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Բովանդակություն 
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համախմբված հաշվետվություն 
 

6 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն 7 
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ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ներկայացվում է «Երևանի պետական համալսարան շրջանավարտների միավորում» ՀԿ-ի 

հիմնադիրների համագումարին 

 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» 

հասարակական կազմակերպության կից ներկայացված համախմբված ֆինանսական հաշվետվություն-

ները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունը՝ առ 31-ը դեկ-

տեմբերի 2013թ., այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին և դրամական 

միջոցների հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվությունները, ինչպես նաև հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի համառոտ նկարագիրը և այլ բացատրական 

ծանոթագրությունները: 

 

Ղեկավարության պատասխանատվությունը համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Կազմակերպության ղեկավարությունը պատասխանատու է սույն համախմբված ֆինանսական հաշ-

վետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար` համաձայն ՖՀՄՍ-ների: Ղեկավա-

րությունը պատասխանատու է նաև այնպիսի ներքին վերահսկողության համակարգի համար, որը նրա 

կարծիքով թույլ կտա կազմել սխալների կամ խարդախության արդյունքում առաջացող էական խեղա-

թյուրումներից զերծ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ: 

 

Աուդիտորների պատասխանատվությունը 

Մեր պատասխանատվությունն է անցկացված աուդիտի արդյունքում արտահայտել կարծիք սույն 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: 

Մենք աուդիտն իրականացրինք աուդիտի միջազգային ստանդարտներով: Այդ ստանդարտներով 

պահանջվում է, որ մենք հետևենք էթիկայի պահանջներին և աուդիտը պլանավորենք ու իրականացնենք՝ 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին 

ողջամիտ երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: 

Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են այնպիսի ընթացակարգերի իրականացում, որոնք թույլ 

են տալիս ձեռք բերել աուդիտորական ապացույցներ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություննե-

րում ներկայացված գումարների և բացահայտումների վերաբերյալ: Ընտրված ընթացակարգերը կախված 

են աուդիտորի դատողությունից և ներառում են նաև այնպիսի էական խեղաթյուրումների ռիսկի գնահա-

տումը, որոնք կարող են պայմանավորված լինել թե խարդախությամբ և թե սխալներով: Այս ռիսկը գնա-

հատելիս աուդիտորը դիտարկում է համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման 

և վերջիններիս ճշմարիտ կերպով ներկայացման համար կիրառվող ներքին վերահսկողության համա-

կարգը, նպատակ ունենալով մշակել այդ հանգամանքներին համապատասխանող աուդիտորական 

ընթացակարգեր՝ բայց ոչ կարծիք արտահայտել ընկերության ներքին վերահսկողության համակարգի 

արդյունավետության վերաբերյալ: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև համախմբված 

ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականության համապատասխանության, ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական 

գնահատումների խելամտության, ինչպես նաև համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների 

ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: 

Մենք գտնում ենք, որ ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները բավարար և համապատասխան 

հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

ÐÐ, ºñ¨³Ý 0010, ²ÙÇñÛ³Ý 4/6  Ð»é`. (374 60) 60 70 80, 60 71 81, Ð»é.(ü³ùë)` (374 60) 60 72 82,   info@tmaudit.am, www. tmaudit.am 
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Կարծիք 

Մեր կարծիքով համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները «Երևանի պետական համալսարանի 

շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպության համախմբված ֆինանսական 

վիճակի` առ 31.12.2013թ., ինչպես նաև այդ ամսաթվի դրությամբ ավարտված տարվա համախմբված 

ֆինանսական արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկեր` 

համաձայն ՖՀՄՍ-ների: 

 

 
 

Թաթուլ Մովսիսյան 

Գլխավոր տնօրեն 

 

 

 

Ղուկաս Աթոյան 

Առաջադրանքի ղեկավար 

 

26 հունիսի, 2014թ., 

ք.Երևան, Ամիրյան 4/6 

 

 

 

 











«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 

Page 9 of 44 

1.  Ընդհանուր  տեղեկություններ  

 «Երևանի պետական համալսարան շրջանավարտների միավորում»  ՀԿ-ն (այսուհետ` ՀԿ կամ 

Կազմակերպություն) հիմնադրվել է 2003թ: 

ՀԿ-ն ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով 2004 և 2005թթ-ներին 

հիմնադրել է «Շրջանավարտ» և «Նյութեքն» ՍՊԸ-ները (դուստր ընկերություններ): 

Կազմակերպությունը չունի ասոցիացված կազմակերպություններ և համատեղ վերահսկվող 

միավորներ:  

Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ընդգրկում են Կազմակերպությունը, իր 

դուստր ընկերությունները:  

ՀԿ-ի գործունեության հիմնական տեսակները` 

 ԵՊՀ-ի և շրջանավարտների միջև փոխշահավետ կապերի ստեղծում և ամրապնդում, 

 շրջանավարտ-համալսարան կապի վերահաստատում, 

 ԵՊՀ ուսանողներին, շրջանավարտներին, նաև ՀԿ-ի անդամներին նյութական, բարոյական 

աջակցության տրամադրում, 

 ՀԿ-ի անդամների, ԵՊՀ շրջանավարտների և նրանց ընտանիքների սոցիալական վիճակի 

բարելավմանն ուղված միջոցառումների իրականացում, 

 բարեգործական գործունեության ծավալում, 

 տարբեր սոցիալական ծրագրերի և նախագծերի (բնկարանաշինական, բարեգործական, 

ֆինանսական աջակցության, այլ) իրականացում, որոնց նպատակն է նպաստել ՀԿ-ի 

անդամների, ԵՊՀ շրջանավարտների, համալսարանականների սոցիալական խնդիրների 

լուծմանը: 

Վերջին երեք տարիներին ՀԿ-ն հիմնականում իր գործունեությունն ուղորդել է 

բնակարանաշինության ոլորտի սոցիալական ծրագրերին: ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2008թ.-ից 

մեկնարկել է «Աջակցություն երիտասարդ համալսարանականների  բնակարանաշինությանը» ծրագիրը 

(այսուհետ` բնակարանաշինության ծրագիր), որի շրջանակներում ՀԿ-ն Երևան քաղաքում և մարզերում 

կառուցում է բազմաբնակարան շենքեր և ֆիքսված գումարով հանձնում (վաճառում) վիճակահանության 

միջոցով ընտրված շահառուներին:  Բնակարանաշինության ծրագիրն ունի բացառապես սոցիալական 

(ոչ առևտրական) ուղվվածություն և ՀԿ-ի համար որևէ առևտրական հետաքրքրություն չի ներկայացնում:  

Սույն հաշվետվության կազմման ամսաթվի դրությամբ ավարտին է հասցված ք.Երևան, Ծարավ 

Աղբյուրի 55/5 և 55/6 հասցեներում կառուցվող շենքի շինարարությունը և ընթացքի մեջ է ք.Երևան, 

Ծարավ աղբյուրի 55/8 և 55/17 հասցեների, ք.Երևան Պարույր Սևակի 8 հասցեի և Սյունիքի մարզ, 

ք.Կապան, Գրիգոր Արզումանյան 111/1  հասցեի շենքերի շինարարությունները:  

ՀԿ-ի աշխատակիցների միջին ցուցակային թվաքանակը 2013թ. 14 անձ է և 2012թ.`12: 

ՀԿ-ի իրավաբանական հասցեն է` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1: 

ՀԿ-ի կառավարման բարձրագույն մարմինը ՀԿ-ի համագումարն է, որն ունի ՀԿ-ի կառավարման և 

գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք: ՀԿ-ի ընթացիկ գործունեության 

ղեկավարումն իրականացնում է ՀԿ-ի նախագահը: 

 

2.  ՖՀՄՍ-ներին  համապատասխանությունը  

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական 

Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներին (ՖՀՄՍ) համապատասխան: 

 

3.  Ֆունկցիոնալ  և  ներկայացման  արժույթը  

ՀՀ արժույթը ՀՀ դրամն է, որը ՀԿ-ի ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթն է:   

Ֆինանսական տեղեկատվությունը ցույց է տրված հազար դրամներով` առանց ստորակետից հետո 

տասնորդական նիշի: 

 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 
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4. Հաշվապահական  հաշվառման  քաղաքականության  նշանակալի  մասերի  համառոտ  

նկարագիրը  

 

4.1.  Չափման  հիմունքները  

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի հիմունքով: 

Սովորաբար սկզբնական արժեքը հիմնված է ակտիվի դիմաց տրված հատուցման իրական արժեքի վրա: 

 

4.2. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը 

Ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված են՝ 

ա) ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն` ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: 

Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են առանձին դասակարգ-

մամբ. 

բ) շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին մեկ 

հաշվետվություն` տվյալ ժամանակաշրջանի համար: Կազմակերպությունը ներկայացնում է շահույթում 

կամ վնասում ճանաչված ծախսերի բաժանումը (վերլուծումը)՝ օգտագործելով դրանց գործառույթի վրա 

հիմնված դասակարգումը. 

գ) սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն` տվյալ ժամանակա-

շրջանի համար. 

