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Բովանդակություն  

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 3 
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվություն 

6 

Ֆինանսական վիճակի մասին  հաշվետվություն 7 
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն  8 
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին  հաշվետվություն 9 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 10 
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U\}1Uiu UllP.'l-flSll.Pfl bQ.PUlJ:U8fiP..((}8fiP.'L 

«"lUf'fJ:UB/>'tJ 1Jflf'S:hbl.f> Uf'cfb.fiJ''J,.fiJ'Ut[flf'UU'tJ 
1./>U'tJU'J.f'UU l>r · 

Uwuhwljgfth 

Ubp lp1r1lf11g J:lrmqm1.nugl{hl t <<"-T.Uf''-IUB:t>'G 'll.flf'SJ>blf> Uf'ctb@-'1.@-U'{.flf'UU'G L:.:t>U'GU'lf'UU l» 

(L:.]ltfutmwmJ) }]lumuumqmu hm2l{hml{mJUJmuuhr]l mmq]lm, nrnu12 uhrmnmtf hu 2016JU. qhqmhtfphr]l 
31-]1 l1fllllJo']mtfp }]lhmuumqmu l{p_IS:mq]l tfmu]lu hm2l{hml{mJUJmhg, hnL]h mtfumJUl{J:lh ml{mrml{mo 

mmrtlm hmtfmp 2mhmJJUJ:l qmtf l{umu]l u mJl hmtfmUJ.mrt]lmq }]lumuumqmu Ulfll}]lllUJ:2hhr]l tfmu]lu 
hm2tlhunlmpt]mhg, qnun mqm]ll{uhrmtf t]lnt]lnlumJUJmhuhr]l tfmu]lu hm2l{hml{mJUJmug u qrmtfmqmu 

tfl12nghhpl1 hnu12h!ll1 tfuml1h hm2tlhml{mJU]mhg, ]lhLUJ.hu umu hm2ll.mUJ.mhmqmh }2Ull}Ul}2mqmhmJUJUlU 

mtft]lmll hlJmpmqllflg h mJl UJ.mrqmpmhnll omhnJUmqrmJUJmhuhr: 
Uhr qmpol112nl{ q]lg }P,umuumqmu hm2l{hml{mJUJmhuhrg mmlJ:lu hu L:.]ltfumqrmtf]l ' 2016JU. qbqmhtfphr]l 

31-]1 qpmJUJmtfp }]lumhumqmu l{p_IS:mq]l u hm]h mtfumJUl{J:lh ml{mrml{mo mmrl{m }]lumuumqmu 

mpl}JlllU}2uhpll m I1f1mtl:mqmh hnu12hr]l 6:2tfmp]lm u ]lpmqmu UJ.mmq hpg' hmtfm.:\.m]h }]lumuumqmu 

hm 2tlhmtlmlo-Jmhuhr]l tf]l2mqqm]]lh ummuqmrmuhr]l (JJL:.UU): 
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CJ:wp!Jftpft hftrlplip 

~AKER T I LLY 
ARMEN IA 

Ubup UlllL1}]1U1Ll FllUllj_mumgpliL hup mmqrmr tfr2mqqmJrh ummuqmpmuhpru (UUU) 

hmtfw ttrmulu.m}umu: UJI1 ummliqmr1muhprg p}unq tfhp UJ.mmum}umummt{mra-Jmli~ Lrmgmgr~ 

hlrmpmqpt{w& t tfhp hqpmlj_mgmra-Jmli ' "Umqrmnrr UJ.mmmu}umummt{mra-Jmli~ :Prhmhumlj_mu 
hm2tlhtmlnqa-p1thuhpr mmqrmr hmtfmp" pmcJ-umtf: Uhup mulj_m]u hup L.]1tfumqpmtfrg' hmtfm&.mJli 

L.m2tlmLllmhhlip]1 tfr2mqqmJrh 11m 2umra-Jmli UJ.pn:phurnhmL hm2t{mUJ.mhuhrr t{mppmqppr (L.U'1-r 

'-tmppmqrpp) h Z.mJmuu1mur Z.mupmUJ. hmmra-Jmhmtf 4.rrmrhw' :Prumuumlj_mh hm2t{hU1t{mra-Jmhuhrr 

mmql1Ln]1 hlj_mullfmtfp t{mppmq&r UJ.mhmu2uhpr, h tfhup lj_mmmpliL hup t{mppmq&r ulj_mmtfmtfp tfhp 

tf]mu u1 mpuu.ulJmlinqa-p1Llilihp~ ' nt]I} UJ.mhmu2uhpr hmtfm&.m]li: Uhup hmtfnqt{m& hup, np &.hnp hup 

pbpliL pmt{mlj_mum~mtr m hmtfmUJ.UlUlmu}umu mmqrmnpmlj_mu lllUJ.Ul9llLJ9Ulip ' tfl:ip lj_mp&rpu 
mpmmhmJmhLnl hunfmp: 

'Zl:iljW Z/WpnLpjUlll b. qummz/mprfma orzmqaapnLU aapqpmz/zfm!J maamag UJ.UllflUlU}uUlUUlznz/m.p;m.ap 
/ - . 

!pftawauwljwa hw2zfliznzfm.p;m.aalipft hwrfwp 
l.rtfhmqpmtf]l I1hlJmtlmrmra-Jmh~ UJ.mu1mu}umlimmm t :DZ.UU-hrr hmtfmUJ.mmmu}umh :Prhmhumlj_mu 

hm2t{bU1t{nqa-Jmlihbp]1 lj_mqtftfmu h 6:2tfmprU1 hhplJ.mJmgtfmh hmtfmp: UJq hUJ.mmmlj_nt{ 

IJ. hlj_tmlmpmra-Jmh~ umhtfmhmtf t muhpmcJ-li2U1 t{hpmhulj_nqmra-Jmli hmtfmlj_mpq, np~ ra-mJL t 

u1mLrmqmu1pmumliL :Prumhumlj_mu hm2t{hmt{mra-Jmliuhp, npnup qhp& hu }umpqm}umra-Jmli lj_mtf u}umw 

wpi}Jlltupnuf tmlj_mh ]uhi1UllO"Jl1Lpmtfrg: 

:DrumuumlJmh hm2t{hmt{mra-Jmliuhp~ UJ.mU1pmuU1hwu, qhlj_mt{mpmra-Jmli~ UJ.lllU1mu}umumU1m t 
l.rtfl.nmwtmfll, mu~hqhunn qnp&liLm hhmpmt{npmra-Jmh~ qumhmillhLm, mh~uqhmill qnp&liLmh mnu~t{nq 
hmpghp~ pmgmhmJU1liLm, rh~UJ.hu hmh qnp&mhhmra-Jmli mh~hqhmU111LlO"JUlU hura-mqpmra-Jmli t{pm 

h]ltfl.nl LUO hm2t{mnmtf tlmrhLm hmtfmp, pmur !}lin IJ. hlj_mt{mpmra-Jmh~ ~ um}umillhumtf LI1L0mpliL 

Z.rtfhuuwtmf~ l]mtf I}mqmphghhL qpm qnpomuhmra-Jmli~ lj_mtf ~mhr rrmillhumlj_mh IDJWliU1pmhp, pmgr 
h2t{mohhp~: 

LJ:mmutj_Ul]ltlllill Olllllljuhpmtf hbpqpunlt1_mo mu£\]1,12 UJ.UlU1lUU}ullilllUU111L hu L.rtfhmqpmtfr :Prhmhumlj_mu 

hm2Llb u1llmla-Jmhhhpr lj_mqtftfmu qnpoEhra-mg~ t{hpmhulj_ liLm hmtfmp: 

UnUJftznnpft UJ.mznwujuwawznzfm.p;m.ap !pftawauwljwa hw2zfliznzfm.p;m.aalipft wnUJ}lznft hwrfwp 
Uhp LIU]Ullllllll]_h t &.hnp phrhL ill12llltlFU1 hrm2Jurphlir ' }umpqm}umra-Jmhhhrr lj_mtf uJumLhlip{l 

hhmhmhpml :Prl.lluhumlJmh hm2tllimt{mra-Jmlihhpr tmlj_mh }uhqmra-Jmpmtfhprg qh]lo tllhliLm 

t{hpm pb pJmL, ]1h~tqbu hmh hhplJ.mJmghliL mmqrillnpr hqpmlj_mgmra-Jmli, np~ l]lihpmnr tfhp l]mporp~: 

DIJ.2mtfllln hmt{mumrmgmtf~ pmp&.p ummr6:mhr hmt{muU1rmgmtf t, umlJ.mJh mJh hpm2Jur12 ~ 

hmhq]mmhnuL np UUU hmtfmUJ.millmu}umh rrwlJ.mhmgt{m& mmqrill~ tfr2U1 4_hmJU1hmplip]1 tml}mh 

}ubqm]a]mpmtfhhp, hpp lll]I}UJ.rurp lj_mh: Iuhqmra-Jmpmtfuhp~ lj_mpnq hu mnm2mhmL }umpqm}umra-Jmh 

lj_mtf u}umll1 hhillhmhpnt{ h hmtfmpt{nu( hu tmlj_mh, hra-h mlj_ulJ.mLt{mtf t, np qpmhp mnmh&.rh-mnmh&.rh 

lj_mtf Lf]mm]1h t{lipgjllliO lj_mpnq liu mqqliL UlJU :p]1hmhulj_mu hm2t{hillt{mra-Jmhhhpr oqillmqnponquhpr' 

I}Pmlig hrtfmh t{pm lJ.mJmgpmo mhU1humlj_mh npn2mtfhhrr t{pm: 

UUU-hbpr hmtfmulmumm}umu rrmlJ.mhmgt{nq mmqrillF 2P2mhmlj_uhpmtf tflihp lJ.rpummtf lihp 

Lfmuhmqrillmlrmh I}tuumqmra-Jmh h UJ.llihUJ.mhnu( hup tfmuhmqrillml}mh lj_mulj_momtfmmra-p1Lh mtfpnq2 

mmqrtn]l Eh1a-mgpnuf: Pwgr mJq, tfhup. 

