչպես բնորոշ է մյուս բոլոր ձեռնարկատիրական գործունեություններին:  

 

Սույն ծանոթագրությունում ներկայացված են Ընկերության նպատակները, քաղաքականությունը, 

ռիսկերի կառավարման գործընթացները և դրանց չափման մեթոդները: Սույն ֆինանսական 

հաշվետվություններում ներկայացված է քանակական տեղեկատվություն վերոնշյալ ռիսկերի 

վերաբերյալ: 

 

Ֆինանսական գործիքներից առաջացող ռիսկերի, Ընկերության նպատակների, 

քաղաքականության, ռիսկերի կառավարման գործընթացների և դրանց չափման մեթոդների հետ 

կապված նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատ էական փոփոխություններ չեն գրանցվել: 

 
(ա) Հիմնական ֆինանսական գործիքներ  

 
Ընկերության հիմնական ֆինանսական գործիքները, որոնցից առաջանում են ֆինանսական 

գործիքների ռիսկեր, ներկայացված են ստորև. 

 

- Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ  

- Դեբիտորական պարտքեր  

- Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

- Կրեդիտորական պարտքեր: 
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(բ) Ֆինանսական գործիքներ ըստ կատեգորիաների 
 

Ֆինանսական ակտիվներ        

 Իրական արժեքով չափվող 
 

Ամորտիզացված արժեքով 

չափվող  

 2019թ.  2018թ.  2019  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

          

Դրամական միջոցներ և 

դրանց համարժեքներ 

                            

-     

                     

-     
1,111  7 

Շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական 

ակտիվներ 

               

266,283  

             

224,628  -  - 

Դեբիտորական պարտքեր 
                            

-     

                     

-     
20,184  4,932 

Ընդամենը 266,283  224,628  21,295  4,939 

        

        

Ֆինանսական 

պարտավորություններ        

    

 2019թ.  2018թ.  2019թ  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

          

Կրեդիտորական պարտքեր  -  -  651  1,080 

Ընդամենը -  -  651  1,080 

 
(գ) Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ 
 
Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքները ներառում են դրամական միջոցները և 

դրանց համարժեքները, դեբիտորական պարտքերը և կրեդիտորական պարտքերը:  

 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների, դեբիտորական պարտքերի և կրեդիտորական 

պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը հավասարվում է իրական արժեքին դրանց կարճաժամկետ 

բնույթի հետևանքով: 
 

(դ) Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ 
 

Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի հիերարխիան ներկայացված է ստորև. 

 Մակարդակ 2  

31 Դեկտեմբերի  2019թ.    2018թ.  

  հազ. դրամ    հազ. դրամ  

     

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական ակտիվներ 
266,283  224,628 

 266,283  224,628 
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Հավելված Ա-ում  ներկայացված են իրական արժեքի հիերարխիայի, գնահատման մեթոդների հետ 

կապված նշանակալի ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալների մանրամասներ, որոնք ընդգրկված են 

իրական արժեքի հիերարխիայի 3-րդ մակարդակում:  
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մակարդակների փոփոխություններ չեն եղել: 

Գնահատման մեթոդները և նշանակալի ոչ դիտելի ելակետային տվյալները, որոնք օգտագործվում 

են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների իրական 

արժեքի չափումը սահմանելիս, ինչպես նաև առաջնային ոչ դիտելի ելակետային տվյալների և 

իրական արժեքի փոխհարաբերությունները ներկայացված են ստորև.    
 

Ֆինանսական գործիք Գնահատման մեթոդ 

    

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 

Փայերի իրական արժեքը չափվում է որպես  

ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքը՝ հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ 

  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրական արժեքը չափելու համար օգտագործված գնահատման 

մեթոդում փոփոխություն չի եղել: 

 

 
Ընդհանուր նպատակներ, քաղաքականություն և գործընթացներ 
 

Ղեկավարությունն ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում Ընկերության ռիսկերի 

կառավարման, նպատակների և քաղաքականության համար: Ղեկավարությունն ամսական 

կտրվածքով հաշվետվություններ է ստանում Ընկերության գլխավոր հաշվապահից՝ այսպիսով 

ստուգելով գործընթացների արդյունավետությունը և սահմանված նպատակների և 

քաղաքականության պատշաճությունը:  

 
Ղեկավարության նպատակն է սահմանել քաղաքականություն, որը հնարավորինս կնվազեցնի 

ռիսկը` չանդրադառնալով Ընկերության մրցունակության և ճկունության վրա: Սույն 

քաղաքականության մանրամասները ներկայացված են ստորև. 