դ) դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն` տվյալ ժամանակաշրջանի համար: 

Գործառնական գործունեությունից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի մասին տեղեկա-

տվությունը ներկայացվում է` օգտագործելով ուղղակի մեթոդը: Վճարված տոկոսները դասակարգվում են 

որպես ֆինանսավորման, ստացված տոկոսներն ու շահաբաժինները` որպես ներդրումային գործունե-

ությունից առաջացող դրամական միջոցների հոսքեր: Վճարված հարկերը դասակարգվում են որպես 

գործառնական գործունեությունից առաջացող դրամական միջոցների հոսքեր։ 

ե) ծանոթագրություններ, որոնք բաղկացած են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

նշանակալի մասերի համառոտ նկարագրից և այլ բացատրական տեղեկատվությունից. 

Ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտվում է ընթացիկ ժամանակաշրջանի ֆի-

նանսական հաշվետվություններում ներկայացված բոլոր գումարների` նախորդ ժամանակաշրջանի  

(նախորդ տարի) համադրելի տեղեկատվությունը: Երբ Կազմակերպությունը իր ֆինանսական հաշվե-

տվություններում փոփոխում է հոդվածների ներկայացումը կամ դասակարգումը, ապա 

վերադասակարգում է համադրելի գումարները, բացի այն դեպքերից, երբ վերադասակարգումն 

անիրագործելի է: 

 

4.3. Համախմբման հիմունքներ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների շրջանակը   

Կազմակերպությունը համախմբում է բոլոր դուստր կազմակերպությունների ֆինանսական 

հաշվետվությունները, որոնք գործում են ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում: 

Դուստր է այն կազմակերպությունը, որը վերահսկվում է Կազմակերպության կողմից: 

Կազմակերպությունը վերահսկողություն ունի ներդրման օբյեկտի (դուստր կազմակերպության) 

նկատմամբ, երբ ներդրման օբյեկտում իր ներգրավվածության արդյունքում նա ունի փոփոխական 

հատույցների իրավունք կամ ռիսկին ենթարկվածություն և ներդրման օբյեկտի նկատմամբ իր 

իշխանության միջոցով այդ հատույցների վրա ազդելու կարողություն։ 

Համախմբման ընթացակարգերը 

Կազմակերպությունը պատրաստում է համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ` 

միանման գործարքների և նույն հանգամանքներում տեղի ունեցող այլ դեպքերի համար օգտագործելով 

հաշվապահական հաշվառման միօրինակ քաղաքականություն։ 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 
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Դուստր կազմակերպության համախմբումը սկսվում է նրա նկատմամբ Կազմակերպության (մայր 

կազմակերպության) կողմից վերահսկողություն ձեռք բերելու ամսաթվից և դադարում է` ներդրման 

օբյեկտի նկատմամբ ներդրողի (մայր կազմակերպության) վերահսկողությունը կորցնելուն պես։ Դուստր 

կազմակերպության եկամուտներն ու ծախսերը հիմնված են լինում ակտիվների և պարտավորություն-

ների` ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ մայր կազմակերպության համախմբված ֆինանսական 

հաշվետվություններում ճանաչված արժեքների վրա։ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս Կազմակերպության և դուստր 

կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբվում են տող առ տող՝ գումա-

րելով ակտիվների, պարտավորությունների, սեփական կապիտալի, եկամուտների և ծախսերի 

համապատասխան հոդվածները:  

Որպեսզի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնեն ֆինանսական 

տեղեկատվություն խմբի, որպես մեկ կազմակերպության համար, կատարվում են հետևյալ քայլերը՝ 

ա)     համախմբվում են մայր կազմակերպության և դուստր կազմակերպությունների ակտիվների, 

պարտավորությունների, սեփական կապիտալի, եկամուտների, ծախսերի և դրամական 

հոսքերի նմանատիպ հոդվածները. 

բ)    հաշվանցվում է (բացառվում է) յուրաքանչյուր դուստր կազմակերպությունում մայր 

կազմակերպության ներդրման հաշվեկշռային արժեքը և յուրաքանչյուր դուստր 

կազմակերպության սեփական կապիտալում մայր կազմակերպության բաժինը. 

գ)   ամբողջությամբ բացառվում են ներխմբային ակտիվները և պարտավորությունները, 

սեփական կապիտալը, եկամուտը, ծախսերը և դրամական հոսքերը, որոնք վերաբերում են 

խմբում ընդգրկված կազմակերպությունների միջև գործարքներին (ներխմբային 

գործարքներից առաջացող շահույթը կամ վնասը, որը ճանաչվել է ակտիվներում, օրինակ, 

պաշարներում և հիմնական միջոցներում, բացառվում է ամբողջությամբ)։ 

 

4.4.  Հիմնական  միջոցներ  

Հիմնական միջոցի յուրաքանչյուր (հիմնական) բաղկացուցիչ (առանձնացնելի միավոր), որի սկզ-

բնական արժեքը հիմնական միջոցի ամբողջ արժեքում էական է, կամ ունի տնտեսական օգուտների 

սպառման նշանակալիորեն տարբեր մոդել, կամ ունի նշանակալիորեն տարբեր օգտակար ծառայություն, 

հաշվառվում է որպես առանձին միավոր: 

Կազմակերպությունը հիմնական միջոցի միավորի սկզբնավորման արժեքը բաշխում է ըստ դրա 

հիմնական բաղադրիչների: Հիմնական միջոցի միավորի հիմնական բաղադրիչները առանձնացնելուց 

հետո հիմնական միջոցի միավորի մնացած մասը ևս հաշվառվում է որպես հիմնական միջոցի միավորի 

հիմնական բաղադրիչ (հիմնական միջոցի միավորի մնացորդային հիմնական բաղադրիչ): Որպես 

հիմնական միջոցի միավորի հիմնական բաղադրիչ առանձին հաշվառվում է նաև հիմնական միջոցի 

միավորի անսարքությունների առկայության վերաբերյալ կանոնավոր լայնածավալ ստուգումների 

իրականացման ծախսումները (արժեքը), ինչպես նաև հիմնական միջոցի միավորի կանոնավոր 

լայնածավալ կապիտալ վերանորոգումների ծախսումները (արժեքը):  

Հիմնական միջոցի միավորի հիմնական բաղադրիչները հիմնական միջոցի միավորի կազմում 

հաշվառվում են առանձին: 

Չափումը ճանաչման պահին 

Հիմնական միջոցի միավորը, որը կարող է ճանաչվել որպես ակտիվ, պետք է չափվի իր 

սկզբնական արժեքով, որը ճանաչման ամսաթվի դրությամբ անհապաղ վճարման գնի համարժեքն է: Երբ 

վճարումը վճարման նորմալ պայմաններով նախատեսված ժամկետից հետաձգվում է, անհապաղ վճար-

ման գնի համարժեքի և ընդհանուր վճարումների տարբերությունը ճանաչվում է որպես տոկոսային 

ծախս` հետաձգված ժամկետի ընթացքում, բացառությամբ եթե նշված տոկոսային ծախսումը 

կապիտալացվում է: 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Սկզբնական արժեքի տարրերն են, մասնավորապես` գնման գինը, ներկրման տուրքերը, չփոխ-

հատուցվող հարկերը և պարտադիր այլ վճարները, ակտիվը համապատասխան վայր հասցնելու և ղեկա-

վարության նախանշած նպատակներով օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի բերելու հետ 

ուղղակիորեն կապված ցանկացած ծախսում: Գործարկման և նման նախաարտադրական ծախսումները 

հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքում չեն ներառվում: Սկզբնական արժեքը որոշելիս առևտրային 

զեղչերը և արտոնությունները հանվում են: 

Չափումը ճանաչումից հետո 

Հիմնական միջոցի միավորը՝ որպես ակտիվ ճանաչելուց հետո, հաշվառվում է իր սկզբնական 

արժեքով (ինքնարժեքով)՝ հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված 

կորուստները: 

Մաշվածություն 

Հիմնական միջոցների բոլոր դասերի նկատմամբ կիրառվում է մաշվածության հաշվարկման 

գծային մեթոդը: 

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայությունը որոշելիս հաշվի են առնվում հետևյալ գործոն-

ները. 

ա) Կազմակերպության կողմից ակտիվի ենթադրվող օգտագործելիությունը, 

բ) ակնկալվող ֆիզիկական մաշվածությունը, 

գ) տեխնիկական հնացածությունը, 

դ) հիմնական միջոցի օգտագործման իրավական կամ նման այլ սահմանափակումներ: 

Կազմակերպությունը հիմնական միջոցների խմբերի նկատմամբ կիրառում է հետևյալ օգտակար 

ծառայությունները. 