• Pmgmhm]tnmtf h qhmhmillmtf hhp :Prumuumlj_mh hm2t{hmt{mra-Jmlihhpmtf }umpqm}umra-Jmli lj_mtf 

u}uml11 hliwhmhpml tml1mu }uhqmra-Jmptfmu nrulJ.hp~, hm}umqomtf h rpmlj_mumghmtf hhp mJq 

n]ml]bp]lh nuv1t{mo mmql1umpml]mh Ehra-mgmlj_mpqhp h &.hnp hup phpmtf pmt{mlj_mhm~mljl m 

hunfmtl]mtnum]umh mmqrmnpmlj_mh mUJ.mgnLJglihp ' tfhp l}mporpu mpmmhmJmhLm hmtfmp: 

Iumpqmlumra-Jmh mpqJmlip hmhqrumgm1 twlj_mu }uhqmra-Jmptfmh ~mgmhmJU1tfmu nrulJ.u mt{htll 

tfbo t, ,12llill ulttmlll hl:imhmhpntl_ Ull1Ul2Ul9Ul0 }ul:iiJ.UllO"J11LptlUlll ~mgmhlll]U1Lfmh nru4_~, pmhr np 

ltmtpi}m]umla-J mh~ lj_mpnq t hhpmnliL hmhgmt{np hmtfm&.m]hmra-Jmh, ljlmummra-qra-hrr lj_liqomtf, 
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lilltnmt(liunl11p ptugft11Il_mulihp, q hqo htu]tntuptuplllft]nLlilihpp mpmumqpmu qmu lihp:ppli 
tj_bpmhulpqmro-Jmli hmumqmpqp ~mpm2mhmu: 

• 'llmu1l]hpmg11u[ hbp qmqumu mmq]lm]lb mnb~tj_11q bhpp]lli tj_hpmhuq11qmro-Jmh tj_hpmphp]tul_, 
11J1lil buq]1 u2mq hlip hmumlilmmmulumli mqpm11pmqmb gbro-mgmqmpqhp, pm]g 11~ L.]lulimqpmu]l 
bbpp]lb tj_hpmhuqnrp1Lft]tuli mpq]Illhmtj_hmmro-Jmli tj_hpmphp]tul qmpo]lp mpmmhm]tnhtm hmump.: 

• q.'lmthmumu( hlip q]lp.mntj_11q hm2tJ.mUimhmqmli hm2tj_mnumli :pmqmpmqmlimro-Jmli 
LLJLUill2ut6:mro-Jmbg, l1h~lil hu hmh 11 h qmtj_mpmro-Jmb qmmmpmo hm2tJ.mUimhmqmh qhmhmmmuhhp.]l 
h hmuum]utUltuulumb pmgmhtu]illllLULthpll 11Il_2LUUilllllft]nLLig: 

• b qpmhuthqmtfhhp hli:p qmmmpmu qhqmtj_mplllft]tuli q11qupg mligliqhtuilllllft]tuli uljqpmlipp 
lJ]lpmmfmli mb11l1li Ullihtm tj_hpmphpJml h 6.hnp phptj_mo mmqpm11p.mqmli tuUILU911LJglihp]l hpumli 
tlJ1m hhmhmro-Jmh hhp mlimu, ro-h mpqJ11P mnqm t ]lpmqmp6.ntro-Jmlilihp]l qmu hmliqmumliplihp]l 
hhtn qmliltj_mo tmqmh mli11J1112lllftJnLh, 11pg qmp11q t tmqmli qmuqmo mnm2mgliht L.]lulimqpmu]l 
mlighqhmm q11pob1m hlimpmtj_11]1lllft]LUli tj_hpmphp]tut: bfth uhli:p qmLJ:lu hlip hqpmhmliqumli, 11]1 
q11]l1l]rr]11Lh mhp tmqmli tu-li11J1112lllft]lllli, uhlip lil hmp t uhp mmqpm11pmqmli hqpmqmgmro-Jmlimu 
m2LUl}J1llLJrrJmli hpmtj_]lphlip ~]llimliumqmli hm2tj_hmtj_mro-Jmlilihpmu hmumlilmmmulumli 

) 

pmguthtu]Ullllt(libpph, qmu hfth liumh pmgmhtu]illllLUlihpg U!LL1ill2tu6: q hplil11tj_ lihpqtu]tugtj_mo ~hli, 

&lip U]htnp t 6.hunlmluhbp qmpo]lpg: Uhp hqpLUhLUliqmulihpg h]lulitj_LUO hli U:]lli~h uhp 
mmql1ump.mljmli hqpmqmgmro-Jmli muumro-]ltj_g 6.hnp phptj_LUo mmqpm11pmqmli tuUimgm]glibp.]l tj_p.m: 
U]hmun(blimJhllll, mmq]lump.g W 4_LU]111Il_ hp.m2Iumtj_11p.ht, 11]1 LUUILUqLU ]lp.mqmp.6.ntft]nLlilibpg qLUu 
hmliqutuLUh:pbbpg ~hb qtuJ11111 hmliqhgliht liptuli, 11]1 L,puliLUI}j1LUUg q11p.glip pp mligliqhtuill q11p.ohtm 
L1 LU pnqn Lft]nLhg: 

• q.hmhmmmu blip gliqhmlimp mnumup ~lllimliumqmli hm2tJ.hmtj_mro-Jmlilibp.]l hbp.qtu]tugmug, 
qmnmgtlmo:pg h pntj_mliqtuqlllft]nLlig, lihpU111JUll pLUgLUhLU]illnLUlihp.g h U1]1I}]ll:p ~plimliuLUqLUli 

hLU2tj_btmlnLft]llLLtlihpg lihp.qLU]LUglimu hli I}]1LUlig hpu:pmu gliqLUo qnp.oLUpplihp.li m 
l1J1Ull}utp6.mro-Jmlthbpg LU]li 6.lmtj_, 11pli LUUIU1h11tj_mu t 6:2UU1J1Pill lihp.qLU]LUgmug: 

• ~bnp hhp phpmu pLUtj_LUJ1UlJ1 LU11u}pumpLU4_LUli LUUitu911LJglihp L.pulimqpmu]l ~]lbmliumqmli 

Ulbrt hl]unntj_mro-Jmli qmu q11p.omlihmro-Jmli tj_hpmphp.Jmt' ~pliLUliumqLUli hm2tj_hmtj_mra-Jmhlihp.p 
tj_bp.mpbpJml lJLUp.opp qLUquhlm lililmmmq11tj_: Uhlip UitutnLUulumliLUmm blip mmqpmli 
]lpmqmhmghbtm h qpm gliro-mgpmu LU]li lllllll11]1I}htm h tj_hp.mhuq htm hLUump.: Uhlip uptu]li 
UJmmmulum'l.mtulm blip mmq]lm]l qmpo]lp]l hmump: 

UJL hmpgbp]l hbtn uhqUlhrt, uhli:p hmqnpqLUqgmu hlip qmnmtj_LUp.umb Ortmqlihpmu lihp.qp.mtj_tj_mo 
mh6.mhg hhUl mmqpmp Uittulimtj_np.LUo 2J12tulimqlihpp h cl-muq htn,lihpp, pli~lil hu limh mmqpmp 
gh]inugpmu htu]tnlimphptlmo tmqmli fthpmgmulihpp tj_hpmphp]tul, npnlip lihpmnmu hb mmqpmp 
glijrrtugpnu( t(bp qm1t(l19 pmgmhLU]illLlmo lihpppli tj_hpU1hU4_11Il_lllft]Ulll qLUph11p fthJ1lllft]nLlilibpg: 

U;z hwb.qwzfwb.pb.lip 

L.]lulimqpLUtfll' 2015ro-. qhqUlhuphp]l 31-]1. qpmftJLUU:p mtj_mpmtj_LUo mmptj_m ~]llimliuLUqmli 

lmt2tJ.btml11LJrr]mhhhpg LUmqJ:lmll bb hliro-mpqtlht LUJL mnu}pm11pp 4_11rtliJ:lg, 11pg 2016 ro-tJ.mqmli]l LUU1JlPU1 
29-]lb tnptlmo hqpmqmgmro-Jmlip LUJ1U1LUhLUJU1hL t ?6.hLUt{l11lutj_mo qLUp.opp: 

Umt1l1mnp 

lJ. ~mJ~lliUJbm]rnh . ~ 
25.04.2017jo-. 
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r{UI'CJBB.Nj 'l)fli'S.:bbl./> UI'cfb#'l,#Ur{fli'UWJ ~/>U'UU?I'UU I 
. .JJftuwuuwljwu hw2lfliwlfmpJmuulip 

Jli]liljwlitfplip 2016p. 

l>Jll..UL.UU"lJ:UL. "t{N~.UqJl UUU:PL. l.UL;"t{bS"t{fiP..((}8fiP.L. 

2016t~- :qtqmtuptp]131-]ll)llmpJU1Up 

(hwqwp I]pwli) (hwqwp J]pwli) 
2016p. 2015p. 

:qtqmtuptp]l :qtqmtuptp]l31-]l 

31-]1 :qpmpJU1Up :qpmpJU1Up 

U"liS:t~"<l,'L bf' Dill h. 

Il~ ]!hplllg]lq lllqm]l"4_htp 
'{Ulpqtp 6 65,818 542,290 

L.tmlll~q"4_llla hlllpqlll]]lh lllqm]l"4_hhp 5 - 5,162 

65,818 547,452 

Chplllg]lq lllqm]lnhtp 
'{Ulpqhp 6 278,275 509,733 

'1hp]lumplllqlllh UJ.lllPml2hP .'p]lhlllhulllqlllh 
qlllqUlllq hpUJ.mp]mhhhp]lg 7 7,648 31,363 

UhUlgnp:qhhp plllhq hpmu 76,880 140,230 

362,803 681,326 

C'L'1UUb'LC U"lJSJl'{'Lbf' 428,621 1,228,778 

~UI'SU'{Ilf'IlJl~SilJl'L'Lbf' 

Il~ ]!hplllg]lq UJ.lllpmU1"4_npmp]mhhhp 

~IllllP4"4.Ula UJ.lllPUll2lllJ]lh UlpdhpilPhP 8 5,656 426,066 

5,656 426,066 

Chplllg]lq UJ.UlpmU1"4_npmp]mhhhp 

~IllllP4"4.Ula UJ.lllPUll2lllJ)lh UlpdhpilPhP 8 286,936 573,785 

UJL ]!hplllg]lq UJ.UlpmU1"4_npmraJmhhhp 9 2,645 126,564 

289,581 700,349 

C'L'1UUb'LC~UI'SU'{Ilf'IlJl~8IlJl'L'Lbf' 295,237 1,126,415 

Qnun lllqm]l"4_htp 

"l!mmlllq"4_Ula lllPIJ:Jmhl2 8 133,384 102,363 

C'L'1UUb'LC QilJlS U"lJSJl'{'Lbf' 133,384 102,363 

!#-Uup bfll1wqwp 

z.r.uu.f~J:~~~~~~k~~qllilllPillUll q.LluwtJ.np hw2tJ.wlilwh'«tJ tu Umi}ptn» 

rutJ.h . U'#th~~'f.T~ q ~ .P U1uophu <I> .PC tr.wqnp uhp4mJwgmgpL 

2S.o4.20l7ra. 