 

Պարտքային ռիսկ 
 

Պարտքային ռիսկը ֆինանսական վնասների ռիսկ է` պայմանավորված հաճախորդի կամ 

ֆինանսական գործիքի կողմերի պայմանագրային պարտականությունների չկատարմամբ: 

Ընկերությունը կրում է վարկային ռիսկ առաջին հերթին ներդրումային գործունեության և 

բանկերում մնացորդների գծով: Ընկերությունը փորձում է կառավարել իր պարտքային ռիսկը՝ 

կիրառելով վերահսկվող ներդրումային ռազմավարություն, ինչպես նաև կիրառելով ողջամիտ 

դատողություն բանկային գործընկերներ ընտրելիս: Ընկերությունը կնքում է վաճառքի և հետգնման 

պայմանագրեր: Ապահով գործարքների գծով, որոնք ներառում են հետգնման և վերավաճառքի 

պայմանագրեր, Ընկերությանը թույլ է տրվում վաճառել կամ վերագրավադրել որպես գրավ պահվող 

արժեթղթերը և օգտագործել այս արժեթղթերը դրանց փոխառության գործարքներում, կամ 

փոխանցել պայմանագրային կողմերին՝ կարճ դիրքերի փակման նպատակով: 

 

Ընկերությունը մշակել է քաղաքականություն և ընթացակարգեր պարտքային ռիսկը (թե՝ ճանաչված 

ֆինանսական ակտիվների և թե՝ չճանաչված պայմանագրային պարտավորվածությունների 

համար) կառավարելու համար:  
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Ընկերության պարտքային ռիսկի առավելագույն մակարդակը որպես կանոն արտացոլվում է 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային 

արժեքներում և չճանաչված պայմանագրային պարտավորվածություններում: Ակտիվների և 

պարտավորությունների հնարավոր հաշվանցումն էական ազդեցություն չունի պոտենցիալ 

պարտքային ռիսկի նվազեցման վրա: 

 

Ստորև ներկայացված է պարտքային ռիսկին ֆինանսական ակտիվների ենթարկվածության չափը 

հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

 

   

2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. Դրամ 

     

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,111  7 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվներ 
266,283  224,628 

Դեբիտորական պարտքեր  20,184  4,932 

 287,578  229,567 

 
Դրամական միջոցներ բանկում  
 

Ընկերությունը գտնում է, որ դրամական միջոցների կորստի ռիսկը կարելի է համարել աննշան՝ 

քանի որ Ընկերության կողմից միջոցների տեղաբաշխման համար ընտրված ֆինանսական 

հաստատությունները վստահելի են և հեղինակավոր: 
 

Զգալի դրամական միջոցներ պահվում են հետևյալ հաստատություններում. 

 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. Դրամ 

    

Բանկ 1 1,065  1 

Բանկ 2 46  6 

 1,111   7 
 

 

Իրացվելիության ռիսկ 
 
Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է Ընկերության գործող սեփական միջոցների կառավարումից: 

Իրացվելիության ռիսկը կապված է Ընկերության՝ ֆինանսական պարտավորությունները 

սահմանված ժամկետներում մարելու հետ կապված դժվարությունների հետ: 

 

Կանխիկի դիրքի և դրամական հոսքերի վրա ազդող գործոնները ներառում են արժեթղթերով 

ներդրումային գործունեությունը, փայերի բաժանորդագրման և մարման տեմպերը: Այս գործոնների 

համակցությունը կարող է առաջացնել էական տատանումներ որոշակի ժամկետներում կանխիկի 

դիրքի գծով: 

 

Համաձայն Ընկերության քաղաքականության` Ընկերությունը պետք է ունենա 

պարտավորությունների մարման համար բավարար դրամական միջոցներ: Այս առումով այն 

ձգտում է պահպանել բավարար դրամական միջոցներ (կամ համաձայնեցված միջոցներ), որպեսզի 

ողջամիտ ժամկետում կարողանա մարել սահմանված պարտավորությունները։ 
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Ստորև ներկայացված են Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունների (չզեղչված 

պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները:  

 

Մինչև 3 ամիս 

2019թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2018թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

 Կրեդիտորական պարտքեր 651  1,080 

 

Իրական արժեքի և դրամական միջոցների հոսքերի տոկոսադրույքային ռիսկ 
 
Ընկերությանը բնորոշ է ֆինանսական գործիքների պորտֆելի իրական արժեքի կամ 

եկամտի/ապագա դրամական հոսքերի տատանման ռիսկը շուկայական տոկոսադրույքների 

տատանման արդյունքում: Ընկերության տոկոսակիր ֆինանսական գործիքների գծով Ընկերության 

քաղաքականությունն է՝ գործարքներ կատարել այնպիսի մարման ժամկետ ունեցող ֆինանսական 

գործիքներով, որոնք լավագույնս համապատասխանում են ֆինանսական պարտավորությունների 

մարման ժամկետներին: Այնուամենայնիվ, տոկոսադրույքի ռիսկի ազդեցությունը կարող է բարձր  

լինել՝ շուկայում գերիշխող տոկոսադրույքների տատանումների արդյունքում: 

 

5. Ֆոնդերի կառավարման վճարներ  

 
 2019  2018 

 հազ. դրամ  հազ. Դրամ 

    

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պարգևավճար  56,255  33,237 

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման պարգևավճար  2,677  2,320 

Այլ -  1,760 

 58,932  37,317 

  

Ընկերությունը ֆոնդերի կառավարման ծառայություններից հասույթը ճանաչվում է օրական 

հաշվարկված համապատասխան ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի նկատմամբ:  

Ընկերությունը կառավարման ծառայություններից հասույթի հավաքագրումը սովորաբար 

կատարում է հաջորդող ամսվա ընթացքում։  
 
6. Ընդհանուր գործառնական ծախսեր 

 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

Անձնակազմի գծով ծախսեր 16,138  13,775 

Աուդիտ և այլ խորհրդատվական ծառայություներ 7,200  6,750 

Կարճաժամկետ վարձակալության գծով ծախսեր 6,201  11,962 

Սարքավորումների սպասարկուման և պահպանում 3,050  - 

Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր 1,494  1,356 

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր 928  1,017 

Այլ  888  680 

 35,899  35,540 
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7. Շահութահարկ 
 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. Դրամ 

 

 
    

Հետաձգված հարկի գծով եկամուտ 712  4,972 

Ընդամենը շահութահարկի գծով օգուտ  712  4,972 

     

 

Տարվա փաստացի հարկային ծախսերի և Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի 

սահմանված դրույքի միջև տարբերության պատճառները ներկայացված են ստորև. 