  

Մեքենաներ և սարքավորումներ 5 տարի 

Տրանսպորտային միջոցներ 5-8 տարի 

Արտադրատնտեսական գույք, գործիքներ 5 տարի 

 

Հողամասը ունի անսափմանափակ օգտակար ծառայություն, հետևաբար դրա համար 

մաշվածություն չի հաշվարկվում: 

Ակտիվի մաշվածությունը սկսում է հաշվարկվել, երբ այն մատչելի է օգտագործման համար, 

այսինքն՝ երբ այն գտնվում է այնպիսի վայրում և վիճակում, որն անհրաժեշտ է՝ ղեկավարության 

նախանշած նպատակով այն օգտագործելու համար: Ակտիվի մաշվածության հաշվարկումը դադարում է 

ակտիվի` ՖՀՄՍ 5-ի համաձայն որպես վաճառքի համար պահվող դասակարգվելու (կամ որպես 

վաճառքի համար պահվող դասակարգված օտարման խմբում ներառվելու) և ակտիվն ապաճանաչելու 

ամսաթվերից ամենավաղով: 

Հիմնական միջոցի մաշվածության գումարը իր օգտակար ծառայության ընթացքում պարբերաբար 

բաշխելու համար կիրառվում է մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը:  

Հետագա ծախսումները 

Հիմնական միջոցի միավորին վերաբերող հետագա ծախսումներն ավելացվում են դրա հաշ-

վեկշռային արժեքին (կապիտալացվում են), եթե այդ ծախսումները բավարարում են ճանաչման 

չափանիշները: Մասնավորապես, հիմնական միջոցի միավորի վրա նոր մասի ավելացման, կամ 

հիմնական միջոցի միավորի մի մասի պարբերաբար փոխարինման ծախսումները ավելացվում է 

հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքին (կապիտալացվում է): Հիմնական միջոցների 

փոխարինվող մասերը ենթակա են ապաճանաչման: Ամենօրյա սպասարկման ծախսումները) չեն 

ավելացվում հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքին (չեն կապիտալացվում): 

 

Ապաճանաչում 

Հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքը պետք է ապաճանաչվի, երբ` 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ա) այն օտարվում է, կամ  

բ) ապագա ոչ մի տնտեսական օգուտ չի ակնկալվում դրա օգտագործումից կամ օտարումից: 

 

4.5.  Ոչ  նյութական  ակտիվներ  

        Հետազոտության փուլ 

Հետազոտությունից (կամ ներքին նախագծի հետազոտության փուլից) առաջացող ոչ նյութական 

ակտիվները չեն ճանաչվում: Հետազոտության (կամ ներքին նախագծի հետազոտության փուլի) 

ծախսումները ճանաչվում են որպես ծախս՝ դրանց տեղի ունենալու պահին: 

Ներստեղծված գուդվիլը չպետք է ճանաչվի որպես ակտիվ: 

Ներստեղծված մակնիշները, հրապարակումների անունները, հաճախորդների ցուցակները և ըստ 

էության նմանատիպ միավորները չպետք է ճանաչվեն որպես ոչ նյութական ակտիվներ: 

Մշակման փուլ 

Մշակումից (կամ ծրագրի մշակման փուլից) առաջացող ոչ նյութական ակտիվը ճանաչվում է այն և 

միայն այն դեպքում, երբ Կազմակերպությունը կարող է ցուցադրել ստորև բերվածն ամբողջությամբ՝ 

ա) ոչ նյութական ակտիվը այնպիսի ավարտուն վիճակի հասցնելու տեխնիկական 

իրագործելիությունը, որ այն մատչելի լինի օգտագործման կամ վաճառքի համար, 

բ) ոչ նյութական ակտիվը ավարտին հասցնելու և այն օգտագործելու կամ վաճառելու իր 

մտադրությունը, 

գ) ոչ նյութական ակտիվը օգտագործելու կամ վաճառելու իր կարողությունը, 

դ) այն, թե ինչպես է ոչ նյութական ակտիվն առաջացնելու հնարավոր ապագա տնտեսական 

օգուտներ: Ի թիվս այլոց, Կազմակերպությունը պետք է ցուցադրի ոչ նյութական ակտիվի միջոցով 

ստեղծվող արդյունքի կամ հենց այդ ոչ նյութական ակտիվի համար շուկայի առկայությունը, կամ, եթե 

ակտիվը օգտագործվելու է Կազմակերպության ներսում, ապա ոչ նյութական ակտիվի 

օգտակարությունը, 

ե) մշակումն ավարտին հասցնելու և ոչ նյութական ակտիվն օգտագործելու կամ վաճառելու 

համար անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական, ֆինանսական և այլ միջոցների առկայությունը, 

զ) ոչ նյութական ակտիվին մշակման ընթացքում վերագրելի ծախսումները արժանահավատորեն 

չափելու իր կարողությունը: 

Չափումը ճանաչման պահին 

Ոչ նյութական ակտիվը սկզբնապես չափվում է սկզբնական արժեքով: 

Ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքը ներառում է` 

(ա) դրա գնման գինը` ներառյալ ներկրման տուրքերն ու գնման չփոխհատուցվող հարկերը՝ 

առևտրային զեղչերը և արտոնությունները հանելուց հետո. 

(բ) ակտիվն իր նպատակային օգտագործման վիճակին բերելու հետ կապված ցանկացած 

ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումները: 

Հետագա չափում 

Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվը հաշվառվում է իր սկզբնական արժեքով 

(հաշվի առած հետագա ավելացվող ծախսումները)՝ հանած ցանկացած կուտակված ամորտիզացիա և 

ցանկացած կուտակված արժեզրկումից կորուստ: 

Ամորտիզացիա 

Ամորտիզացիան պետք է հաշվարկվի այն պահից, երբ ակտիվը մատչելի է օգտագործման համար` 

հետևյալ օգտակար ծառայությունից ելնելով. 

 Համակարգչային ծրագիր   5-10 տարի 

 Լիցենզիաներ   Լիցենզիայի գործողության ժամկետ 

Ոչ նյութական ակտիվի մնացորդային արժեքը գնահատվում է զրո, իսկ ամորտիզացիայի 

հաշվարկման կիրառվող մեթոդն է գծային մեթոդը: 
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4.6.  Ակտիվների  արժեզրկում  

Սույն պարագրաֆի դրույթները վերաբերում են հիմնական միջոցներին, ոչ նյութական 

ակտիվներին։ 

Կազմակերպությունը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գնահատում 

է՝ առկա է արդյոք որևէ հայտանիշ, ըստ որի ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել: Եթե առկա է որևէ 

այդպիսի հայտանիշ, ապա Կազմակերպությունը գնահատում է ակտիվի փոխհատուցվող գումարը: 

Եթե առկա է որևէ հայտանիշ, ըստ որի` ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել, ապա 

փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է առանձին ակտիվի համար: Եթե հնարավոր չէ գնահատել 

առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը, Կազմակերպությունը որոշում է այն դրամաստեղծ միա-

վորի փոխհատուցվող գումարը, որին պատկանում է տվյալ ակտիվը (ակտիվի դրամաստեղծ միավոր): 

Արժեզրկումից կորուստ 

Ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև դրա փոխհատուցվող գումարը այն և միայն 

այն դեպքում, եթե ակտիվի փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է, քան դրա հաշվեկշռային արժեքը: 

Այդ նվազումն իրենից ներկայացնում է արժեզրկումից կորուստ: 

Արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված գումարով: Վերագնահատված ակտիվի արժեզրկումից 

ցանկացած կորուստ դիտվում է որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում: 

Արժեզրկումից կորստի ճանաչումից հետո ապագա ժամանակաշրջանների համար ակտիվի գծով 

մաշվածության (ամորտիզացիայի) հաշվեգրումը ճշգրտվում է՝ ակտիվի վերանայված հաշվեկշռային 

արժեքի և մնացորդային արժեքի (եթե այդպիսին գոյություն ունի) տարբերությունը նրա մնացորդային 

օգտակար ծառայության ընթացքում պարբերաբար բաշխելու նպատակով: 

Արժեզրկումից կորստի հակադարձում 

Արժեզրկումից կորստի հակադարձմանը վերագրելի ակտիվի ավելացած հաշվեկշռային արժեքը 

չպետք է գերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը որոշված կլիներ (առանց համապատասխան ամոր-

տիզացիայի կամ մաշվածության), եթե նախորդ տարիներին այդ ակտիվի գծով արժեզրկումից կորուստ 

ճանաչված չլիներ: 

Ակտիվի, բացառությամբ գուդվիլի, գծով արժեզրկումից կորստի հակադարձումը ճանաչվում է 

շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ երբ ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված արժեքով։ 

Վերագնահատված ակտիվի արժեզրկումից կորստի ցանկացած հակադարձում դիտվում է որպես 

վերագնահատումից արժեքի աճ։ 

Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը ճանաչելուց հետո ապագա ժամանակաշրջանների համար 

ակտիվի գծով մաշվածության (ամորտիզացիայի) հաշվեգրումը ճշգրտվում է՝ ակտիվի վերանայված 

հաշվեկշռային արժեքի և մնացորդային արժեքի (եթե այդպիսին գոյություն ունի) տարբերությունը նրա 

մնացորդային օգտակար ծառայության ընթացքում պարբերաբար բաշխելու նպատակով: 

 

4.7.  Պաշարներ  

Սկզբնական չափում 

Սկզբնական ճանաչման պահին պաշարները չափվում են սկզբնական արժեքով (ինքնարժեքով): 

Պաշարների ինքնարժեքը ներառում է ձեռք բերման ծախսումները, արտադրանքի վերամշակման 

բոլոր ծախսումները և պաշարները ներկա գտնվելու վայր և վիճակի բերելու հետ կապված բոլոր այլ 

ծախսումները: 

Պաշարների ձեռքբերման ծախսումները ներառում են ձեռքբերման գինը, ներկրման տուրքերը և 