1-20 awGnpwqrlmpJmGGbrli! l{wqumu tG 
:Pl1GwGuwl{wG hwztJ.hmtjmpJmGGbpll wGpwctwGhl11 uwu[! 
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-r.{Uf'l[UB/>0 'llflf'S:bbl.fl Uf'db.fiJ-'7,.fiJ-U-r.{flf'UUL LJ>ULU'lf'UU I 
:bftuwuuwf;wu hw2tfliullfmpJmOObp 

Jll]li{jmlirfplip 2016p. 

tU.Z.IlP.S.@-fl lJUU -q:"UUUJl b-q: UBI. i.UUUfJl.U.f'<I>UlJ l>Jl'UU'UUU'IU'U U.fV18IlP.'UJ2'Ub.f'Jl UUUJl'U 
zuc-q:bs-q:np.wn:P. -u 

2016]it. :ql:iquil:i1.fpl:ip]l31-]lh unJ.mpuu.J.mo \nmplJ.m hmtiwp 

Om h. 

Snqnuwj]lh h htirnhrnm]lUJ bqwummhbp 11 
SnqnuwJ]lh h htiwhwm]lUJ amtuubp 11 
QnLm umqnum]]lh h b.timhmU1pUJ. bqmtimm 

Lrnti]lu]lnh li WJL lJ.6:wphbp]l mbupml. arniuubp 12 
QnLU1 qnti]lu]lnb. h UlJL lJ.6:mphl:ip 

q.npbwnb.mqmh qnpomhl:imJitJmh]lg mpl}]mhp 
SnLJdbp]lg mmqwhphbp]lg bqwtimm 13 
2mm oqmm lfl.nlurnpdbprn]]lh mwppbpnt)it]nthhbp]lg 
Upctbqpqtiwh owluu 14 
'l.wpq bp]l ]lpwqrnh wpctbp]16:zU1mti]lg lJ.hmu 6 

UJL awiuubp 15 
Upl}]mhp ti]lb.~h hmpql:ip~ 

Gwhm]itwhwpq]l qoml. (amiuu)/lfl.nluhrnmmgmti 16 

SmptJ.w wpl}]mhp 

Ch:qmtil:ih~ U1mptJ.m hmtimUJ.mplfl.mq ~]lhmhumqmh 
UlJll}]nLhp 

2S.04.2017ra. 

1-20 GWUll)3Wq_]llll.f)JIUUUbpl} I.J.wqumu b(i 
:P]1uwuuwl.j_w(i hwzljhtmj_IU)3JIUUUbilll wupwctwublll UWUI} 

(hwqwpiJpwzf) (hwqwpl)pwzf) 
2016]it. 2015]it. ubUJUlbtfpbp]l 

:qbqmbtipbp]131-]lh 16-]lg ti]lh~l.J. 2015]it. 
wtjmpmlJ.wo :qbqmbtipbp]131-]lh 

mwp]l wlJ.mpmlJ.wo 
dUl ti Ul h Ul q wzp 2U1 h 

154,678 7,659 
(78,817) , (2,516) 

75,861 5,143 
(15,416) (26) 

(15,416) (26) 

60,445 5,117 
18,038 174 

369 66 
(31,467) (10,582) 

(5 ,742) (8,263) 
(5 ,223) (12,262) 

36,420 (25,750) 

(5,399) 5,162 

31,021 !20,588) 

31,021 (20,588) 

i /if-
UhF b'l]mtq4 

<±lJuwt.J.np hw2t.J.wl.l[wh'«t:J tu Umi}lH.n» 
<l>.PC l.Pwqnp ub.p4WJWgmgp~ 
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"<{ U£'CJ:UB/> 0 11/lf'S:b b l.f> U£'d biiYJ..fiJ-U"<{.fl£'UU'U 11> U'U U'1£'U U I 
:bftuwuuwljwu hw2tflimtfmpJmOOlip 

31 IJliljmlitfplip 2016p. 

QflpS U"4:Sl'"t{'Ubf'IlPU <I>Il<I>Illuflpfc!Bflp'IJ 'Ubf'l' UUUl''U 2:UC"t{bS"t{Ilpfc!Bflp'IJ 

2016pt.qhl.J.mhtfphJl'tl 31-'tlh wt.J.wJlmt.J.wb mw11t.J.w hwtfwJl 

16 uhUJ.mhtfphJl'tl 2015pt. 

Uwuuwl.J.gmp]wh t.J.l.J.mJWqJlhJlP. Pllll.WJll.J.mtf 
SwJlt.J.W WJll}]mhp _ 
Chqwtfhh"[! mwJlt.J.w hwtfwUJ.wptlJ.wl.J. :pp.hwtmwl.J.wh wpl}]mhp 
31qhl.J.mlitfphJl'tl 2015p. 

UuwgnJll} wn 1 hmut.J.wJl 2016p. 

Swpt.J.w wpq]mhp 
Ch:qwtfhh"[! Ulwpt.J.w hwtfwUJ.wptlJ.wl.J. :pp.hwhuwl.J.wh wp:q]mhp 
UuwgnJll}l! 31qhl.J.mhtfphJl'tl 2016p. 

Jf-111/ 
Spqpwu liwpruUJ. htn]WU 

1-20 awGnpwqpmpJmGGhll~ qwqumu hG 
:I>!lGwGuwqwG hwztjbuuJ.mpJmGGhpll wGpwctwGhl.l1 uwu~ 

"4:mmwl.J.t.J.wb 
WJlll]D.LUp 

122,951 
(20,588) 
(20,588) 
102,363 

102,363 

31,021 
31,021 

133,384 

1?/J 
VI /" 

Uup bllpwqrupJruli 

(hwqwp I)pwzf) 

Chqwtfhh"[! 

122,951 
(20,588) 
(20,588) 
102,363 

102,363 

31,021 
31,021 

133,384 

C±l}uwtl_np hw2tlwUJ.wh'«tJ tu UnLI}pW> 
<P.PC l.Pwqnp uhp4_wjwgmgp~ 

8 



-c[Uf'f£U8.N.J 1Jflf'S.1Jo[,l> Uf'do.fiYJ.PU-c{flf'UWjll>U'i..JU'1f'UU I 
.:bftliwliuwljwli hwztfliwtfmpJmlililip 

31 1Jliljwlitfplip2016p. 

f}f'UUU4:U'U Ut>SHl5'Ubf't> L.llU:f?bf't> UUUJ"l'U L.UC"'t{bS"'t{llP.OOllP.'U 

2016ft. :qb.quittfpb.p]l31-]lh tulltupuulmb tntuplltu htutftup 

q.np.oumumlpuu qnp.omuhmJUJmupg I}p.mtfmqmu tf]12ngutp.]1 
hnuphp. 
Smp.l]_m mp.l}JntUp 
0:.2qp.tnmtfUhp.' 
~mp.qhp.p pp.mqmu mp.dhp]162tnmtf]1g lj_umu 
Snqnum]]1U hqmtfmtn 
Snqnum]]1U om]uu 
CmhmJUmhmp.qp qonlj_ om]uu/(\)1n]uhmtnmgmtf) 
Up.dhqp.qtfmu om]uu 
Umi}]1tn]1 UJ.mhmutn 
<Dn]ump.dhpm]]1U tnmp.php.mp]ml.lpg oqmtn 
q.np.omnumqmu UlJll}JntUp um]upmu 2J12UlUmnm qmUJ.J1tnmtJ1 
\)1n\)1n]umJUJlltUUh p.g 
l>pumuumqmu qmqtfmqhp.UJ.mJUJmuutp.pg I}hpptnnp.mqmu 
UJ.Ulp.tnphp.p ~n~nJumJU]ntU 
~mp.qhp.p ~n~nJuntJU]ntU 

UJL UJ.Ulp.tnmlj_np.mJUJntUUhp.p \)1n~njuntJU]ntU 
q.np.Ollinumqmu qnrom.uhm.JUJIDU hmtfmp. oqmmqnp.ol]_mo 
qmtn I}Jlmtfmqmu tf]12ngutp. 

'Ulif1I11111LUW]ftb qnpomblimp]mbftg Ijf1Wlfwqwb lfftpngblipft 
hnuplip 

'1rmtfmqmu tf]12nguhp.]1g tnmgqmo tnnqnuutp. 
\...hJ1I}JlllttfmJJ1U qnrom.uhmpJmupg ummgqmo qmm 
I}Jlmtfmqmu tf]12ngutp. 

.:JJ]lbwbuwlfnpuwb qnpamblimp-Jmbftg IJJ1Wliwqwb 
uftf!ngblipft hnuplip 

UmuumqgmJUJUlU qqmJmqp.hp.p raniJ.mp.qmtfpg t.fmtnphp 

S]lqpmh l:J:mpmUJ. b.tn]Ulh 

2:]1 tfh UliJ:p m tf]1 q mnmll m p ]1 
f>hlltmntf~hftU» cDBC ql]um 

2s.o4.2017ra. 