 

 2019թ.  2018թ. 

  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

Շահույթ նախքան հարկումը                  67,039  28,088 

Շահութահարկ՝ հաշվարկված սահմանված շահութահարկի 

դրույքաչափով 20.0% (2018թ.՝ 20.0%)   
13,408  5,618 

Հարկային նպատակով չհարկվող եկամուտ, զուտ (8,415)  (4,412) 

Նախորդ տարիներից չճանաչված հարկային վնասի 

օգտագործում 
(5,405)  (1,263) 

Հարկային կորուստների գծով նախկինում չճանաչված 

հետաձգված հարկի ճանաչում 
(459)  (3,788)  

Հետաձգված հարկային ակտիվի պակասեցում շահութահարկի 

դրույք փոփոխությունից (Ծան․9) 
159  - 

Նախկինում չճանաչված հարկային ակտիվների ճանաչում -  (1,127) 

Ընդամենը հարկային օգուտ                           (712)  (4,972) 

 

 

8. Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ  
 
 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

    

Փայեր Ընկերության կողմից կառավարվող ֆոնդերում 266,283  224,628 

 266,283  224,628 

 

 

 

9. Հետաձգված հարկային ակտիվներ 
 

Հետաձգված հարկը ժամանակավոր տարբերությունների մասով հաշվարկվում է ամբողջությամբ 

ըստ պարտավորությունների մեթոդի՝ 18% հարկադրույքի կիրառմամբ (2018թ. դրությամբ՝ 20%)։ 

Հետաձգված հարկի հաշվարկման դրույքի փոփոխությունը կապված 2019 թ․հունիսի 25-ին 

ընդունված Հարկային Օրենսգրքի փոփոխթության հետ, ըստ որի շահութահարկի դրույքը նախկին 20 

տոկոս դրույքաչափից փոփոխվթլու է 18%։ Փոփոխությունը ուժի մեջ է մտել 2020թ․ հունվարի 1-ից 

սկսվող տարվա համար:  
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Հետաձգված հարկային ակտիվների շարժը ներկայացված է ստորև. 

 

 

 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

     

Մնացորդ առ 1-ը հունվարի 4,972  1,184 

Շահույթում կամ վնասում ճանաչված հարկային ծախսեր 712  3,788 

Մնացորդ առ 31-ը դեկտեմբերի 5,684  4,972 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կազմակերպությունն օգտագործել է 5,405 հազար դրամ 

հաշվետու ժամանակաշրջան տեղափոխված չճանաչված հետաձգված հարկային ակտիվ։ Հաշվի 

առնելով Ընկերության գործունեության արդյունքները և ղեկավարության կանխատեսումները, 

ղեկավարությունը մասնակի ճանաչել է հետաձգված հարկային ակտիվ հարկային վնասի 

հետևանքով առաջացած նախկինում չճանաչված հարկային ակտիվի 

 

2019թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետաձգված հարկային ակտիվները ճանաչվել են բոլոր 

հարկային կորուստների և այլ ժամանակավոր տարբերությունների գծով, այն դեպքերում, երբ, ըստ 

ղեկավարության գնահատման՝ հավանական է, որ հետաձգված հարկային ակտիվը կվերականգնվի: 

2019թ․ դեկտեբերի 31-ի դրությամբ չօգտագործված հարկային վնասների գծով չճանաչված հարկային 

ակտիվները կազմել են 2,885 հազար դրամ որոնք մարման ենթակա էին 2020-2021թթ․:  

 

Ստորև ներկայացված է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հետաձգված հարկային 

ակտիվների և պարտավորությունների շարժը (նախքան ՀՀՄՍ 12-ով թույլատրելի մնացորդների 

հաշվանցում կատարելը): 

 

 

 

  

Մնացորդն 

առ 31.12.18 

դրությամբ 

հազ. դրամ 

 2019թ. 

շահույթում 

կամ վնասում 

ճանաչված 

հազ. դրամ 

 
Մնացորդն 

առ 31.12.19 

դրությամբ 

հազ. դրամ 

      

Հետաձգված հարկային ակտիվներ, այդ 
թվում՝  1,184  

 

      342  

 

1,499  

Պահուստների գծով 1,157   342         1,499  

Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ, այդ թվում՝         27  

 

       (89)  

 

       (62) 

Հիմնական միջոցների գծով 27          (89)           (62)  

Զուտ հետաձգված հարկային 
ակտիվ/պարտավորություն       1,184  

 

253  

 

      1,437  

Հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխվող 
հարկային վնաս 

     

3,788  

 

   459  

 

4,247 

      

Ընդամենը զուտ հետաձգված հարկային 
ակտիվի (պարտավորության) շարժը 4,972  

 

    712  

 

  5,684  
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Մնացորդն 

առ 31.12.17 

դրությամբ 

հազ. դրամ 

 2018թ. 