հարկերը (բացառությամբ նրանց, որոնք հարկային մարմինների կողմից ենթակա են 

Կազմակերպությանը ետ վերադարձման), ինչպես նաև տրանսպորտային, բեռնման-բեռնաթափման և 

այլ ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն կապված են ապրանքների, նյութերի և ծառայությունների 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 
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ձեռքբերման հետ: Ձեռքբերման ծախսումները որոշելիս առևտրային զեղչերը, գների իջեցումները և 

նմանատիպ այլ ճշգրտումները հանվում են: 

Պաշարների վերամշակման ծախսումները ներառում են արտադրանքի վերամշակման հետ 

ուղղակիորեն կապված ծախսումները, ինչպիսիք են աշխատուժի գծով ուղղակի ծախսումները: Այն 

ներառում է նաև պատրաստի արտադրանքի վրա պարբերաբար բաշխվող հաստատուն և փոփոխուն 

արտադրական վերադիր ծախսումները, որոնք կատարվում են նյութերը պատրաստի արտադրանք 

դարձնելու (վերամշակելու) ընթացքում: 

Հաստատուն արտադրական վերադիր ծախսումները վերամշակման ծախսումների վրա բաշխվում 

են` ելնելով արտադրական հզորությունների նորմալ մակարդակից: Յուրաքանչյուր միավոր 

արտադրանքի վրա բաշխվող հաստատուն արտադրական վերադիր ծախսումների գումարը չի 

ավելանում ցածր արտադրողականության կամ արտադրության պարապուրդի հետևանքով: Չբաշխված 

վերադիր ծախսումները ճանաչվում են որպես ծախս դրանց կատարման ժամանակաշրջանում: 

Արտադրության ծավալների անսովոր բարձր լինելու ժամանակաշրջաններում յուրաքանչյուր միավոր 

արտադրանքի վրա բաշխվող հաստատուն արտադրական վերադիր ծախսումների գումարը նվազեցվում 

է այնպես, որ պաշարները չչափվեն ինքնարժեքից բարձր:  

Փոփոխուն արտադրական վերադիր ծախսումները յուրաքանչյուր միավոր արտադրանքի վրա 

բաշխվում են արտադրական հզորությունների փաստացի օգտագործման հիման վրա: 

Պաշարների ինքնարժեքի մեջ այլ ծախսումները ներառվում են միայն այն չափով, որ չափով դրանք 

կատարվել են՝ պաշարները ներկա գտնվելու վայր և պատշաճ վիճակի բերելու համար: 

Պաշարների ինքնարժեքի մեջ չներառվող և դրանց կատարման ժամանակաշրջանում ծախս 

ճանաչվող ծախսումների օրինակներ են` 

ա) գերնորմատիվային ծախսումները` կապված նյութերի, աշխատուժի և արտադրական այլ 

ծախսումների գերածախսի հետ. 

բ) պահպանման ծախսումները, բացառությամբ եթե դրանք անհրաժեշտ են արտադրության 

գործընթացում` նախքան հաջորդ արտադրական փուլին անցնելը. 

գ) վարչական վերադիր ծախսումները, որոնք կապված չեն պաշարները ներկա գտնվելու վայր 

հասցնելու կամ պատշաճ վիճակի բերելու հետ. 

դ) վաճառքի ծախսումները: 

Երբ պաշարները ձեռք են բերվում հետաձգված մարման ժամկետով, ապա վճարման նորմալ 

պայմաններում ձեռքբերման գնի և վճարված գումարի տարբերությունը, ճանաչվում է որպես տոկոսային 

ծախս ֆինանսավորման ամբողջ ժամանակաշրջանի ընթացքում: 

Պաշարների ինքնարժեքում փոխառության ծախսումների` կապիտալացման մոտեցումները 

ներկայացված են համապատասխան բաժնում:  

Ինքնարժեքի չափման մեխանիզմները 

Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեխանիզմները` ստանդարտ ծախսումների մեթոդը կամ 

մանրածախ մեթոդը, կարող են օգտագործվել նպատակահարմարությունից ելնելով, եթե արդյունքները 

մոտավորապես հավասար են ինքնարժեքին:  

Ստանդարտ ծախսումները հաշվի են առնում հումքի և նյութերի, աշխատուժի, արդյունավետու-

թյան և հզորության նորմալ մակարդակը: Դրանք պարբերաբար վերլուծվում են և, անհրաժեշտության 

դեպքում, վերանայվում են՝ արդի պայմաններից ելնելով: 

Ինքնարժեքի բանաձևեր 

Փոխադարձ փոխարկելի չհանդիսացող պաշարների, ինչպես նաև հատուկ նախագծերի համար 

նախատեսված ու արտադրված ապրանքների կամ ծառայությունների միավորի ինքնարժեքը 

հաշվարկվում է կոնկրետ արտադրանքի ինքնարժեքի որոշման ճանապարհով: 

Փոխադարձ փոխարկելի հանդիսացող պաշարների ինքնարժեքը որոշվում է միջին կշռված 

արժեքով: 

Հետագա չափում 
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Պաշարները չափվում են ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով: 

Պաշարների ինքնարժեքը իջեցվում է մինչև իրացման զուտ արժեքի մակարդակ` ըստ տեսակների 

հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ: 

Պաշարների ինքնարժեքի ցանկացած իջեցման գումար` մինչև իրացման զուտ արժեք, և 

պաշարների բոլոր կորուստները ճանաչվում են որպես ծախս այն ժամանակաշրջանում, երբ կատարվել 

է ինքնարժեքի իջեցումը կամ առաջացել է կորուստը:  

Պաշարների ցանկացած իջեցման գումարի ցանկացած վերականգնման գումար, որը առաջացել է 

իրացման զուտ արժեքի աճից, ճանաչվում են որպես պաշարների` ծախս ճանաչված գումարի նվազեցում 

այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, երբ տեղի է ունեցել վերականգնումը: 

Ոչ իրացվելի պաշարները դուրս են գրվում իրենց հաշվեկշռային արժեքով: Ոչ իրացվելի են այն 

պաշարները, որոնք չեն իրացվել կամ օգտագործվել հաշվեկշռում հաշվառելուց 12 ամսվա ընթացքում և 

որոնք հավանական է, որ որևէ այլ ձևով չեն օգտագործվի` կապված դրանց բարոյական հնացման, որակի 

վատացման և այլ պատճառներով: 

 

4.8.  Ֆինանսական  ակտիվներ  

Ճանաչում 

Կազմակերպությունը ֆինանսական ակտիվը ճանաչում է, երբ նա դառնում է գործիքի 

պայմանագրային կողմ: 

Ապաճանաչում 

Կազմակերպությունը ֆինանսական ակտիվը ապաճանաչում է, երբ ֆինանսական ակտիվից 

առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են 

իրենց ուժը կամ այն փոխանցում է ֆինանսական ակտիվը և սեփականության հետ կապված, ըստ 

էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները: 

Դասակարգում 

Ֆինանսական ակտիվների կատեգորիաներն են` 

 ֆինանսական ակտիվ՝ չափվող իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով, 

 մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, 

 փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր, 

 վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: 

Առևտրական դեբիտորական պարտքերի չափում 

Առևտրական դեբիտորական պարտքերը վերագրվում են «Փոխառություններ և դեբիտորական 

պարտքեր» խմբին: 

Դեբիտորական պարտքերը չափվում են սկզբնական արժեքով (սկզբնական հաշվում նշված գումա-

րով), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ զեղչման ազդեցությունը զգալի է: Այս դեպքում դեբիտորական 

պարտքը չափվում է զեղչված արժեքով: 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Կազմակերպությունը գնահատում է, թե արդյոք 

առկա է հայտանիշ, որը ցույց է տալիս, որ իր առանձին դեբիտորական պարտքը կամ դեբիտորական 

պարտքերի խումբը (պորտֆելը) կարող է արժեզրկված լինել: 

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր արժեզրկման (անհավաքագրելիության) հայտանիշները 

ներառում են` 

ա) դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման նախկին փորձի վերլուծությունը, որը ցույց է տալիս, 

որ դեբիտորական պարտքերի անվանական գումարը չի հավաքագրվելու, 

բ) պարտապանի նշանակալի ֆինանսական դժվարությունները. 

բ) պայմանագրի փաստացի խախտումը, օրինակ, գումարների չվճարումը կամ վճարման 

ուշացումը. 