(hwqwp l)pwli) 
2016ft.IJ:hqtnb.tfphp]l 
31-]l.h mllmptnllmo 

U1Ulp]1 

31,021 

5,742 

(154,678) 

78,817 

5,399 
31,467 

1,800 
(369) 

(801) 

15,250 

832,753 
(134,120) 

713,082 

7,082 

7,082 

(702,203) 
(82,814) 

(785,017) 

(64,853) 

1,503 

140,230 

76,880 

(hwqwp I]pwli) 
2015ft. UGUJ.tnhtfpb.p]1 16-

]l.g tf]l.h~h 2015ft. 
IJ:b.qtnb.tfpb.p]131-]1h 

mllmptnllmo 
chu tf m h mq ill2P 2m h 

(20,588) 

8,263 

(7,659) 

2,516 

(5,162) 
10,582 

(66) 
(12,114) 

(14,722) 

(1,100,817) 
129,244 

(998,409) 

122,951 

993,597 

1,116,548 

118,139 

22,091 

140,230 

" /J 

Uh]1 brijlmqmp]mh ,1,;;:? 
q.l]umllnp hm21lmUJ.mh <<tJ th UntiJ:J:lUl>> cDPC 
LJ:lmqnp hhpl.jm]wgmg]1~ 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ I-ը (այսուհետ՝ 
Հիմնադրամ) հիմնադրվել է 2015 թվականի օգոստոսի 31-ին «Ակտիվների արժեթղթավորման և 
ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
համաձայն՝ արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի թողարկման 
գործունեություն իրականացնելու նպատակով: Հիմնադրամը 2015թ. սեպտեմբերի 16-ին 
գրանցվել է Հայաստանի կենտրոնական բանկում որպես արժեթղթավորման հիմնադրամ:  

 Հիմնադրամին տրամադրվել է թիվ 1 գրանցման վկայականը: Հիմնադրամը հիմնադրվել է երեք 
տարի ժամկետով՝ սկսած այն ամսաթվից, երբ կավարտվի ակտիվներով ապահովված 
թողարկված արժեթղթերի մարումը՝ մինչև 18 ամիս երկարաձգման հնարավորությամբ:  

Հիմնադրամի գրանցման հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0010, Խորենացու 
փողոց, 15 շենք , 2-րդ հարկ, գրասենյակ 6: 

Հիմնադրամի Կառավարիչն է հանդիսանում «ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը, որը հանդիսանում է նաև միակ հիմնադիրը:  

2. Պատրաստման հիմունքները 

Համապատասխանությունը  

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների մի-
ջազգային ստանդարտներին (ՖՀՄՍ) և Հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությանը համապատասխան:  

Չափման  հիմունքները  

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են չափման սկզբնական արժեքի 
հիմունքով, բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների, որոնք ներկայացված են իրական  
արժեքով: 

Ֆունկցիոնալ  և  ներկայացման  արժույթը  

Հիմնադրամի գործառնական արժույթն է՝ ՀՀ դրամը (դրամ), որը, լինելով Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային արժույթը, արտացոլում է Կազմակերպության գործունեության 
հիմքում ընկած իրադարձությունների և հանգամանքների տնտեսական էությունը:  

Դրամը հանդիսանում է նաև սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը: 
Ֆինանսական տեղեկատվությունը ներկայացված է դրամով` հազարների ճշտությամբ: 

Գնահատումների ու ենթադրությունների կիրառում 

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը՝ համաձայն հաշվապահական հաշվառման 
միջազգային սկզբունքների, սովորաբար ղեկավարությունից այնպիսի գնահատումներ ու 
ենթադրություններ է պահանջում, որոնք ազդեցություն են գործում հաշվետվությունում 
ներկայացված ակտիվների ու պարտավորությունների գումարների և պայմանական ակտիվների 
ու պարտավորությունների բացահայտման վրա՝ ֆինանսական հաշվետվությունների ամսաթվի 
դրությամբ, ինչպես նաև հաշվետու տարվա եկամուտների ու ծախսերի գումարների վրա: 
Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ գնահատումներից: Գնահատումները 
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կիրառվում են հաշվապահությունում կասկածելի պարտքերի պահուստի, պաշարների 
հնացման, հիմնական միջոցների ու ներդրումների փոխհատուցման, մաշվածության, եկամտի 
ճանաչման, հարկերի ու պայմանական հոդվածների համար: Գնահատումներն ու 
ենթադրությունները պարբերաբար ուսումնասիրվում են և արդյունքները արտացոլվում են այն 
տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում, որում դա անհրաժեշտ է համարվում: 

Գործունեության անընդհատությունը 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են` հիմնվելով գործունեության 
անընդհատության սկզբունքի վրա, որը ենթադրում է ակտիվների իրացում և 
պարտավորությունների մարում սովորական գործունեության ընթացքում: 

3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 

Եկամտի և ծախսի ճանաչում 

Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտերը կհոսեն 
Հիմնադրամ, և ստացված եկամուտը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը 
ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն 
Հիմնադրամից, և ծախսը հնարվոր է արժանահավատորեն չափել: 

Տոկոսային եկամուտը և ծախսերը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում հաշվեգրման 
եղանակով` կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

Վարկի տրամադրման ու սպասարկման ծախսերը, ինչպես նաև այլ ծախսերը, որոնք համարվում 
են վարկի ընդհանուր եկամտաբերության անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված 
ծախսումների հետ միասին հանդիսանում են հետաձգված ծախսեր և ամորտիզացվում են որպես 
տոկոսային եկամուտ ֆինանսական գործիքի գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետի 
ընթացքումª կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

Այլ վարձավճարները, կոմիսիոն վճարները և  այլ եկամուտ և ծախս հոդվածները ճանաչվում են 
շահույթ կամ վնասում, երբ համապատասխան ծառայությունը մատուցվում է: 

Հարկում 

Շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն մասի, որը վերաբերում է այլ համապարփակ 
ֆինանսական եկամտի հոդվածներին կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում ճանաչված 
բաժնետերերի հետ գործարքներին, որի դեպքում շահութահարկը ճանաչվում է այլ 
համապարփակ ֆինասական արդյունքում  կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում: 

Ընթացիկ հարկը տարվա շահութահարկի գծով ակնկալվող վճարման ենթակա հարկի գումարն է, 
որը հաշվարկվում է կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ 
էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և նախորդ տարիների վճարման 
ենթակա հարկերի գծով կատարված ցանկացած ճշգրտում: 

 Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են օգտագործելով հաշվեկշռային պարտավորության 
մեթոդը` հիմք ընդունելով ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման նպատակներով 
օգտագործվող ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային 
նպատակով օգտագործվող գումարների ժամանակավոր տարբերությունները: Ժամանակավոր 
տարբերություններ չեն ճանաչվում ակտիվների կամ պարտավորությունների սկզբնական 
ճանաչման համար այնպիսի գործարքներում, որոնք ոչ հաշվապահական  ոչ հարկվող շահույթի 
վրա ազդեցություն չունեն: Հետաձգված հարկերի գումարը հիմնված է ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքի իրացման կամ մարման ակնկալվող եղանակ 
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վրա` կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են 
եղել հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

Հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է միայն այն չափով, որքանով հավանական է, որ 
առկա կլինի հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել ժամանակավոր 
տարբերությունները, չօգտագործված հարկային վնասները և արտոնությունները: Հետաձգված 
հարկային ակտիվները նվազեցվում են այնքանով, որքանով հավանական չէ, որ հարկային 
օգուտը կիրացվի: 

Արտարժույթով 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: 

Ֆինանսական գործիքներ 

Հիմնադրամը 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 են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն 
վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: 
Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 
պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: 

Ֆինանսական ակտիվներ. Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ 
կատեգորիաների՝ ա) շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 
ակտիվներ, բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, գ)  վարկեր և դեբիտորական 
պարտքեր: Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման բնույթից և 
նպատակից և որոշվում է սկզբնական ճանաչման պահին: 

Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր. Առևտրային դեբիտորական պարտքերը, վարկերը և այլ 
դեբիտորական պարտքերը, որոնք ունեն ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներ, որոնք գնանշված 
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չեն ակտիվ շուկայում դասակարգվում են որպես «վարկեր և դեբիտորական պարտքեր»: 
Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով 
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը: Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում 
է՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, բացառությամբ կարճաժամկետ 
դեբիտորական պարտքերի, որոնց դեպքում տոկոսի ճանաչումը էական ազդեցություն չէր 
ունենա: 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 

Հիմնադրամը կանոնավոր կերպով վերանայում է վարկերը և դեբիտորական պարտքերն 
արժեզրկումը գնահատելու նպատակով: Վարկը կամ դեբիտորական պարտքն արժեզրկված է, 
միայն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի արժեզրկման անկողմնակալ վկայություն 
որպես մեկ կամ ավելի դեպքերի արդյունք` տեղի ունեցած վարկի կամ դեբիտորական պարտքի 
սկզբնական ճանաչումից հետո (կորստի դեպք), և այդ կորստի դեպքը (կամ դեպքերը) այնպիսի 
ազդեցություն ունեն տվյալ վարկի կամ դեբիտորական պարտքի ապագա գնահատված 
դրամական միջոցների հոսքերի վրա, որը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել:  

Եթե առկա է վարկի կամ դեբիտորական պարտքի գծով արժեզրկումից կորստի անկողմնակալ 
վկայություն, ապա կորստի գումարը չափվում է որպես վարկի կամ դեբիտորական պարտքի 
հաշվեկշռային արժեքի և դրամական միջոցների գնահատված  ապագա հոսքերի, ներառյալ 
երաշխիքներից և գրավից  ստացվելիք գումարների, ներկա արժեքի միջև տարբերություն` 
զեղչված այդ վարկի կամ դեբիտորական պարտքի սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով:  

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի գծով արժեզրկումից բոլոր կորուստները ճանաչվում են 
շահույթում կամ վնասում և հակադարձվում են այնքանով, որքանով փոխհատուցվող գումարի 
հետագա աճը կարելի է անկողմնակալորեն կապել արժեզրկումից կորստի ճանաչումից հետո 
տեղի ունեցած իրադարձությանը: 

Մնացորդներ բանկերում 

Հիմնադրամի դրամական միջոցները գտնվում են «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում, որը նաև 
հանդիսանում է թողարկված պարտատոմսերի վճարային գործակալը: 

Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը. Հիմնադրամն 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 Հիմնադրամը չի փոխանցում և չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի 
սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, սակայն 
պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա Հիմնադրամը 
շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված 
պարտավորությունը այնքանով, որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը 
ֆինանսական ակտիվի մեջ: Եթե Հիմնադրամը պահպանում է ֆինանսական ակտիվի 
սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա 
Հիմնադրամը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական ակտիվը ինչպես նաև ստացված 
հատույցի դիմած գրավադրված փոխառությունը: 

Ֆինանսական պարտավորություններ. Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում 
են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող կամ որպես այլ 
ֆինանսական պարտավորություններ: 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր. Թողարկված պարտքային արժեթղթերը սկզբնապես 
ճանաչվում են իրական արժեքով՝ առանց գործարքային ծախսերի, այնուհետև չափվում են 
ամորտիզացված արժեքով 
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Այլ ընթացիկ պարտավորություններ. Այլ ընթացիկ պարտավորությունները ճանաչվում են 
իրական արժեքով՝ առանց գործարքային ծախսերի, այնուհետև չափվում են ամորտիզացված 
արժեքով: 

4. Նոր և վերանայված ստանդարտների ընդունումը  

Ընթացիկ տարում Հիմնադրամն ընդունել է իր գործունեության համար կիրառելի և 2015թ. 
հունվարի 1-ից սկսվող ժամանակաշրջանի 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: 

Դեռևս չկիրառվող նոր ստանդարտներ և մեկնաբանություններ 

Մի շարք նոր ստանդարտներ, ստանդարտների փոփոխություններ և մեկնաբանություններ չէին 
գործում 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և չեն կիրառվել այս ֆինանսական 
հաշվետվությունները պատրաստելիս: Այդ ստանդարտներից և փոփոխություններից ստորև 
ներկայացվածները հնարավոր է, որ ազդեցություն կունենան Հիմնադրամի գործունեության վրա: 
Հիմնադրամը մտադիր է կիրառել այդ ստանդարտները և դրանց փոփոխությունները, երբ 
վերջիններս մտնեն ուժի մեջ: 

ՀՀՄՍ 12 (Փոփոխություններ) “Շահութահարկեր”  

ՀՀՄՍԽ-ը թողարկել է «Չիրացված վնասների համար հետաձգված հարկային ակտիվների 
ճանաչում» պարզաբանումը, որը ՀՀՄՍ 12-ում «Շահութահարկեր», կատարում է որոշակի 
փոփոխություններ: Փոփոխությունները պարզաբանում են, թե ինչպես պետք է հաշվառել 
իրական արժեքով չափվող պարտքային գործիքներին վերաμերող հետաձգված հարկային 
ակտիվները, հատկապես այն դեպքերում, երբ շուկայական տոկոսադրույքի փոփոխությունները 
նվազեցնում են պարտքային գործիքի իրական արժեքը սկզբնական արժեքից ցածր մակարդակի:  

Սույն փոփոխությունները պարզաբանում են հետևյալը.   