շահույթում 

կամ վնասում 

ճանաչված 

հազ. դրամ 

 
Մնացորդն 

առ 31.12.18 

դրությամբ 

հազ. դրամ 

      

Հետաձգված հարկային ակտիվներ, այդ 
թվում՝  - 

 

1,184  

 

1,184  

Պահուստների գծով -  1,157   1,157  

Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ, այդ թվում՝ - 

 

        27  

 

        27  

Հիմնական միջոցների գծով -  27   27  

Զուտ հետաձգված հարկային 
ակտիվ/պարտավորություն - 

 

      1,184  

 

      1,184  

Հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխվող 
հարկային վնաս - 

      

3,788  

      

3,788  

Ընդամենը զուտ հետաձգված հարկային 
ակտիվի (պարտավորության) շարժը - 

 

4,972  

 

4,972  

 

10. Այլ ակտիվներ 

 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

     

Ֆոնդերից ստացման ենթակա միջոցներ 20,184  4,932 

Այլ 176  1,098 

 20,360  6,030 

 
11. Այլ պարտավորություններ 

 

 2019  2018 

  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

     

Պարտավորություններ չօգտագործված արձակուրդի գծով 4,728  3,383 

Պարտավորություններ աուդիտի գծով 3,600  720 

Այլ կրեդիտորական պարտավորություններ 1,137  1,669 

 9,465  5,772 
 

 

12. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 

 
Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ստանդարտի, կողմերը համարվում են 

կապակցված, եթե նրանցից մեկը կարող է վերահսկել մյուսին կամ նշանակալի ազդեցություն 

ունենալ մյուսի վրա՝ ֆինանսական և գործառնական որոշումներ կայացնելիս:  

2019թ  հունիսի 3-ին  գրանցվել է  Ընկերության 100% բաժնետոմսերի փոխանցումը «Կապիտալ 

Ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ից Տիգրան Կարապետյանին։ 

 

Փոխկապակցված կողմերի հետ գործարքները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

հետևյալն են. 



«Կ ապի տալ  Ա ս ե թ  Մ ե ն ե ջ մ ե ն թ » ՓԲ Ը   
 

  
 

22 

 

Առանցքային կառավարչական անձնակազմին փոխհատուցումներ 
 

Առանցքային կառավարչական անձնակազմը ներառում է այն անձանց, ովքեր իրավասու են և 

պատասխանատվություն են կրում Ընկերության գործունեության պլանավորման, կառավարման և 

վերահսկողության իրականացման համար: Առանցքային կառավարչական անձնակազմի 

վարձատրության հետ կապված ծախսումները ներկայացվում են ստորև: 

 

 

 2019թ.  2018թ. 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ 

 
 

 
 

Աշխատավարձ, այլ հատուցումներ 8,400  8,330 

 

13. Պայմանական պարտավորություններ 

 
Ընկերությունը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չի ունեցել կապիտալ ներդրումների գծով 

պարտավորություններ (ինչպես նաև` 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ): 

 

Ընկերությունը որևէ կողմի պարտավորությունների համար երաշխավորություն չի տրամադրել 

31.12.2019թ. դրությամբ (նույնը 31.12.2018թ. դրությամբ): 

 

Ընկերության հանդեպ հարուցված դատական հայցերը 31.12.2019թ. դրությամբ չկան (նույնը 

31.12.2018թ. դրությամբ): 

 

14. Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 

 
Հաշվի առնելով նոր տիպի կորոնավիրուսի (COVID-19) լայն աշխարհագրական տարածումը 

հատկապես հետհաշվեկշռային ժամանակահատվածում և դրա ներխուժումը ՀՀ տարածք, ինչպես 

նաև Հայաստանի ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 14-ը արտակարգ 

դրություն սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշումը՝ Ֆոնդի Կառավարիչը գտնում է, որ 

ստեղծված իրավիճակը կարող է անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ Ֆոնդերի 

եկամտաբերության վրա, մասնավորապես այն կարող է հանգեցնել. 

 ներդրողների ընդհանուր տրամադրվածության նվազման, 

 տոկոսադրույքների ավելացման և արժեթղթերի գների նվազման։  

 

Ելնելով իրադարձությունների զարգացման անկանխատեսելիությունից՝ Ֆոնդի Կառավարիչը  

հնարավորություն չունի ճշգրիտ գնահատական տալ, թե նման հանգամանքները ինչ ազդեցություն 

կունենան Ֆոնդի ֆինանսական վիճակի վրա՝ ուստի Ֆոնդի ֆինանսական հաշվետվությունները չեն 

ներառում ճշգրտումների ազդեցությունը՝ քանի որ վերը նշված հանգամանքները դիտարկելի և 

արժանահավատորեն չափելի չեն Հայաստանի Հանրապետությունում: 
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15. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

 