գ) պարտապանին նրա ֆինանսական դժվարությունների հետ կապված արտոնյալ պայմանների 

տրամադրումը. 
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դ) նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում այդ դեբիտորական պարտքի գծով արժեզրկումից 

(անհավաքագրելիությունից) կորստի ճանաչումը: 

Կորստի գումարն իրենից ներկայացնում է դեբիտորական պարտքերի անվանական գումարի և 

դրանց մարման գնահատված գումարի զեղչված արժեքի միջև տարբերությունը և ճանաչվում է 

շահույթում կամ վնասում: Դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքի նվազեցման համար 

օգտագործվում է պահուստի հաշիվ։ 

Եթե հետագա ժամանակաշրջանում արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստը 

նվազում է, և այդ նվազումն օբյեկտիվորեն կարելի է կապել արժեքի իջեցումից հետո տեղի ունեցած դեպ-

քի հետ (օրինակ՝ դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման կամ պարտապանի վճարունակության 

բարելավում), ապա դեբիտորական պարտքերի արժեքի իջեցումը հակադարձվում է: Հակադարձումը 

չպետք է հանգեցնի դեբիտորական պարտքերի այնպիսի հաշվեկշռային արժեքի, որը կգերազանցեր այն 

արժեքը, որը կլիներ, եթե այդ դեբիտորական պարտքերի իջեցման հակադարձման ամսաթվի դրությամբ 

արժեզրկումը ճանաչված չլիներ: Հակադարձումը ևս ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում։ 

Դեբիտորական պարտքը դուրս է գրվում հաշվեկշռից այն և միայն այն դեպքում, երբ 

Կազմակերպությունը կորցնում է վերահսկողությունը պայմանագրային իրավունքների նկատմամբ, 

որոնք կազմում են այդ ֆինանսական ակտիվը (կամ ֆինանսական ակտիվի մի մասը): 

Կազմակերպությունը կորցնում է այդ վերահսկողությունը, եթե այն իրացնում է պայմանագրով 

սահմանված օգուտների նկատմամբ իրավունքները, իրավունքների ուժի մեջ լինելու ժամկետը (հայցային 

վաղեմության ժամկետը) լրանում է կամ Կազմակերպությունը հրաժարվում է այդ իրավունքներից: 

Տրված փոխառությունների չափում 

Տրված փոխառությունները վերագրվում են «Փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր» 

խմբին: 

Տրված փոխառությունը սկզբնապես չափվում է իր իրական արժեքով` գումարած գործարքի հետ 

կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի ձեռքբերմանը: 

Սկզբնական ճանաչման պահին անտոկոս և ցածր տոկոսադրույքով տրված ժամկետային փոխա-

ռության զեղչումից (իրական արժեքով չափումից) առաջացած զուտ արդյունքը (վնասը) ճանաչվում է 

 սեփական կապիտալում, եթե ֆինանսական ակտիվը հիմնադիրների ու նրանց կողմից 

վերահսկվող կազմակերպությունների գծով է, և 

 շահույթում կամ վնասում, եթե ֆինանսական ակտիվը այլ կողմերի գծով է: 

Զեղչումը կատարվում է շուկայական տոկոսադրույքներով: 

Ֆիքսված մարման ժամկետով տրված փոխառությունների հետագա չափումը կատարվում է 

ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Մնացած այլ տրված 

փոխառությունները չափվում են սկզբնական արժեքով: 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվը սկզբնապես չափվում է իր իրական արժեքով` 

գումարած գործարքի հետ կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական 

ակտիվի ձեռքբերմանը:  

Սկզբնական չափումից հետո վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվը չափվում է իր 

իրական արժեքով` առանց կատարելու որևէ նվազեցում գործարքի հետ կապված այն ծախսումների 

գծով, որոնք այն կարող է կրել վաճառքի կամ այլ ձևով օտարման ժամանակ: 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

Դրամական միջոցները դրամարկղում դրամական միջոցներն են և ցպահանջ ավանդները:  

Դրամական միջոցների համարժեքները պահվում են կարճաժամկետ դրամական 

պարտավորությունները բավարարելու նպատակով, այլ ոչ թե ներդրման կամ այլ նպատակներով: 

Որպեսզի ներդրումները որակվեն որպես դրամական միջոցների համարժեքներ, դրանք պետք է լինեն 

ազատ փոխարկելի` նախապես հայտնի դրամական գումարներով, և դրանց արժեքի փոփոխման ռիսկը 

պետք է լինի ոչ նշանակալի: Հետևաբար, ներդրումները սովորաբար դասվում են դրամական միջոցների 
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համարժեքների շարքին միայն այն դեպքում, եթե դրանք ունեն մարման կարճ ժամկետ, օրինակ` 

ձեռքբերման օրվանից երեք ամիս, կամ ավելի քիչ: Բանկային օվերդրաֆտները, որոնք ենթակա են 

ցպահանջ մարման, կազմում են Ընկերության դրամական միջոցների կառավարման բաղկացուցիչ մասը 

և, որպես բաղադրիչ, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում ներառվում են 

դրամական միջոցներում և դրամական միջոցների համարժեքներում, իսկ ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում` պարտավորություններում: 

 

4.9.  Ֆինանսական  պարտավորություններ  

Ճանաչում 

Կազմակերպությունը ֆինանսական պարտավորությունը ճանաչում է, երբ նա դառնում է գործիքի 

պայմանագրային կողմ: 

Ապաճանաչում 

Կազմակերպությունը ֆինանսական պարտավորությունը (կամ ֆինանսական պարտավորության 

մի մասը) ապաճանաչում է, երբ այն մարվում է, այսինքն` երբ պայմանագրում նշված 

պարտականությունը կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում կամ ուժը կորցնում է: Ապաճանաչված 

ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և վճարված կամ վճարվելիք հատուցման միջև 

տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

Գոյություն ունեցող փոխառուի և փոխատուի միջև նշանակալիորեն տարբերվող պայմաններով 

պարտքային գործիքների փոխանակությունը հաշվառվում է որպես սկզբնական ֆինանսական 

պարտավորության մարում և նոր ֆինանսական պարտավորության ճանաչում: Նմանապես, գոյություն 

ունեցող ֆինանսական պարտավորության կամ դրա մի մասի պայմանների նշանակալի վերափոխումը 

(անկախ այն բանից, արդյոք այն վերագրելի է փոխառուի ֆինանսական դժվարություններին) 

հաշվառվում է որպես սկզբնական ֆինանսական պարտավորության մարում և նոր ֆինանսական 

պարտավորության ճանաչում: 

Դասակարգում 

Ֆինանսական պարտավորության կատեգորիաներն են` 

 ֆինանսական պարտավորություններ՝ չափվող իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի 

միջոցով, 

 այլ ֆինանսական պարտավորություններ: 

Առևտրական կրեդիտորական պարտքերի չափում 

Առևտրական կրեդիտորական պարտքերը վերագրվում են «Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ» խմբին: 

Սկզբնական ճանաչման պահին կրեդիտորական պարտքը չափվում է սկզբնական արժեքով 

(սկզբնական հաշվում նշված գումարով), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ զեղչման ազդեցությունը 

զգալի է: Այս դեպքում կրեդիտորական պարտքը չափվում է զեղչված արժեքով: 

Կրեդիտորական պարտքը դուրս է գրվում հաշվեկշռից այն և միայն այն դեպքում, երբ այն մարվում 

է, այսինքն՝ երբ պայմանագրով սահմանված պարտականությունը կատարվել է, չեղյալ է համարվել կամ 

լրացել է դրա ուժի մեջ լինելու ժամկետը (հայցային վաղեմության ժամկետը): 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների չափում 

Ստացված վարկերը և փոխառությունները վերագրվում են «Այլ ֆինանսական պարտավորություն-

ներ» խմբին: 

Ստացված վարկը և փոխառությունը սկզբնապես չափվում է իր իրական արժեքով` գումարած գոր-

ծարքի հետ կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական 

պարտավորության ձեռքբերմանը:  

Սկզբնական ճանաչման պահին անտոկոս և ցածր տոկոսադրույքով ստացված ժամկետային 

փոխառության զեղչումից (իրական արժեքով չափումից) առաջացած զուտ արդյունքը (օգուտը) 

ճանաչվում է 
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 որպես սեփական կապիտալի այլ տարր, եթե ֆինանսական պարտավորությունը 

հիմնադիրների ու նրանց կողմից վերահսկվող կազմակերպությունների գծով է, և 

 շահույթում կամ վնասում, եթե ֆինանսական պարտավորությունը այլ կողմերի գծով է: 

Սկզբնական չափումից հետո ստացված վարկերը և փոխառությունները չափվում են 

ամորտիզացված արժեքով` կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 

4.10.  Աշխատակիցների  կարճաժամկետ  հատուցումներ  

Երբ աշխատակիցը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությանը մատուցել է 

ծառայություն, Կազմակերպությունը, աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների չզեղչված 

գումարը, որոնք ակնկալվում է վճարել այդ ծառայության դիմաց, ճանաչում է՝ 

ա) որպես պարտավորություն՝ արդեն վճարված գումարները հանելուց հետո: Եթե արդեն 

վճարված գումարը գերազանցում է հատուցումների չզեղչված գումարը, Կազմակերպությունը ճանաչում 

է այդ տարբերությունը որպես ակտիվ՝ այն չափով, որով կանխավճարը կհանգեցնի, օրինակ, ապագա 

վճարումների կրճատման կամ դրամական միջոցների վերադարձի, և 

բ) որպես ծախս, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ՖՀՄՍ-ներով պահանջվում կամ թույլատրվում է 

հատուցումների գումարը ներառել մեկ այլ ակտիվի արժեքի մեջ (օրինակ, պաշարների, հիմնական 

միջոցների դեպքում): 

Կազմակերպությունը փոխհատուցելի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների հատուցում-

ների ակնկալվող ծախսումները ճանաչում է՝ 

ա) կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների դեպքում (օրինակ՝ տարեկան արձակուրդը)՝ 