• այն պարտքային գործիքների գծով չիրացված վնասները, որոնք չափվում են իրական 
արժեքով, իսկ հարկային առումով՝ սկզբնական արժեքով, առաջացնում են նվազեցվող 
ժամանակավոր տարբերություններ՝ անկախ նրանից, թե պարտքային գործիքին 
տիրապետողն ակնկալում է վերականգնել դրա հաշվեկշռային արժեքը՝ այն վաճառելու, թե 
օգտագործելու միջոցով,  

• ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը չի սահմանափակում հարկման ենթակա ապագա 
հավանական շահույթների գնահատումը,  

• հարկման ենթակա ապագա շահույթների գնահատումները չեն ներառում նվազեցվող 
ժամանակավոր տարբերությունների հակադարձումից առաջացող հարկային 
նվազեցումները, 

• ընկերությունը պետք է հաշվի առնի, արդյոք հարկային օրենսդրությունն արգելում է 
հարկվող շահույթների այն աղբյուրները, որոնց առումով այն կարող է նվազեցումներ 
կատարել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների հակադարձման մասով: Եթե 
հարկային օրենսդրությունում չկան այդպիսի արգելքներ, ընկերությունը գնահատում է 
նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունը բոլոր այլ նվազեցվող ժամանակավոր 
տարբերությունների հետ համատեղ:  
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Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում 2017թ. հունվարի 1-ին և դրանից հետո սկսվող տարեկան 
ժամանակաշրջանների համար և պետք է կիրառվեն հետընթաց: Հիմնադրամի ղեկավարությունը 
դեռ պետք է գնահատի այս նոր ստանդարտի ազդեցությունը Հիմնադրամի ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա: 

ՖՀՄՍ 9. “Ֆինանսական գործիքներ”  
2014թ. հուլիսին հրապարակված ՖՀՄՍ 9 “Ֆինանսական գործիքներ” ստանդարտը փոխարինում 
է ՀՀՄՍ 39 “Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչում և չափում” ստանդարտի գործող ուղեցույցները: 
ՖՀՄՍ 9-ը ներառում է վերանայված ուղեցույցներ ֆինանսական գործիքների դասակարգման և 
չափման համար, այդ թվում` ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հաշվարկի համար 
կիրառվող նոր սպասվող վնասի մոդելը, և հեջի ընդհանուր հաշվառմանը վերաբերող նոր 
պահանջները: Այն ներառում է նաև ՀՀՄՍ 39-ով սահմանված ֆինանսական գործիքների 
ճանաչման ու ապաճանաչման ուղեցույցները: 

ՖՀՄՍ 9- կգործի 2018թ. հունվարի 1-ին և հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար 
և կարող է կիրառվել ժամանակից շուտ: Հիմնադրամի ղեկավարությունը դեռ պետք է գնահատի  
ՖՀՄՍ 9-ի  ազդեցությունը Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:    

5. Հետաձգված հարկեր 

Հետաձգված հարկերի շարժը ներկայացված է ստորև. 
 

հազար դրամ 
 

2016թ. 
դեկտեմբերի 

31-ին 
ավարտված 

տարի 

2015թ. 
սեպտեմբերի  16-
ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-
ին ավարտված 

ժամանակաշրջան 
Տարեսկզբի մնացորդ 5,162 - 
Ժամանակաշրջանի արդյունքում ճանաչված (ծախս)/փոխհատուցում (5,162) 5,162 
Տարեվերջի մնացորդ - 5,162 

 
2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա հետաձգված հարկերը խմբավորված են հետևյալ 
կերպ.  

հազար դրամ 
 2016թ. 

հունվարի 
1-ի 
դրությամբ 

Այլ համապարփակ 
Ֆինանսական 
արդյունքներում 
ճանաչված 

Տարվա 
արդյունքում 
ճանաչված 

2016թ. 
Դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Հետաձգված հարկային 
ակտիվներ 

 
 

  
Վարկեր 2,102 - (2,102) - 
Չօգտագործված 
հարկային վնաս 

3,060 - (3,060) - 

Զուտ արդյունք - 
հետաձգված 
հարկային ակտիվներ 

5,162 - (5,162) - 
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2015թ. սեպտեմբերի 16-ից մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ժամանակաշրջանի 
հետաձգված հարկերը խմբավորված են հետևյալ կերպ.  

հազար դրամ 
 

 2015թ. 
սեպտեմբերի 
16-ի 
դրությամբ 

Այլ համապարփակ 
Ֆինանսական 
արդյունքներում 
ճանաչված 

Տարվա 
արդյունքում 
ճանաչված 

2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Հետաձգված հարկային 
ակտիվներ 

 
 

  
Վարկեր - - 2,102 2,102 

Չօգտագործված 
հարկային վնաս 

- - 3,060 3,060 

Զուտ արդյունք - 
հետաձգված 
հարկային ակտիվներ 

- - 5,162 5,162 

 
Հետաձգված հարկային ակտիվները ենթակա են փոխհատուցման մեկից ավելի տարվա 
ընթացքում: 
 
6. Վարկեր 

 հազար դրամ 

 

2016թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի 
դրությամբ 

2015թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի 
դրությամբ 

Ոչ ընթացիկ վարկեր 65,818 547,768 
Ոչ ընթացիկ վարկերի պահուստ - (5,478) 
Ընդամենը ոչ ընթացիկ վարկեր 65,818 542,290 
   
Ընթացիկ վարկեր 303,904 514,837 
Ընթացիկ վարկերի պահուստ (25,629) (5,104) 
Ընդամենը ընթացիկ վարկեր 278,275 509,733 
   
Ընդամենը վարկեր 344,093 1,052,023 

 
 

 

2016թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի 
դրությամբ 

2015թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի 
դրությամբ 

   
Ֆիզիկական անձիք         224,656  672,092 
Անհատ ձեռնարկատերեր          111,310  315,694 
Մասնավոր ձեռնարկություններ              33,756  74,819 
         369,722  1,062,605 
Արժեզրկումից պահուստներ վարկերի գծով           (25,629) (10,582) 
    
Ընդամենը վարկեր            344,093  1,052,023 
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2016թ. դեկտեմբերի 31-ի ավարտված տարվա ընթացքում վարկերի արժեզրկման գծով 
պահուստի շարժն ըստ հաճախորդներին տրված վարկերի դասերի հետևյալն է.  

          հազար դրամ 
  

16 սեպտեմբերի 2015 - 
Տարվա ծախս 10,582 
31 դեկտեմբեր 2015 10,582 
  
1 հունվար 2016 10,582 
Տարվա ծախս 31,467 
Տարվա ընթացքում դուրս գրում (16,420) 
31 դեկտեմբեր 2016 25,629 

 
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ժամկետանց վարկերի գումարը կազմել է ընդամենը 73,828 
հազար դրամ (2015թ.՝ 934 հազար դրամ):  
Հիմնադրամը չունի անհատական հիմունքով էական հանդիսացող վարկեր, այդ իսկ պատճառով 
ղեկավարությունը վարկերի արժեզրկումը որոշում է արժեզրկման հավաքական հիմունքով 
գնահատման հիման վրա: 
Այս գնահատումների փոփոխությունն ազդեցություն կունենա վարկերի արժեզրկման գծով 
պահուստի վրա: 
 
Վարկային պորտֆելի ծագումը 
2015թ. դեկտեմբերին Հիմնադրամը գնեց վարկեր հինգ վարկային կազմակերպություններից 
(«Նախաձեռնող»), որոնք ծառայում են Հիմնադրամի կողմից թողարկված պարտատոմսերի 
պարտավորությունների մարման գործիքի աղբյուր: 
Ձեռքբերված վարկերի բաշխումը գնման պահին ըստ Նախաձեռնողների հետևյալն է. 

 
 հազար դրամ 

Նախաձեռնողներ Դրամային 
պորտֆել 

Դոլարային 
պորտֆել 

Կամուրջ ՈՒՎԿ 198,242 189,960 
ՔԱՐԴ Ագրո-Կրեդիտ ՈՒՎԿ 164,149 - 
Գառնի-Ինվեստ ՈՒՎԿ 35,247 - 
Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ 67,592 132,082 
Նոր-Հորիզոն ՈՒՎԿ 30,647 287,579 
Ընդամենը 495,877 609,621 

 
Վարկերը ձեռք են բերվել հաշվեկշռային արժեքով և այնուհետև զեղջվել արդյունավետ 
տոկոսադրույքի չափով: Վարկերի սկզբնական չափումից վնասը 2016թ-ի դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ կազմել է 5,742 հազար դրամ (2015թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ`8,263 հազար 
դրամ): 
2016թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Նախաձեռնողների կողմից վարկային պորտֆելից հետ են 
գնվել 6,172 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով վարկեր և 162 հազար ԱՄՆ դոլար և 6,020 հազար 
դրամ ընդհանուր արժեքով վարկեր: 
 



 ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ I 
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

     31 ¹»Ïï»Ùµ»ñ 2016Ã. 

  

   18 
  

Վարկային պորտֆելի ըստ տնտեսության ճյուղերի վերլուծություն 
Վարկերի վերլուծությունն ըստ հաճախորդների ունի հետևյալ տեսքը. 
 