Հիմնական գործունեությունից եկամուտ 
 
Ֆոնդի կառավարման ծառայություններից հասույթը ճանաչվում է օրական կտրվածքով 

հաշվարկված համապատասխան ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի նկատմամբ։ Կառավարման 

վճարները ճանաչվում են՝ հիմք ընդունելով կիրառելի ծառայությունների մատուցման 

պայմանագրերը, որպես կանոն ժամանակային համամասնությամբ։ Ակտիվների կառավարման 

վճարները՝ կապված ներդրումների հետ հաշվառվում են համամասնորեն՝ ծառայության 

մատուցման ժամանակահատվածի ընթացքում։ 

 

Ակտիվների կառավարման և վարչարարության վճարները վերաբերվում են ֆիդուցիար 

գործունեության վճարներին, որոնց դեպքում Ընկերությունը պահում կամ իր հաճախորդների 

անունից ներդնում է ակտիվներ, և մատուցում է ակտիվների վրա հիմնված այլ ֆինանասական 

ծառայություններ։ Այդ վճարները հիմնված են այդ ֆոնդերում ներդրված հաճախորդի ակտիվների 

օրական մնացորդների վրա։ Ֆոնդում ներառված՝ հաճախորդի ակտիվների իրական արժեքները 

հիմնված են շուկայում գնանշված արժեքների և այլ դիտարկելի շուկայական տվյալների վրա։ 

 

Արտարժութային գործարքներ 
 
Արտարժույթով իրականացվող գործարքները փոխարկվում են գործառնական արժույթի` 

համապատասխան արտարժույթի համար գործարքի օրվա դրությամբ բորսայի փակման 

փոխարժեքով, դրա բացակայության դեպքում՝ ՀՀ ԿԲ հայտարարած միջին փոխարժեքով: Հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվները և 

պարտավորությունները փոխարկվում են գործառնական արժույթի այդ օրվա դրությամբ 

սահմանված փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային ակտիվները և 

պարտավորությունները, որոնք չափվում են իրական արժեքով, վերահաշվարկվում են 

գործառնական  արժույթի իրական արժեքի որոշման ամսաթվի դրությամբ առկա փոխարժեքով: 

Արտարժութային հոդվածների վերահաշվարկումից (վերագնահատումից) առաջացող 

փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ որպես զուտ օգուտ 

(կորուստ) արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից, բացառությամբ իրական արժեքով՝ 

շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքների, որոնք ճանաչվում են իրական 

արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող  ֆինանսական գործիքների վերաչափումից 

առաջացող զուտ օգուտի կամ վնասի տարր: 

 

Տոկոսային եկամուտը և ծախս 
 
Տոկոսային եկամուտը և ծախսը՝ ներառյալ իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող 

ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներից տոկոսային եկամուտը, ճանաչվում են շահույթում կամ 

վնասում համապատասխանաբար որպես տոկոսային եկամուտ կամ տոկոսային ծախս: 

 

Արժեթղթերով գործարքներ և ներդրումային եկամուտ 
 
Արժեթղթերով գործարքները հաշվառվում են գործարքի (արժեթղթերի վաճառքի կամ գնման) 

ամսաթվին: Տոկոսային եկամուտը հաշվառվում է հաշվեգրման սկզբունքով: Շահաբաժինների 

տեսքով եկամուտը հաշվառվում է նախորդ շահաբաժնի ամսաթվին: Արժեթղթերի արժեքը 

հաշվարկվում է՝ միջին կշռված ինքնարժեքի հիմունքով: 
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Ֆինանսական գործիքներ 
 
Ընկերությունը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ այն դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային 

կողմ: Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների կանոնավոր գնումները և վաճառքը 

հաշվառվում են վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների կանոնավոր 

գնումները կամ վաճառքն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն գնումները կամ 

վաճառքը, որոնք պահանջում են ակտիվների մատակարարում շուկայում ընդունված 

պայմաններով սահմանված կարգով: 

 

Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է ունենում իրական 

արժեքով: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների 

խմբում չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում իրական 

արժեքին գումարվում (կամ հանվում) են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք 

ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ 

թողարկմանը: Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են «իրական արժեքով՝ 

շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: 

 
Ֆինանսական ակտիվներ 
 
Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ կատեգորիաների՝ ա) «իրական արժեքով՝ 

շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ (ԻԱՇԿՎ), բ) «իրական արժեքով՝ 

այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ 

(ԻԱԱՀՖԱ), գ) ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ: Դասակարգումը 

կախված է ֆինանսական ակտիվներից առաջացող դրամական հոսքերի բնույթից և այն բիզնես 

մոդելից, որի ներքո պահվում և կառավարվում է այդ ակտիվը և որոշվում է սկզբնական ճանաչման 

պահին։ 

 

«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ.  