այն ժամանակ, երբ աշխատակիցները ծառայություն են մատուցում, որն ավելացնում է իրենց իրա-

վունքները ապագա փոխհատուցելի բացակայությունների նկատմամբ, և 

բ) չկուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների դեպքում (օրինակ` ժամանակավոր 

անաշխատունակությունը)՝ այն ժամանակ, երբ բացակայությունը տեղի է ունենում: 

Կազմակերպությունը կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների գծով ակնկալվող ծախ-

սումները չափում է որպես լրացուցիչ գումար, որը Կազմակերպությունը ակնկալում է վճարել որպես 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կուտակված չօգտագործված իրավունքների արդյունք: 

Ընդ որում այդ հաշվարկներում ներառվում է նաև պարտադիր սոցիալական ապահովագրության 

վճարների մասը: 

 

4.11.  Գործառնական  վարձակալություն-որպես  վարձակալ  

Գործառնական վարձակալության տրված (ստացված) ակտիվները ճանաչվում են վարձատուի 

հաշվեկշռում: 

Որպես վարձակալ, գործառնական վարձակալության գծով վարձավճարները վարձակալության 

ժամկետի ընթացքում ճանաչվում են որպես ծախս կամ ծախսում գծային հիմունքով, եթե մեկ այլ սիստե-

մատիկ հիմունք ավելի լավ չի ներկայացնում ակտիվի օգտագործումից օգուտների ստացման 

ժամանակային գրաֆիկը: 

 

4.12.  Պահուստներ ,  պայմանական  պարտավորություններ  և  պայմանական  ակտիվներ  

Ճանաչում 

Պահուստը ճանաչվում է, երբ` 

ա) Կազմակերպությունն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ կառուցողական)՝ 

որպես անցյալ դեպքերի արդյունք. 

բ) հավանական է, որ այդ պարտականությունը մարելու համար կպահանջվի տնտեսական 

օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք. և 

գ) պարտականության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել: 

Պայմանական պարտավորությունը և պայմանական ակտիվը չեն ճանաչվում: 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Չափում 

Որպես պահուստ ճանաչված գումարը իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի 

վերջի դրությամբ ներկա պարտականությունը մարելու համար պահանջվող ծախսումների լավագույն 

գնահատականը: 

Եթե ժամանակի մեջ դրամի արժեքի ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը իրենից 

ներկայացնում է այն ծախսումների ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պար-

տականությունը մարելու համար: 

Զեղչման դրույքը (կամ դրույքները) պետք է լինի այն դրույքը (կամ դրույքները)՝ առանց հաշվի 

առնելու հարկման ազդեցությունը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ դրամի արժեքի և այդ 

պարտավորությանը հատուկ ռիսկերի ընթացիկ շուկայական գնահատումները: Զեղչման դրույքը չպետք 

է արտացոլի այն ռիսկերը, որոնց գծով դրամական միջոցների ապագա հոսքերի գնահատումներն արդեն 

ճշգրտվել են: 

Պահուստը պետք է օգտագործվի միայն այն ծախսումների դիմաց, որոնց գծով այդ պահուստը 

սկզբնապես ճանաչվել էր: 

 

4.13.  Հասույթ  

Չափում 

Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական  արժեքով: 

Սովորաբար հատուցումը ունի դրամական միջոցների կամ դրամական միջոցների համարժեքի 

տեսք, իսկ հասույթը` ստացված կամ ստացվելիք դրամական միջոցների կամ դրանց համարժեքների 

գումարն է: 

Երբ պայմանավորվածության արդյունքում գործարքը վերածվում է ֆինանսականի, հատուցման 

իրական արժեքը որոշվում է բոլոր ապագա վճարումների զեղչման հիման վրա` կիրառելով 

պայմանական տոկոսադրույքը: Պայմանական տոկոսադրույքն ավելի հստակ որոշվում է` 

ա) նման վարկունակություն ունեցող թողարկողի նմանատիպ ֆինանսական գործիքի համար 

գերակշռող դրույքաչափով, կամ` 

բ) տոկոսադրույքով, որը զեղչում է ֆինանսական գործիքի անվանական գումարը` այն հասցնելով 

ապրանքների կամ ծառայությունների ընթացիկ վաճառքի գնին: 

 Իրական արժեքի և հատուցման անվանական գումարի տարբերությունը ճանաչվում է տոկոսային 

հասույթ: 

Ապրանքների վաճառք 

Ապրանքների վաճառքից ստացվող հասույթը ճանաչվում է, երբ բավարարված են հետևյալ բոլոր 

պայմանները՝ 

ա) Կազմակերպությունը գնորդին է փոխանցում ապրանքների սեփականության հետ կապված 

ռիսկերի և հատույցների նշանակալի մասը. 

բ) Կազմակերպությունը չի պահպանում ո՛չ կառավարման շարունակական մասնակցություն, որը 

սովորաբար բխում է սեփականության իրավունքից, և ո՛չ էլ վաճառված ապրանքների նկատմամբ ար-

դյունավետ վերահսկում. 

գ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը. 

դ) հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն 

Կազմակերպություն. 

ե) գործարքի հետ կապված կատարված կամ կատարվելիք ծախսումները հնարավոր է արժանա-

հավատորեն չափել: 

Սովորաբար սեփականության հետ կապված ռիսկերի և հատույցների փոխանցումը գնորդին 

համընկնում է սեփականության իրավունքի կամ տիրապետման իրավունքի փոխանցման հետ: 

Երբ ապրանքները վաճառվում են, դրանց հաշվեկշռային արժեքը պետք է ճանաչվի որպես ծախս 

այն ժամանակաշրջանում, երբ ճանաչվում է դրանց հետ կապված հասույթը: 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ծառայությունների մատուցում 

Երբ ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքը հնարավոր է արժանահավատորեն 

գնահատել, գործարքից հասույթը ճանաչվում է՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

գործարքի ավարտվածության աստիճանի հիման վրա: Գործարքի արդյունքը կարելի է ար-

ժանահավատորեն գնահատել, եթե բավարարվեն հետևյալ բոլոր պայմանները` 

ա) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը. 

բ) հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի 

Կազմակերպություն. 

գ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

գործարքի ավարտվածության աստիճանը.  

դ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել գործարքի համար կատարված և գործարքն 

ավարտելու համար անհրաժեշտ ծախսումները: 

Տոկոսներ 

Տոկոսները ճանաչվում են, երբ՝ 

ա) հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի 

Կազմակերպություն. 

բ) հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթների գումարը: 

Տոկոսը ճանաչվում է` կիրառելով արդյունավետ տոկոսի մեթոդը: 

 

4.14.  Կառուցման  պայմանագրեր  

Պայմանագրի հասույթը ներառում է` 

ա) պայմանագրով համաձայնեցված հասույթի նախնական գումարը. 

բ) պայմանագրային աշխատանքներում փոփոխությունները, վնասապահանջները և խրախուսիչ 

վճարումները՝ 

i) այնքանով, որքանով հավանական է, որ դրանք կհանգեցնեն հասույթի. 

ii) դրանք հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: 

Պայմանագրի ծախսումները ներառում են` 

ա) այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են կոնկրետ պայմանագրին. 

բ) այն ծախսումները, որոնք վերագրվում են ընդհանուր պայմանագրի գործունեությանը և կարող 

են վերագրվել տվյալ պայմանագրին. 

գ) այլ ծախսումներ, որոնք, պայմանագրի պայմանների համաձայն, հատուկ գանձվում են 

պատվիրատուից: 

Կոնկրետ պայմանագրին ուղղակիորեն վերաբերող ծախսումներն ընդգրկում են` 

ա) տեղամասերում աշխատողների աշխատանքային ծախսումները, ներառյալ տեղամասերում 

վերահսկողությունը. 

բ) կառուցման աշխատանքների համար օգտագործվող նյութերի ծախսումները. 

գ) պայմանագրի կատարման նպատակով օգտագործվող հիմնական միջոցների մաշվածությունը. 

դ) հիմնական միջոցները և նյութերը կառուցման տեղամաս և տեղամասից տեղափոխելու 

ծախսումները. 

ե) հիմնական միջոցների վարձակալության ծախսումները, 

զ) նախագծման և տեխնիկական օժանդակության ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն կապված են 

տվյալ պայմանագրին. 

է) թերությունների վերացման և երաշխիքային աշխատանքների կատարման համար գնահատված 

ծախսումները, ներառյալ սպասվող երաշխիքային ծախսումները. 

ը) երրորդ կողմերի վնասապահանջները: 

Այն ծախսումները, որոնք վերագրվում են ընդհանուր պայմանագրի գործունեությանը և կարող են 

վերագրվել կոնկրետ պայմանագրին, ընդգրկում են` 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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ա) ապահովագրական վճարները. 

բ) նախագծի և տեխնիկական օժանդակության ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն 

կոնկրետ պայմանագրին. 