 
2016թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

2015թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Գյուղատնտեսություն          151,664  456,700 
Առևտուր            84,633  231,329 
Սպառողական            76,177  224,105 
Արդյունաբերություն            28,258  75,738 
Այլ            28,990  74,733 

 369,722 1,062,605 
Արժեզրկումից պահուստներ վարկերի գծով (25,629) (10,582) 
Ընդամենը վարկեր 344,093 1,052,023 

 
Ինչպես նշված է 19 ծանոթագրությունում, 2016թ. և 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարկերի 
գնահատված իրական արժեքը մոտ է դրանց հաշվեկշռային արժեքին: 
Վարկային պորտֆելին ներհատուկ այլ ռիսկերը բացահայտված են 18 ծանոթագրությունում: 
Տեղեկատվությունը կապակցված անձանց վերաբերյալ բացահայտված է 20 
ծանոթագրությունում: 
 
7. Դեբիտորական պարտքեր ֆինանսական կազմակերպություններից 

 
Դեբիտորական պարտքերը ֆինանսական կազմակերպություններից ներառում են հիմնականում 
Հիմնադրամին վաճառված վարկերից մարումների գծով մուտքերը: Քանի որ Նախաձեռնողները 
հանդիսանում են նաև վաճառված վարկերի սպասարկողները՝ վարկերի մարումներից մուտքերը 
հավաքագրվում են Նախաձեռնողների միջոցով և պայմանագրային հիմունքներով պարբերաբար 
փոխանցվում են Հիմնադրամին: 
Բոլոր գումարները կարճաժամկետ են: Դեբիտորական պարտքերի զուտ հաշվեկշռային արժեքը 
համարվում է իրական արժեքի խելամիտ գնահատում: 
 
8. Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 

հազար դրամ 

 
2016թ. դեկտեմբերի 
 31-ի դրությամբ 

2015թ. դեկտեմբերի  
31-ի դրությամբ 

Ընթացիկ պարտատոմսեր 286,936 573,785 
Ոչ ընթացիկ պարտատոմսեր 5,656 426,066 
Ընդամենը թողարկված պարտքային աժեթղթեր 292,592         999,851 

   
2015թ. դեկտեմբերի 14-ին Հիմնադրամը թողարկել է ֆիքսված տոկոսադրույքով արժեկտրոնային 
պարտատոմսեր 44,626 հատ 10,000 դրամ անվանական արժեքով 446,260 հազար դրամ գումարի 
չափով և 11,328 հատ 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 1,132.8 հազար ԱՄՆ դոլար գումարի 
չափով պարտատոմսր, որոնք ցուցակված են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ում: 
 

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ թողարկած ֆիքսված տոկոսադրույքով արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի քանակը կազմել է 44,626 հատ 2,776 դրամ անվանական արժեքով 123,881.8 
հազար դրամ գումարի չափով և 11,328 հատ 30.48 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 345.3 
հազար ԱՄՆ դոլար գումարի չափով պարտատոմսեր, որոնք ցուցակված են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ 
Արմենիա-ում: 
 

2015թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամի կողմից թողարկված պարտքային 
արժեթղթերի գծով տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 15% ՀՀ դրամի համար և 
8.5% ԱՄՆ դոլարի համար:   
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Պարտատոմսերը թողարկվել են 3 տարի ժամկետով` մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 14-ը: 
 

2016թ. դեկտեմբերի 31 դրությամբ պարտատոմսերի մարման ապահովություն են հանդիսանում 
վարկերը, որոնց մայր գումարի մնացորդը կազմել է 153,165 հազար դրամ և 430 հազար ԱՄՆ 
դոլար համապատասխանաբար (2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 495,877 հազար դրամ և 
1,259 հազար ԱՄՆ դոլար): 
 

Պարտատոմսերը երաշխավորված են ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության կողմից: 
Հաշվետու ժամականաշրջանում Հիմնադրամը հետ չի գնել իր կողմից թողարկված որևէ 
արժեթուղթ: 
 

Հաշվետու ժամականաշրջանում Հիմնադրամը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների 
չվճարումներ կամ այլ խախտումներ: 
 

Հիմնադրամի տոկոսային և արտարժութային ռիսկերի մասին ավելի մանրամասն 
տեղեկատվություն ներկայացված է ծանոթագրություն 18-ում: 
 
9. Այլ ընթացիկ պարտավորություններ  
 
Կրեդիտորական պարտքերն ներառում են Նախաձեռնողների կողմից վաճառված վարկերի գնի 
չվճարված մասը և այլ պարտավորություններ: 
 
10. Զուտ ակտիվներ 
Հիմնադրամի կողմից վարկային պորտֆելի արժեթղթավորման համար վարկային գրավչություն 
ապահովելու անհրաժեշտությունից, Հիմնադրամը թողարկեց ոչ փաստաթղթային, անվանական, 
ոչ բաժնային և ձայնի իրավունք չտվող հինգ դասի դրամային մասնակցության վկայագրեր, 
յուրաքանչյուրը մեկ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և երեք դասի դոլարային մասնակցության 
վկայագրեր, յուրաքանչյուրը մեկ ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով: 
Մասնակցության վկայագրերի մարումն իրականացվելու է Հիմնադրամի լուծարումից առաջ, և 
այն դեպքում, երբ ամբողջովին կմարվեն Հիմնադրամի կողմից թողարկված պարտատոմսերը:  
Բոլոր մասնակցության վկայագրերը ձեռք են բերվել Նախաձեռնողների կողմից, և բաշխվել են 
հետևյալ կերպ: 

 

 

Նախաձեռնող Տեղաբաշխման 
գին (դրամային) 
հազար դրամ 

Տեղաբաշխման 
գին (դոլարային) 
հազար դրամ 

Ընդամենը տեղաբաշխված 

հազար դրամ 

Կամուրջ ՈՒՎԿ 22,053                 21,186  43,239 
ՔԱՐԴ Ագրո-Կրեդիտ ՈՒՎԿ 18,258                               -    18,258 
Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ 7,519                        14,720  22,239 
Գառնի-Ինվեստ ՈՒՎԿ 3,921                               -    3,921 
Նոր-Հորիզոն ՈՒՎԿ 3,420                       31,874  35,294 
Ընդամենը  55,171 67,780 122,951 
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11. Տոկոսային եկամուտ և ծախս 

հ³½³ñ ¹ñ³Ù 
 2016թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված  
տարի  

2015թ. սեպտեմբերի 
16-ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված  
ժամանակաշրջան   

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõïներ   

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñից 147,596 7,659 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇÝí»ñից 7,082 - 

 154,678 7,659 

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë   

Թողարկված պարտքային արժեթղթերի գծով (78,817) (2,516) 

 (78,817) (2,516) 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 75,861 5,143 

 
12. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր 

 հազար դրամ 

 

2016թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված  

տարի  

2015թ. սեպտեմբերի 
16-ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված  
ժամանակաշրջան   

   
Կառավարման վճար (6,419) - 
Վարկերի սպասարկումից (8,997) (26) 
 (15,416) (26) 

 
13. Տույժերից և տուգանքներից եկամուտ  

հազար դրամ 
 2016թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված  
տարի  

2015թ. սեպտեմբերի 
16-ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված  
ժամանակաշրջան   

   

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñից 18,038 174 

 18,038 174 

 
14. Արժեզրկման ծախս 

հազար դրամ 
 2016թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված  
տարի  

2015թ. սեպտեմբերի 
16-ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված  
ժամանակաշրջան   

   

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñից (31,467) (10,582) 

 (31,467) (10,582) 
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15. Այլ ծախսեր 
հազար դրամ 

 

2016թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված  

տարի  

2015թ. սեպտեմբերի 
16-ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված  
ժամանակաշրջան   

Տեղաբաշխման ծախսեր                 -    (5,284) 
Աուդիտի և խորհրդատվական ծախսեր           (4,640) (3,600) 
Երաշխավորության ծախսեր              (583) (3,378) 
Ընդամենը այլ ծախսեր (5,223) (12,262) 

 
16. Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում) 

հազար դրամ 

 

2016թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված  

տարի  

2015թ. սեպտեմբերի 
16-ից մինչև 2015թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված  
ժամանակաշրջան   

Շահութահարկի գծով ծախս 5,399 - 

Հետաձգված հարկ (տե՛ս ծանոթագրություն 5) - (5,162) 
 5,399 (5,162) 

 
Արդյունավետ հարկային դրույքաչափի համադրումը ներկայացված է ստորև. 

հազար դրամ 
 
 2016թ. 

դեկտեմբերի 
31-ին 

ավարտված 
տարի 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ 

(%) 

2015թ. 
սեպտեմբերի  16-
ից մինչև 2015թ. 

դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված 

ժամանակաշրջան 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ 

(%) 
Շահույթ/(վնաս) մինչև հարկումը 
(համաձայն ՖՀՄՍ)  36,420  (25,750) - 
Շահութահարկ՝ 20% 
դրույքաչափով 7,284 20.0 (5,150) 20.0 
Նախորդ տարիներից 
փոխանցվող հարկային վնասից 
առաջացած հետաձգված 
հարկային ակտիվի օգտագործում (3,060) (8.4) - - 
Նախորդ տարիներից 
փոխանցվող այլ հետաձգված 
հարկային ակտիվի օգտագործում (2,102) (5.8) - - 
Այլ չնվազեցվող ծախսերի 
(չհարկվող եկամուտների) զուտ 
ազդեցությունից առաջացած 
ժամանակավոր տարբերություն, 
որի գծով հետաձգված հարկային 
ակտիվ (պարտավորություն) չի 
ճանաչվել 3,351 9.2 - - 
Դրական փոխարժեքային 
տարբերություն (74)  (0.2) (12) - 
Շահութահարկի գծով 
ծախս/(փոխհատուցում)  5,399 14.8 (5,162) 20.0 
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17.  Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 
Ենթադրությունները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում են և հիմնված են 
պատմական փորձի, ինչպես նաև այլ ցուցանիշների վրա, ներառյալ ապագա ակնկալվող 
իրադարձությունները, որոնք տվյալ հանգամանքներում համարվում են ընդունելի: 
 
17.1.  Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ 
Հիմնադրամը իրականացնում է ապագային վերաբերող գնահատումներ և ենթադրություններ: 
Այդ հաշվապահական գնահատականները կարող են չհամապատասխանել իրական 
արդյունքներին: Ստորև ներկայացված են այն գնահատումներն ու ենթադրությունները, որոնց 
գծով առկա է ռիսկ, որ հաջորդ ֆինանսական տարում ակտիվների և պարտավորությունների 
հաշվեկշռային արժեքները կենթարկվեն էական ճշգրտումների: 
 