 

Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես «իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի 

միջոցով չափվող» այն դեպքում, երբ այն չի դասակարգվում որպես ամորտիզացված արժեքով 

չափվող (ինչպես նկարագրված է ստորև) և ոչ էլ որպես ԻԱԱՀՖԱ չափվող  (ինչպես նկարագրված է 

ստորև): Բացի այդ, սկզբնական ճանաճչման ժամանակ Ընկերությունը կարող է անշրջելիորեն 

նախորոշել որպես ԻԱՇԿՎ չափվող ցանկացած ֆինանսական ակտիվ, որը բավարարում է 

ամորտիզացված արժեքով չափվելու կամ ԻԱԱՀՖԱ չափվելու համար ներկայացվող պահանջները, 

եթե այդպես անելը վերացնում կամ նշանակալիորեն նվազեցնում է հաշվապահական 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կարող էր առաջանալ:  

Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» (ԻԱԱՀՖԱ), եթե   

●այն պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի ներքո, որի նպատակն ապահովվում է ինչպես 

պայմանագրային դրամական հոսքերը հավաքելով, այնպես էլ ֆինանսական ակտիվները 

վաճառելով, և       

●սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Ընկերության կողմից համատեղ կառավարվող 

որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի 

ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ       

●դրա պայմանագրային պայմանները սահմանված ամսաթվերին առաջացնում են դրամական 

հոսքեր, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր գումարի նկատմամբ տոկոսների 

վճարումներ են:     
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Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես «ամորտիզացված արժեքով չափվող», եթե այն 

բավարարոմ է հետևյալ երկու պայմաններին և նախորոշված չէ որպես ԻԱՇԿՎ չափվող՝  

●·   այն պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի ներքո, որի նպատակն է պահել ակտիվները 

պայմանագրային դրամական հոսքերը հավաքելո համար, և    

●դրա պայմանագրային պայմանները սահմանված ամսաթվերին առաջացնում են դրամական 

հոսքեր, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր գումարի նկատմամբ տոկոսների 

վճարումներ են:     

Պարտքային գործիք հանդիսացող և որպես ԻԱՇԿՎ չափվող չդասակարգված ֆինանսական 

ակտիվները ենթակա են արժեզրկվածության ստուգման` ակնկալվող պատքային կորուստների 

մոդելով: Ակնկալվող պարտքային կորստի մոդելի համաձայն` պետք է ճանաչվի պարտքային 

կորստի գծով պահուստ` հաշվետու ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում ակնկալվող պարքային 

կորուստների (ԱՊԿ) չափով: Սակայն, եթե գործիքի պարտքային ռիսկը դրա սկզբնական 

ճանաչումից ի վեր նշանակալիորեն աճել է, ապա պահուստը պետք է ճանաչվի գործիքի ամբողջ 

կյանքի ընթացքում ԱՊԿ չափով:   

 
Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը. 
 
Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները, երբ ֆինանսական ակտիվից 

առաջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց 

ուժը, կամ երբ երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական ակտիվներից առաջացող դրամական 

միջոցների նկատմամբ իրավունքը: Եթե Ընկերությունը չի փոխանցում և չի պահպանում 

ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և 

հատույցները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա 

Ընկերությունը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված 

պարտավորությունը այնքանով, որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական 

ակտիվի մեջ: Եթե Ընկերությունը պահպանում է ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ 

կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա Ընկերությունը պետք է շարունակի 

ճանաչել ֆինանսական ակտիվը ինչպես նաև ստացված հատույցի դիմած գրավադրված 

փոխառությունը:    

 
    
Ֆինանսական պարտավորություններ 
 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես «իրական արժեքով` շահույթի 

կամ վնասի միջոցով» (ԻԱՇԿՎ)  չափվող կամ որպես այլ ֆինանսական պարտավորություններ: 

 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող Ֆինանսական պարտավորություններ.  
 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով 

իրական արժեքով չափվող այն դեպքում, երբ ֆինանսական պարտավորությունը պահվում է 

վաճառքի համար կամ դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով 

չափվող:    

Ֆինանսական պարտավորությունը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝  

●այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ   

●սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Ընկերության կողմից համատեղ ղեկավարվող 

որոշակի ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի 

ստացման իրատեսական հնարավորություն, կամ     

●այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ օգտագործվում որպես 

հեդջավորման գործիք:      

Առվտրական նպատակներով չպահվող ֆինանսական պարտավորությունը կարող է ճանաչման 

պահին դասակարգվել որպես ԻԱՇԿՎ չափվող, եթե՝       
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●նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝    

● ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, ընկերության փաստաթղթավորված 

ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն և խմբավորման 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ   

●Այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից 

մեկը կամ մի քանիսը և ողջ պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) 

դասակարգվււմ է որպես ԻԱՇԿՎ չափվող:    

ԻԱՇԿՎ չափվող ֆինանսական պարտավորությունները ներկայացվում են իրական արժեքով, իսկ 

դրանց վերաչափումից առաջացող օգուտները կամ կորուստները ճանաչվում են շահույթում կամ 

վնասում, բացառությամբ իրական արժեքի փոփոխության` պարտավորության պարտքային ռիսկին 

վերագրելի մասից, որը ներկայացվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում:   

 

 
Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 
 

Այլ ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով, առանց 

գործարքի ծախսերի:      

Այլ ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 

օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ տոկոսային ծախսը ճանաչելով 

արդյունավետության հիմունքով:    

    

Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչում.  