գ) կառուցման վերադիր այլ ծախսումներ: 

Այսպիսի ծախսումները բաշխվում են պարբերական և խելամիտ մեթոդներով և հետևողականորեն 

կիրառվում են բոլոր այն ծախսումների նկատմամբ, որոնք կրում են համանման բնութագրեր: Բաշխումը 

հիմնված է կառուցման աշխատանքների նորմալ մակարդակի վրա: Կառուցման վերադիր այլ 

ծախսումներն ընդգրկում են այնպիսի ծախսումներ, ինչպիսիք են կառուցող անձնակազմի 

աշխատավարձի գծով տվյալների պատրաստման և մշակման ծախսումները: Ծախսումները, որոնք 

վերագրվում են ընդհանուր պայմանագրի գործունեությանը և կարող են բաշխվել կոնկրետ 

պայմանագրերին, ընդգրկում են նաև փոխառության ծախսումները: 

Ծախսումները, որոնք պայմանագրի պայմանների համաձայն հատուկ գանձվում են 

պատվիրատուից, կարող են ներառել որոշ ընդհանուր վարչական ծախսումներ, ինչպես նաև մշակման 

ծախսումներ, որոնց փոխհատուցումը կարգավորվում է պայմանագրի պայմաններով: 

Ծախսումները, որոնք չեն կարող վերագրվել պայմանագրի գործունեությանը կամ չեն կարող 

վերագրվել պայմանագրին, չեն ներառվում կառուցման պայմանագրի ծախսումների մեջ: Այսպիսի 

ծախսումներն ընդգրկում են` 

ա) ընդհանուր վարչական ծախսումները, որոնց փոխհատուցումը պայմանագրով նախատեսված 

չէ. 

բ) վաճառքի ծախսումները. 

գ) հետազոտության և մշակման ծախսումները, որոնց փոխհատուցումը պայմանագրով 

նախատեսված չէ.  

դ) տվյալ պայմանագրի կատարման ընթացքում չօգտագործված հիմնական միջոցների 

մաշվածությունը: 

Պայմանագրի ծախսումներն ընգրկում են այն ծախսումները, որոնք վերագրելի են տվյալ 

պայմանագրի կնքման վերաբերյալ համաձայնություն ստանալու ամսաթվից մինչև պայմանագրի 

վերջնական ավարտն ընկած ժամանակաշրջանին: Այնուամենայնիվ, ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն 

կապված են տվյալ պայմանագրի հետ և առաջացել են մինչև պայմանագրի կնքման համաձայնություն 

ստանալը, ևս ներառվում են պայմանագրի ծախսումների մեջ, եթե դրանք հնարավոր է առանձնացնել և 

արժանահավատորեն չափել, և հավանական է, որ տվյալ պայմանագիրը կկնքվի: Երբ պայմանագրի 

կնքման համաձայնություն ստանալու հետ կապված ծախսումները ճանաչվում են որպես ծախս դրանց 

առաջացման ժամանակաշրջանում, դրանք չեն ներառվում պայմանագրի ծախսումների մեջ, եթե 

պայմանագիրը կնքվում է հետագա ժամանակաշրջանում: 

Երբ կառուցման պայմանագրի արդյունքը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել, 

պայմանագրի հասույթը և ծախսումները, որոնք կապված են կառուցման պայմանագրի հետ, համա-

պատասխանաբար ճանաչվում են որպես հասույթ և որպես ծախս` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ պայմանագրային աշխատանքների ավարտվածության աստիճանի հիման վրա: Կառուցման 

պայմանագրի ակնկալվող վնասը ճանաչվում է որպես ծախս անմիջապես: 

Հաստատագրված գնով պայմանագրի դեպքում կառուցման պայմանագրի արդյունքը հնարավոր է 

արժանահավատորեն գնահատել, երբ բավարարվեն ստորև բերված բոլոր պայմանները` 

ա) պայմանագրի ընդհանուր հասույթը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել. 

բ) հավանական է, որ պայմանագրի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի 

Կազմակերպություն. 

գ) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հնարավոր է արժանահավատորեն չափել և՛ 

պայմանագրի ավարտման համար անհրաժեշտ ծախսումները, և՛ պայմանագրի ավարտվածության 

աստիճանը. 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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դ) հնարավոր է հստակորեն որոշել և արժանահավատորեն չափել պայմանագրին վերագրվող 

ծախսումներն այնպես, որ հնարավոր լինի փաստացի կատարված պայմանագրի ծախսումները 

համեմատել նախորդ գնահատումների հետ: 

Ծախսում գումարած պայմանագրի դեպքում կառուցման պայմանագրի արդյունքը հնարավոր է 

արժանահավատորեն գնահատել, երբ բավարարվեն ստորև բերված բոլոր պայմանները` 

ա) հավանական է, որ պայմանագրի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի 

Կազմակերպություն. 

բ) տվյալ պայմանագրին վերագրվող ծախսումները՝ անկախ այն հանգամանքից` դրանք 

փոխհատուցվող են, թե ոչ, հնարավոր է հստակորեն որոշել և արժանահավատորեն չափել: 

Երբ կառուցման պայմանագրի արդյունքները հնարավոր չէ արժանահավատորեն գնահատել` 

ա) հասույթը պետք է ճանաչվի միայն պայմանագրի փաստացի այն ծախսումների չափով, որոնք 

հավանական է, որ կփոխհատուցվեն. 

բ) պայմանագրի ծախսումները պետք է ճանաչվեն որպես ծախս այն ժամանակաշրջանում, որի 

ընթացքում կատարվել են: 

Երբ հավանական է, որ պայմանագրի ծախսումների հանրագումարը կգերազանցի պայմանագրի 

հասույթի հանրագումարին, ակնկալվող վնասը ճանաչվում է որպես ծախս անմիջապես: 

Պայմանագրի աշխատանքների ավարտվածության աստիճանը որոշվում է պայմանագրի 

աշխատանքների ֆիզիկական ավարտվածության աստիճանից ելնելով: 

Ավարտվածության տոկոսի մեթոդը կիրառվում է կուտակային հիմունքով` յուրաքանչյուր հաշ-

վառման ժամանակաշրջանում պայմանագրի հասույթի և ծախսումների ընթացիկ գնահատումների 

նկատմամբ: 

 

4.15.  Շնորհներ  

Ճանաչում 

Շնորհները ճանաչվում են, երբ կա հիմնավոր հավաստիացում, որ. 

ա) Կազմակերպությունը բավարարելու է դրանց կցված պայմանները. և 

բ) շնորհները ստացվելու են: 

Ներկայացում 

Շնորհները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացվում են` որպես 

հետաձգված եկամուտ: 

Հաշվառում 

Շնորհները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում սիստեմատիկ հիմունքով այն 

ժամանակաշրջանների ընթացքում, երբ Կազմակերպությունը որպես ծախս է ճանաչում դրանց 

համապատասխան ծախսումները, որոնց փոխհատուցման համար նախատեսված են շնորհները: 

Շնորհը, որը ստացման ենթակա է դառնում՝ ի հատուցում արդեն կրած ծախսերի կամ վնասների, 

կամ որի նպատակն է Ընկերությանը տրամադրել անհետաձգելի ֆինանսական օգնություն` առանց դրա 

հետ կապված հետագա ծախսումների, ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում այն հաշվետու 

ժամանակաշրջանում, երբ այն դառնում է ստացման ենթակա: 

Վերադարձում 

Շնորհը, որը դառնում է վերադարձման ենթակա, հաշվառվում է որպես հաշվապահական 

հաշվառման գնահատման փոփոխություն: Շնորհի վերադարձումը առաջին հերթին կատարվում է տվյալ 

շնորհի գծով չամորտիզացված հետաձգված կրեդիտային մնացորդի հաշվին: Այնքանով, որքանով 

վերադարձումը գերազանցում է այդպիսի հետաձգված կրեդիտային մնացորդը, կամ երբ հետաձգված 

կրեդիտային մնացորդ գոյություն չունի, վերադարձումը ճանաչվում է անմիջապես շահույթում կամ 

վնասում: 

 

4.16.  Փոխառության  ծախսումներ  



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 
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        Ճանաչում 

Փոխառության ծախսումները, որոնք անմիջականորեն կապված են որակավորվող ակտիվի ձեռք 

բերման, կառուցման կամ արտադրության հետ, կապիտալացվում են որպես տվյալ ակտիվին վերագրվող 

ծախսումների (ինքնարժեքի) մի մաս: Մնացած այլ դեպքերում փոխառության ծախսումները ճանաչվում 

են որպես ծախս այն ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում կատարվում (հաշվեգրվում) են: 

Կապիտալացման ենթակա փոխառության ծախսումներ 

Այնքանով, որքանով Կազմակերպությունը միջոցները բացառապես փոխ է առնում որակավորվող 

ակտիվ ձեռք բերելու նպատակով, փոխառության ծախսումների գումարը, որը ենթակա է այդ ակտիվի 

վրա կապիտալացման, Կազմակերպությունը որոշում է որպես փոխառության փաստացի ծախսումներ, 

որոնք առաջանում են այդ փոխառությունից տվյալ ժամանակաշրջանում` հանած այդ փոխառու 

միջոցների ժամանակավոր ներդրումից ստացվող ցանկացած եկամուտ: 

Այնքանով, որքանով Կազմակերպությունը միջոցները փոխ է առնում ընդհանուր նպատակներով և 

օգտագործում է որակավորվող ակտիվի ձեռքբերման (կառուցման, արտադրության) նպատակով, 

Կազմակերպությունը կապիտալացման ենթակա փոխառության ծախսումների գումարը որոշում է` այդ 

ակտիվի գծով ծախքերի նկատմամբ կիրառելով կապիտալացման դրույքը: Կապիտալացման դրույքը 

տվյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում Կազմակերպության չմարված փոխառություններին վերաբերող 

փոխառության ծախսումների միջին կշռված մեծությունն է, բացառությամբ այն փոխառությունների, 

որոնք բացառապես կատարվել են որակավորվող ակտիվի ձեռքբերման (կառուցման, արտադրության) 

նպատակով: Մի ժամանակաշրջանում կապիտալացված փոխառության ծախսումների գումարը չպետք է 

գերազանցի այդ ժամանակաշրջանում կատարված փոխառության ծախսումներին: 

Կապիտալացման մեկնարկը 

Կազմակերպությունը սկսում է փոխառության ծախսումների կապիտալացումը՝ որպես որակա-

վորվող ակտիվի արժեքի մաս, մեկնարկի ամսաթվին: Կապիտալացման համար մեկնարկի ամսաթիվը 

այն ամսաթիվն է, երբ Կազմակերպությունը առաջին անգամ բավարարում է հետևյալ բոլոր 

պայմանները` 

ա) ակտիվի համար կատարում է ծախքեր. 