Իրական արժեքի չափումը 
Ֆինանսական գործիքների (երբ ակտիվ շուկայի գնանշումներ չկան) և ոչ ֆինանսական 
ակտիվների իրական արժեքը սահմանելու համար ղեկավարությունն օգտագործում է 
գնահատման տեխնիկան: Սա ներառում է զարգացող գնահատումները և ենթադրությունները 
համապատասխան նրան, թե շուկայի մասնակիցները ինչպես կգնահատեն գործիքները: 
Ղեկավարությունն իր ենթադրություններում որքան հնարավոր է հիմնվում է դիտարկվող 
տվյալների վրա, սակայն դրանք միշտ չէ, որ հասանելի են: Այդ դեպքում, ղեկավարությունն 
օգտագործում է իր ունեցած ամենալավ տեղեկատվությունը: Գնահատված իրական արժեքը 
կարող է տարբերվել փաստացի արժեքից, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կարող է 
հասանելի լինել անհատական գործարքների դեպքում (տես՝ ծանոթագրություն 19):  
 
Կապակցված կողմերի հետ գործառնություններ 
Հիմնադրամը իր գործունեության ընթացքում իրականացնում է գործառնություններ կապակցված 
կողմերի հետ: Նշված գործառնությունները հիմնականում իրականացվում են շուկայական 
պայմաններով: Գործող շուկայի բացակայության դեպքում Հիմնադրամը կատարում է 
դատողություններ գործառնությունների շուկայական կամ ոչ շուկայական բնույթի վերաբերյալ: 
Դատողությունները հիմնվում են այլ հաճախորդների հետ նմանատիպ գործառնությունների, 
ինչպես նաև արդյունավետ դրույքների վերլուծությունների վրա (Տես ծանոթագրություն 20): 
 
Վարկերի արժեզրկում 
Հիմնադրամը գնահատում է խնդրահարույց վարկերը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 
համար՝ պարզելու համար, թե արդյոք առկա են արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշներ: 
Մասնավորապես, ղեկավարության դատողությունն անհրաժեշտ է ապագա դրամական հոսքերի 
գումարը և պարբերականությունը գնահատելու համար, երբ անհրաժեշտ է պահանջվող 
պահուստի չափը որոշել: Նման գնահատումները հիմնված են որոշ գործոնների շուրջ 
ենթադրությունների վրա և ներկա արդյունքները կարող են տարբեր լինել՝ հանգեցնելով 
պահուստում հետագա փոփոխությունների: Նշանակալի վարկերի համար անհատական 
ստեղծված հատուկ պահուստներից բացի, Հիմնադրամը նաև ստեղծում է արժեզրկման խմբային 
պահուստներ, այն ռիսկերի գծով, որոնք չնայած որ անհատապես չեն գնահատվել, սակայն 
պարունակում են չվճարման ավելի մեծ ռիսկ, քան սկզբնապես որոշվել էր: Սա հաշվի է առնում 
այնպիսի գործոնների ազդեցությունը, ինչպիսիք են վատթարացումը երկրի ռիսկում, 
արդյունաբերության մեջ և տեխնոլոգիական հնացումը, ինչպես նաև բացահայտված 
կառուցվածքային թերությունները կամ դրամական հոսքերի նվազումները: 
 
Զուտ ակտիվներ  
Հիմնադրամի ղեկավարությունը, հաշվի առնելով, որ Հիմնադրամի կողմից թողարկված 
մասնակցության վկայագրերը իրավունք են տալիս զուտ ակտիվների համամասնական բաժնի 
նկատմամբ Հիմնադրամի լուծարման դեպքում և այն ստորադասված է մնացած բոլոր 
պարտավորություններից, որոշել է այս գործիքը դասակարգել որպես զուտ ակտիվների գործիք: 
րությունը ենթակա է տարակարծիք մեկնաբանությունների: Տես 20 ծանոթագրությունը: 
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18. Ռիսկերի կառավարում 
Ֆինանսական գործիքների հետ կապված Հիմնադրամը ենթարկվում է զանազան ռիսկերի: Այս 
ռիսկերն են շուկայական ռիսկը, պարտքային ռիսկը ր իրացվելիության ռիսկը: 

Առավել էական ֆինանսական ռիսկերը, որոնց Հիմնադրամը կարող է ենթարկվել, նկարագրված 
են ստորև: 
 
Շուկայական ռիսկ 
Շուկայական ռիսկն Հիմնադրամի եկամտի կամ նրա պորտֆելների արժեքի փոփոխության 
ռիսկն է շուկայական գների, ներառյալ փոխարժեքի դրույքների, տոկոսադրույքների, վարկային 
սպրեդերի և սեփական կապիտալի գների փոփոխության արդյունքում: Շուկայական ռիսկը 
ներառում է արժութային, տոկոսադրույքի և այլ գնային ռիսկերը: Շուկայական ռիսկն 
առաջանում է տոկոսադրույքի, արտարժույթի և պարտքային ֆինանսական գործիքների բաց 
դիրքերի գծով, որոնք հակված են շուկայի ընդհանուր և առանձին փոփոխությունների ու 
շուկայական գների փոփոխությունների ազդեցությանը: 
 

Արտարժույթային ռիսկ 
Հիմնադրամը գործարքներ է իրականացնում արտարժույթով և, հետևաբար, ենթարկվում է 
արտարժույթի փոխարժեքային տատանումների ազդեցությանը: 
Արտարժույթի փոխարժեքային տատանումներից կախվածությունն առաջանում է Հիմնադրամի 
ԱՄՆ դոլարով արտահայտված վարկերից և թողարկված պարտքային արժեթղթերից: 

Արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները, որոնք 
Հիմնադրամը ենթարկում է արտարժութային ռիսկի, նկարագրված են ստորև: Արտացոլված 
գումարները իրենցից ներկայացնում են հիմնական ղեկավար անձնակազմին տրամադրված 
տվյալները, որոնք արտահայտված են հազար դրամով՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
ամսաթվի փոխարժեքով. 

հազար դրամ 
Հոդված ԱՄՆ դոլար 

2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñի 31-ի դրությամբ 
 Ֆինանսական ակտիվներ 
 Վարկեր 448,505 

Դեբիտորական պարտքեր ֆինանսական կազմակերպություններից 6,903 
Մնացորդներ բանկերում 89,555 
 544,963 

  Ֆինանսական պարտավորություններ 
 Թողարկված պարտքային արժեթղթեր (346,724) 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ (624) 

 (347,348) 

  Զուտ արդյունք 197,615 
 

հազար դրամ 
Հոդված ԱՄՆ դոլար 

2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñի 31-ի դրությամբ 
 Ֆինանսական ակտիվներ 
 Վարկեր 581,023 

Դեբիտորական պարտքեր ֆինանսական կազմակերպություններից 4,445 
Մնացորդներ բանկերում 64,367 
 649,835 
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  Ֆինանսական պարտավորություններ 
 Թողարկված պարտքային արժեթղթեր (550,289) 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ (65,438) 

 (615,727) 

  Զուտ արդյունք 34,108 
 
 
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված է Հիմնադրամի զգայունությունը` ԱՄՆ դոլարի 
նկատմամբ դրամի 10% աճին: 10%-ը 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: 
Դրամի արժևորումը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 10%-ով կունենա հետևյալ ազդեցությունը: 
 

  ԱՄՆ դոլարի ազդեցություն 

 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 
տարի 

2015թ. սեպտեմբերի  16-ից մինչև 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված ժամանակաշրջան 
Արդյունք 19,761 3,410 

 
Վերը ներկայացված վերլուծությունը կարելի է համարել Հիմնադրամի՝ արտարժութային ռիսկին 
ենթարկվածության արտացոլումը: 
 
Տոկոսադրույքային ռիսկ 
Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է  այն հավանականությունից, որ տոկոսադրույքների 
փոփոխություններն ուղղակիորեն կազդեն Հիմնադրամի  ֆինանսական գործիքների հետ 
կապված դրամական հոսքերի և նրանց իրական արժեքի վրա:   

բ) Պարտքային ռիսկ 
Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերը չի կատարում 
իր պարտավորությունները, որի հետևանքով Հիմնադրամը կարող է ֆինանսական կորուստներ 
կրել: Այս ռիսկի ազդեցությունը Հիմնադրամի համար առաջանում է տարբեր ֆինանսական 
գործիքներից, ինչպիսիք են վարկերը, դեբիտորական պարտքերը: Պարտքային ռիսկի 
առավելագույն ազդեցությունը ներկայացված է հետևյալ ֆինանսական ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքներով`  

հազար դրամ 
 2016թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
2015թ. 
դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ 

Ֆինանսական ակտիվներ` հաշվեկշռային արժեքներ  
 Վարկեր 344,093 1,052,023 

Դեբիտորական պարտքեր ֆինանսական 
կազմակերպություններից 

7,648 31,363 

Մնացորդներ բանկերում          76,880  140,230 
 428,621 1,223,616 
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Տնտեսության ճյուղեր 
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս 2016թ. և 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամի՝ 
պարտքային ռիսկերի կենտրոնացումները հաշվեկշռային արժեքներով՝ դասակարգված ըստ 
տնտեսության ճյուղերի.  

հազար դրամ 
 Ֆինանսա 

կան 
հատված 

Գյուղատնտ 
եսություն 

Առևտուր Սպառող- 
ական 

Արդյունաբե- 
րությունտ 

Այլ Ընդամենը 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
   

    
Վարկեր - 137,646 80,984 71,131 25,270 29,062 344,093 
Դեբիտորական 
պարտքեր 
ֆինանսական 
կազմակերպու
թյուններից 

7,648 - - - - - 31,363 

Մնացորդներ 
բանկերում 

76,880 - - - - - 140,230 

2016թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

84,528 137,646 80,984 71,131 25,270 29,062 428,621 

 
հազար դրամ 

 Ֆինանսա 
կան 

հատված 

Գյուղատնտ 
եսություն 

Առևտուր Սպառող- 
ական 

Արդյունաբե- 
րությունտ 

Այլ Ընդամենը 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
   

    
Վարկեր - 452,133 229,056 221,864 74,981 73,989 1,052,023 
Դեբիտորական 
պարտքեր 
ֆինանսական 
կազմակերպու
թյուններից 

31,363 - - - - - 31,363 

Մնացորդներ 
բանկերում 

140,230 - - - - - 140,230 

2015թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

171,593 452,133 229,056 221,864 74,981 73,989 1,223,616 

 
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի գծով նշանակալի 
պարտքային ռիսկի կենտրոնացում առկա չէ: 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամը 
վարկերի գծով ստեղծել է խմբային պահուստ` 25,629 հազար դրամի չափով (2015թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ՝ 10,582 հազար դրամի չափով ): 
 
Գրավ 
Հիմնադրամը կիրառում է բազմաթիվ միջոցներ վարկային ռիսկը զսպելու համար: 
Համընդհանուր գործելակերպ է հանդիսանում և հիմնական միջոցներից մեկն է համարվում 
տրամադրված դրամական միջոցների դիմաց գրավ վերցնելը: Ձեռք բերված վարկերի համար 
գրավի հիմնական տեսակներն են. 