 

Ընկերությունն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ 

Ընկերության պարտականությունները մարվում են, չեղյալ են համարվում կամ ուժը կորցնում են: 

Երբ միևնույն փոխատուի հանդեպ ունեցած ֆինանսական պարտավորությունը փոխարինվում է այլ 

ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն էականորեն տարբերվում են նախորդից, կամ 

եթե տեղի է ունեցել առկա պարտավորության պայմանների էական փոփոխություն, ապա 

նմանատիպ փոխանակումը կամ փոփոխությունը ճանաչվում է որպես սկզբնական 

պարտավորության ապաճանաչում և նոր պարտավորության ճանաչում: Ապաճանաչված 

ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և վճարված և վճարվելիք հատուցման 

տարբերությունը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում:    

   

Հիմնական միջոցներ    

    

Հիմնական միջոցները չափվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը և 

արժեզրկումից կորուստները։   

Սկզբնական արժեքը ներառում է ակտիվի ձեռքբերմանը և նպատակային նշանակության համար 

պատրաստի վիճակի բերելուն ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումները։    

Երբ որևէ հիմնական միջոցի մասերն ունեն տարբեր օգտակար ծառայություններ, դրանք 

հաշվառվում են որպես հիմնական միջոցների առանձին միավորներ (խոշոր բաղադրիչներ)։  

Հիմնական միջոցի առանձին մասերի փոխարինման ծախսումները ճանաչվում են այդ հիմնական 

միջոցի հաշվեկշռային արժեքում, եթե հավանական է, որ այդ մասի մեջ մարմնավորված ապագա 

տնտեսական օգուտները կհոսեն Ընկերություն և դրա արժեքը կարող է արժանահավատորեն 

չափվել։ Հիմնական միջոցների առօրյա սպասարկման ծախսումները ճանաչվում են շահույթում 

կամ վնասում դրանց կատարման ժամանակ։    

Մաշվածությունը հաշվարկվում է մաշվող գումարի նկատմամբ, որն իրենից ներկայացնում է 

ակտիվի սկզբնական արժեքը կամ դրան փոխարինող գումարը՝ հանած մնացորդային արժեքը։  
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Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում գծային մեթոդով՝ հիմնական միջոցների 

յուրաքանչյուր մասի համար գնահատված օգտակար ծառայությունների ընթացքում, քանի որ դա 

առավելագույնս է արտացոլում ակտիվներում մարմնավորված ապագա տնտեսական օգուտների 

սպառման ակնկալվող եղանակը։    

Ընթացիկ և համադրելի ժամանակաշրջանների համար գնահատված օգտակար ծառայությունները 

ներկայացված են ստորև.  

   

Համակարգչային տեխնիկա  1-5 տարի    

Տնտեսական և գրասենյակային գույք, այլ հիմնական միջոցներ 5-10 տարի։    
 
Մաշվածության հաշվարկման մեթոդները, օգտակար ծառայությունները և մնացորդային 
արժեքները վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ և 
անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտվում են։    
     
Ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվներ 
 

Ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են սկզբնական արժեքով և 

հետագայում ամորտիզացվում են գծային մեթոդով օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: 

 

Համակարգչային ծրագրեր-10 տարի։ 
 
 
Շահաբաժիններ 
 

Շահաբաժինները ճանաչվում են, երբ դրանք դառնում են իրավականորեն վճարման ենթակա. 

բաժնետերերին վճարվող միջանկյալ շահաբաժինների դեպքում՝ երբ դրանք հայտարարվում են 

տնօրենների կողմից, վերջնական շահաբաժինների դեպքում՝ երբ դրանք հաստատվում են 

բաժնետերերի կողմից տարեկան ընդհանուր ժողովի ժամանակ: 

 

Հետաձգված հարկեր 
 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչված ակտիվների կամ պարտավորությունների 

հաշվեկշռային արժեքների և դրանց համապատասխան հարկային բազաների միջև առկա են 

տարբերություններ, բացառությամբ, եթե դրանք առաջանում են.  

- գուդվիլի սկզբնական ճանաչումից:  

- ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում չհանդիսացող գործարքի արդյունքում 

ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական ճանաչումից և գործարքի ամսաթվի դրությամբ 

չեն ազդում ոչ հարկվող շահույթի, և ո՜չ էլ հաշվապահական շահույթի վրա: 

- դուստր կազմակերպություններում և համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններում 

ներդրումներից, որի դեպքում Ընկերությունն ի վիճակի է վերահսկել տարբերությունների 

հակադարձումը, և հավանական է, որ տարբերությունները չեն հակադարձվի տեսանելի 

ապագայում: 

Հետաձգված հարկային ակտիվների ճանաչումը սահմանափակվում է այն դեպքում, երբ 

հավանական չէ, որ կառաջանա հարկվող շահույթ, որի դիմաց ժամանակավոր տարբերությունները 

հնարավոր կլինի օգտագործել: 

Հետաձգված հարկային ակտիվները կամ պարտավորությունները չափում են՝ կիրառելով հարկային 

դրույքաչափերը, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն, երբ հետաձգված հարկային 

պարտավորությունները/(ակտիվները) կմարվեն/(կփոխհատուցվեն): 

 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են, եթե կա ընթացիկ 
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հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված 

իրավունք, և հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները վերաբերում են 

հարկերին, որոնք գանձվում են նույն հարկային մարմնի կողմից: 

 

 

Պահուստներ 
 
Պահուստները ճանաչվում են, երբ Ընկերությունն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ 

կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Ընկերությունից 

կպահանջվի կատարել պարտականությունը և պարտականության գումարը հավաստիորեն կարող 

է գնահատվել: 

 

Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու 

համար՝ հաշվի առնելով հարակից ռիսկերն և անորոշությունները: Եթե ժամանակի մեջ դրամի 

արժեքի ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն 

ծախսումների ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը 

մարելու համար: 

 

Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը 

մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես 

առանձին ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ Ընկերության կողմից պարտականությունը 

մարելու դեպքում փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման գումարը կարող է 

արժանահավատորեն չափվել: 
    
ՌԵՊՈ պայմանագրով ստացված և տրված արժեթղթեր 
 

նկերությունն ունենում է ֆինանսական ակտիվների վաճառքի և հետգնման պայմանագրեր (ռեպո), 

ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների գնման և հետվաճառքի պայմանագրեր (հակադարձ ռեպո): 

Ընկերությունն օգտագործում է հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրերը որպես իր 

գանձապետական կառավարման տարր: Ռեպո համաձայնագիրը իրենից ներկայացնում է վճարի 

կամ այլ հատուցման դիմաց ֆինանսական ակտիվի փոխանցում մեկ այլ կողմի և համապատասխան 

պարտավորություն՝ հետ գնելու այդ ֆինանսական ակտիվն ապագայում փոխանակման համար 

օգտագործված կանխիկ կամ այլ հատուցման գումարը՝ գումարած տոկոսը: Այս պայմանագրերը 

հաշվառվում են որպես ֆինանսական գործարքներ: Ֆինանսական ակտիվները, որոնք վաճառվում 

են հետգնման պայմանագրերով, շարունակում են ներկայացվել ֆինանսական 

հաշվետվություններում, իսկ այս պայմանագրերի դիմաց ստացված հատուցումը հաշվառվում է 

որպես ապահովության միջոց հանդիսացող ավանդ՝ բանկերի հետ ավանդային գործիքներում: 

Ընկերությունը կնքում է արժեթղթերի հետգնման պայմանագրեր, ըստ որոնց այն ստանում կամ 

փոխանցում է գրավի առարկան՝ շուկայում ընդունված պրակտիկայի համաձայն: Արժեթղթերի 

փոխանցումը պայմանագրային կողմերին միայն արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում, եթե դրա հետ միասին փոխացվում են նաև սեփականության հետ կապված 

ռիսկերը և օգուտները: ՌԵՊՈ պայմանագրերով ստացված արժեթղթերը հաշվառվում են 

արտահաշվեկշռում` որպես տրամադրված փոխառությունների ապահովություն: 

ՌԵՊՈ պայմանագրերով ստացված արժեթղթերի դիմաց վճարված գումարները հաշվառվում են 

որպես տրամադրված փոխառություններ: Դրանց գծով ստացվող տոկոսները հաշվեգրման 

հիմունքով ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում և ներկայացվում այլ գործառնական 

եկամուտների կազմում: ՌԵՊՈ պայմանագրերով տրված արժեթղթերը հաշվառվում են 

հաշվեկշռում` իրենց բնույթին համապատասխան: ՌԵՊՈ պայմանագրերով տրված արժեթղթերի 

դիմաց ստացված գումարները հաշվառվում են որպես ստացված փոխառություններ: Դրանց գծով 

վճարվող տոկոսները հաշվեգրման հիմունքով ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում`  

տոկոսային ծախսերի կազմում:



«Կ ապի տալ  Ա ս ե թ  Մ ե ն ե ջ մ ե ն թ » ՓԲ Ը   
 

  
 

29 

Հավելված Ա. Իրական արժեքի չափման բացահայտումներ 

 

Ներքոնշյալ աղյուսակում ներկայացված է դասակարգվող իրական արժեքի չափման համար օգտագործված գնահատման մեթոդը, այդ թվում՝ հիմնական 

ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալները, ինչպես նաև ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալների և իրական արժեքի միջև փոխհարաբերությունը: 

 

Հոդված 

 

Իրական արժեք, 

հազար դրամ 

 

Գնահատման մեթոդ 

 Իրական արժեքի 

հիերարխիայի 

մակարդակ 

 

Նշանակալի ոչ դիտարկելի 

ելակետային տվյալներ 

Փայեր  266,283  

Փայերի իրական արժեքը չափվում է որպես ֆոնդերի 

զուտ ակտիվների արժեքը՝ հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ 

 Մակարդակ 2  Ոչ կիրառելի 

Դեբիտորական 

պարտքեր 

 

 20,184  

Կարճաժամկետ (12 ամսից պակաս) դեբիտորական 

պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը մոտ է դրանց 

իրական արժեքին: 

 Մակարդակ 3  Չկան այդպիսիք 

Կրեդիտորական 

պարտքեր 
   651  

Կարճաժամկետ (12 ամսից պակաս) կրեդիտորական 

պարտքերի հաշվեկշռային արժեքը մոտ է դրանց 

իրական արժեքին: 

 Մակարդակ 3  Չկան այդպիսիք 

 

 