• Անշարժ գույքը, 
• Սարքավորումներ և փոխադրամիջոցներ, 
• Երաշխավորություններ: 
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Վարկային պորտֆելի (համախառն) վերլուծությունն ըստ ապահովվածության. 
հազար դրամ 

 2016թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

2015թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Ապահովվածություն չունեցող (երաշխավորություն) 253,576 601,951 
Անշարժ գույք 69,546 260,561 
Փոխադրամիջոցներ 31,980 116,954 
Այլ գրավ 14,620 76,139 
Ընդամենը վարկեր (համախառն) 369,722 1,062,605 

 
 

 
 
Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային արժեքներն են, և 
պարտադիր չէ ներկայացնեն գրավների իրական արժեքը: Գրավների շուկայական արժեքների 
գնահատումները հիմնված են գրավի գնահատման վրա ըստ տրամադրված վարկերի ամսաթվի: 
Հիմնականում դրանք չեն թարմացվում մինչև վարկերը չգնահատվեն, որպես անհատապես 
արժեզրկված: 
 
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամի դուրս գրված վարկերը ներկայացված են 
ստորև. 

հազար դրամ 
 2016թ. 

դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ 

2015թ. 
դեկտեմբերի 
31-ի 
դրությամբ 

Դուրս գրված վարկեր  12,862 - 
Դուրս գրված տոկոսներ 3,558 - 
Ընդամենը   16,420 - 
 

գ) Իրացվելիության ռիսկ 
Իրացվելիության ռիսկը այն ռիսկն է, որ Հիմնադրամը ի վիճակի չի լինի մարել իր 
պարտավորվածությունները: 
Հիմնադրամը վարում է իրացվելիության կառավարման քաղաքականություն՝ բանկային 
հաշիվներում պահելով բավարար միջոցներ, ինչպես նաև պահելով բարձր իրացվելիություն 
ունեցող ակտիվներ` գործառնական պարտավորությունները ժամանակին մարելու նպատակով: 
Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված է Հիմնադրամը 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 Հիմնադրամը ստիպված 
կլիներ մարել այդ պարտավորությունները: Աղյուսակը ներառում է տոկոսների և մայր գումարի 
գծով դրամական միջոցների հոսքերը: 

հազար դրամ 
2016թ. 
դեկտեմբերի 31 

Թողարկված 
դրամային 

պարտատոմսեր 

Թողարկված 
դոլարային 

պարտատոմսեր 

Այլ 
Պարտավորութուն

ներ (անտոկոս) 

Ընդամենը 

Միջին կշռված 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք (%) 

15% 8,5% 
 

 

Մինչև 6 ամիս                  68,754                 74,113  2,645 145,512 
6 ամսից մինչև 1 տարի                  60,953                 48,113  - 109,066 

1-5 տարի                    9,211                 59,683  - 68,894 

 
138,918 181,909 2,645 323,472 
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հազար դրամ 

2015թ. 
դեկտեմբերի 31 

Թողարկված 
դրամային 

պարտատոմսեր 

Թողարկված 
դոլարային 

պարտատոմսեր 

Այլ 
Պարտավորութուն

ներ (անտոկոս) 

Ընդամենը 

Միջին կշռված 
արդյունավետ 
տոկոսադրույք (%) 

15% 8,5% 
 

 

Մինչև 6 ամիս 146,616 161,295 126,564 434,475 
6 ամսից մինչև 1 տարի 188,477 162,656 - 351,133 

1-5 տարի 177,839 276,685 - 454,524 

 
512,932 600,636 126,564 1,240,132 

 
Հիմնադրամը իրացվելիության ռիսկի գնահատման և կառավարման ժամանակ հաշվի է առնում 
ֆինանսական ակտիվներից ակնկալվող դրամային հոսքերը, մասնավորապես` դրամական 
միջոցները և առևտրային դեբիտորական պարտքերը: Հիմնադրամի դրամական միջոցները և 
վարկերը գերազանցում են անհրաժեշտ դրամական արտահոսքերը: Վարկերից դրամական 
հոսքերը պայմանագրով ենթակա են ստացման 3 տարվա ընթացքում: 
 
19. Իրական արժեքի չափում 

 
Հիմնադրամը 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 են ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք 
հիմնված չեն դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի ելակետային 
տվյալներ): 
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19.1 Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի չափում 
 

Հետևյալ աղյուսակում ցույց են տրված նշված մակարդակները՝ պարբերական սկզբունքով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների 
հիերարխիայում` 2016թ. դեկտմբերի 31-ի և 2015թ. դեկտմբերի 31-ի դրությամբ: 

հազար դրամ 
 Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը 

իրական 
արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 
Ֆինանսական 
ակտիվներ  

    

Վարկեր - 344,093 - 344,093 344,093 
Դեբիտորական պարտքեր 
ֆինանսական 
կազմակերպություններից- 

- 7,648 - 7,648 7,648 

Մնացորդներ բանկերում - 76,880 - 76,880 76,880 
 

 
    

Ֆինանսական 
պարտավորություններ  

    

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր 

- 292,592 - 292,592 292,592 

Այլ ընթացիկ 
պարտավորություններ 

- 2,645 - 2,645 2,645 

 
հազար դրամ 

 Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը 
իրական 

արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 
Ֆինանսական 
ակտիվներ  

    

Վարկեր - 1,052,023 - 1,052,023 1,052,023 
Դեբիտորական պարտքեր 
ֆինանսական 
կազմակերպություններից- 

- 31,363 - 31,363 31,363 

Մնացորդներ բանկերում - 140,230 - 140,230 140,230 
 

 
    

Ֆինանսական 
պարտավորություններ  

    

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր 

- 999,851 - 999,851 999,851 

Այլ ընթացիկ 
պարտավորություններ 

- 126,654 - 126,654 126,654 

 
20.  Պայմանական դեպքեր 
Ապահովագրություն 
Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովագրական համակարգը զարգացման փուլում է, և 
ապահովագրության շատ տեսակներ, որոնք լայնորեն տարածված են մյուս երկրներում, դեռ չեն 
կիրառվում Հայաստանում: Ներկայումս Հիմնադրամը չունի գույքի և հանրային 
պարտավորության գծով ապահովագրություն: Հիմնադրամն ամբողջությամբ ապահովագրված չէ 
գործունեության ընդհատման դեպքերից: Քանի դեռ Հիմնադրամը համապատասխան ձևով 
ապահովագրված չէ, գոյություն ունի ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը 
կարող է զգալի անբարենպաստ ազդեցություն ունենալ Հիմնադրամի գործունեության և 
ֆինանսական վիճակի վրա: 
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Իրավական պարտավորություններ 
Սովորական գործունեության ընթացքում Հիմնադրամը կարող է հանդես գալ որպես դատական 
գործի կողմ: Այնուամենայնիվ, հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Հիմնադրամի ղեկավարությունը 
տեղյակ չէ որևէ փաստացի, անավարտ կամ սպառնացող հայցերի մասին, որոնք կարող են 
էական ազդեցություն ունենալ Հիմնադրամի գործունեության վրա: 
 
Հարկային օրենսդրության հակասություններ և երկիմաստություններ 
Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է և բնորոշվում է 
օրենսդրության, պաշտոնական պարզաբանումների, և դատավճիռների հաճախակի 
փոփոխություններով, որոնք հաճախ հստակ չեն, հակասական են և տարբեր կերպ են 
մեկնաբանվում տարբեր իրավասու մարմինների կողմից: Հարկերը ենթակա են ստուգման և 
ուսումնասիրության մի շարք մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել խիստ տույժեր, 
տուգանքներ և տոկոսագումարներ: Հարկային օրենսդրության խախտման դեպքում հարկային 
մարմինները խախտման կատարման տարվանն անմիջապես հաջորդող երեք տարին լրանալուց 
հետո հայտնաբերած խախտումների դեպքում չեն կարող առաջադրել պարտավորություններ 
հարկերի, տուգանքների և տույժերի գծով: 
Այս հանգամանքները կարող են այլ երկրների համեմատությամբ էական հարկային ռիսկ 
առաջացնել Հայաստանի Հանրապետությունում: Ղեկավարությունը գտնում է, որ 
համապատասխանորեն է գնահատել հարկային պարտավորությունները` Հայաստանի 
հարկային օրենսդրության իր մեկնաբանությունների, պաշտոնական հայտարարությունների և 
դատավճիռների հիման վրա: Այնուամենայնիվ, համապատասխան իրավասու մարմինները 
կարող են ունենալ այլ մեկնաբանություններ, և հետևանքները Հիմնադրամի ֆինանսական 
վիճակի համար կարող են լինել էական, եթե իրավասու մարմիններին հաջողվի գործադրել 
իրենց մեկնաբանությունները: 

 
 

20.1 Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
 

2016թ. և 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարիների ընթացքում Հիմնադրամի և իր 
կապակցված կողմերի միջև իրականացվել են հետևյալ գործարքները, և հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ մնացորդները հետևյալն են: 
 

հազար դրամ 
 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարի 
2015թ. սեպտեմբերի 16-ից մինչև 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված ժամանակաշրջան 

 

Հիմնադիր 

Հիմնադրի կողմից 
ընդհանուր 

վերահսկողության 
տակ գտնվող 

ընկերություններ 

Հիմնադիր 

Հիմնադրի կողմից 
ընդհանուր 

վերահսկողության 
տակ գտնվող 

ընկերություններ 
Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն 

  
  

 
  

  
Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր 

  
  

   
  

Մնացորդը ժամանակաշրջանի 
սկզբի դրությամբ 

62,133 443,516 - - 

Տարվա ընթացքում (նվազում)/աճ          (52,550)         (391,829) 62,133 443,516 
Մնացորդը ժամանակաշրջանի 
վերջի դրությամբ 

9,583 51,687 62,133 443,516 
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Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ Ֆինանսական 
արդյունքների մասին 
հաշվետվություն 

    

 
    

Տոկոսային ծախսեր թողարկված 
պարտատոմսերի գծով 

- - (105) (981) 

Մատուցված ծառայություններ (547) - (5,284) (3600) 

Կառավարման վճար (6,419) - - - 
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