բ) կատարում է փոխառության ծախսումներ. և 

գ) ձեռնարկում է այն աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են՝ ակտիվը օգտագործման կամ 

վաճառքի նախատեսված վիճակի բերելու համար: 

Կապիտալացման դադարեցումը 

Կազմակերպությունը դադարեցնում է փոխառության ծախսումների կապիտալացումը, երբ որա-

կավորվող ակտիվը օգտագործման կամ վաճառքի նախատեսված վիճակի բերելու համար անհրաժեշտ 

աշխատանքներն ըստ էության կատարված են: 

Երբ Կազմակերպությունը որակավորվող ակտիվի կառուցումն ավարտում է մաս-մաս, և 

յուրաքանչյուր մաս պատրաստ է օգտագործման, երբ այլ մասերում կաուցումը դեռևս շարունակվում է, 

փոխառության ծախսումների կապիտալացումը այդ մասի համար դադարեցնում է, երբ այդ մասն իր 

նախատեսված օգտագործման կամ վաճառքի նպատակով պատրաստելու համար անհրաժեշտ բոլոր 

աշխատանքներն ըստ էության ավարտված են: 

 

 

 

 

4.17.  Արտարժույթի  փոխանակման  փոխարժեքի  փոփոխությունների  հետևանքներ  

Ֆունկցիոնալ արժույթ 

Ֆունկցիոնալ արժույթը որոշելիս Կազմակերպությունը հաշվի է առնում ստորև նշված 

գործոնները՝ 

ա) արժույթը` 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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-որը հիմնականում ազդում է ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գների վրա (հաճախ 

այն արժույթը, որով իր ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գները սահմանվում և հաշվարկները 

կատարվում են). և  

-այն երկրի արժույթը, որի մրցակցային գործոններն ու կանոններն են հիմնականում որոշում իր 

ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գները. 

բ) արժույթ, որը հիմնականում ազդում է ապրանքների մատակարարման կամ ծառայությունների 

մատուցման համար անհրաժեշտ աշխատուժի, նյութական և այլ ծախսումների վրա (նշվածը հաճախ այն 

արժույթն է, որով նման ծախսումները սահմանվում և կատարվում են): 

Կազմակերպության ֆունկցիոնալ արժույթը ՀՀ դրամն է: 

Սկզբնական ճանաչում  

Արտարժույթով գործառնությունը սկզբնապես ճանաչման պահին հաշվառվում է ֆունկցիոնալ 

արժույթով` արտարժույթի գումարի նկատմամբ կիրառելով ֆունկցիոնալ արժույթի և արտարժույթի 

միջև գործառնության ամսաթվի դրությամբ սփոթ փոխանակման փոխարժեքը: 

Որպես սփոթ փոխանակման փոխարժեք ընդունվում է արժութային շուկայում ձևավորված 

արտարժույթների միջին  փոխարժեքը` 

 

 

31.12.2013 
ՀՀ դրամ 

31.12.2012 
ՀՀ դրամ 

1 ԱՄՆ դոլար  405.64 403.58 

1 Եվրո 559.54 532.24 

1 Ռուբլի 12.44 13.27 

   

Հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջի դրությամբ տեղեկատվության ներկայացում 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին` 

ա) արտարժույթով դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են` կիրառելով փակման 

փոխարժեքը. 

բ) սկզբնական արժեքով չափվող արտարժույթով ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում 

(ներկայացվում) են գործառնության ամսաթվի փոխանակման փոխարժեքով և 

գ) իրական արժեքով չափվող արտարժույթով ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում 

(ներկայացվում) են իրական արժեքի որոշման օրվա փոխանակման փոխարժեքով: 

Փոխարժեքային տարբերությունների ճանաչումը 

Փոխարժեքային տարբերությունները, որոնք առաջանում են դրամային հոդվածների մարման 

արդյունքում, կամ երբ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են մի փոխարժեքով, որը տարբերվում 

է տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանում դրանց սկզբնապես ճանաչման կամ նախորդ ֆինանսական 

հաշվետվություններում վերահաշվարկման փոխարժեքից, ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում այն 

ժամանակաշրջանում, որում դրանք առաջացել են, բացառությամբ` 

- Դրամային հոդվածի հետ կապված փոխարժեքային տարբերությունները, որոնք կազմում են 

արտերկրյա ստորաբաժանումում հաշվետու կազմակերպության կատարած զուտ ներդրման մի մասը, 

կոնկրետ իրավիճակից ելնելով, ճանաչվում են Ընկերության առանձին ֆինանսական հաշվե-

տվությունների կամ արտերկրյա ստորաբաժանման անհատական ֆինանսական հաշվետվությունների 

շահույթում կամ վնասում: Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում, երբ արտերկրյա 

ստորաբաժանումը դուստր կազմակերպություն է, այդպիսի փոխարժեքային տարբերությունները 

սկզբնապես ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում և սեփական կապիտալից 

վերադասակարգվում են որպես զուտ ներդրման օտարումից շահույթ կամ վնաս: 

 

4.18.  Շահութահարկ  

Ընթացիկ հարկ 
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Ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար ընթացիկ հարկային պարտավորությունները 

(ակտիվները) չափվում են այն գումարով, որն ակնկալվում է, որ կվճարվի բյուջե (կփոխհատուցվի 

բյուջեից)՝ կիրառելով հարկերի դրույքները (և հարկային հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ 

իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:  

Հետաձգված հարկ 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն 

դրույքների օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կիրառման մեջ կլինեն ակտիվի իրացման կամ 

պարտավորության մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային 

հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ 

էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: 

Այլ տեղեկատվության բացակայության դեպքում Կազմակերպությունը կիրառում է 20% դրույք` 

հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների և օգտագործվող նվազեցվող (հանվող) ժամանակավոր 

տարբերությունների նկատմամբ: 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չեն զեղչվում (դիսկոնտավորվում): 

Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ ստուգվում (վերանայվում) է: Կազմակերպությունը նվազեցնում է հետաձգված հարկային 

ակտիվի հաշվեկշռային արժեքն այն չափով, որքանով որ այլևս հավանական չէ, որ կստանա բավարար 

հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ 

մասամբ իրացնել: Ցանկացած այդպիսի նվազեցում վերականգնվում է այն չափով, որքանով որ 

հավանական է դառնում բավարար հարկվող շահույթի ստացումը: 

Եկամուտ կամ ծախս ներկայացում 

Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը պետք է ճանաչվեն որպես եկամուտ կամ ծախս և ներառվեն 

տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթի կամ վնասի մեջ, բացառությամբ հարկի այն մասի, որոնք 

վերաբերում են այն հոդվածներին, որոնք, նույն կամ տարբեր ժամանակաշրջանում, ճանաչված են`  

(ա) այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում` պետք է ճանաչվեն այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքում. 

(բ) ուղղակիորեն սեփական կապիտալում` պետք է ճանաչվեն ուղղակիորեն սեփական կապիտա-

լում։  

Կազմակերպությունը շահույթ կամ վնասի, այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի և 

սեփական կապիտալի հոդվածները ներկայացնում է` հանելով համապատասխան հարկային 

հետևանքները։ 

Հաշվանցում 

Կազմակերպությունը ընթացիկ հարկային ակտիվները և ընթացիկ հարկային պարտավո-

րությունները հաշվանցում է այն և միայն այն դեպքում, եթե՝ 

ա) ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, և՝ 

բ) մտադիր է՝ կամ հաշվարկն իրականացնել (ակտիվը կամ պարտավորությունը մարել) զուտ 

հիմունքով, կամ իրացնել ակտիվը և մարել պարտավորությունը միաժամանակ: 

Կազմակերպությունը հետաձգված հարկային ակտիվը և հետաձգված հարկային պարտա-

վորությունը հաշվանցում է այն և միայն այն դեպքում, եթե՝ 

ա) ունի իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք հաշվանցելու հետաձգված հարկային ակտիվները 

հարկային պարտավորությունների դիմաց, և՝ 

բ) հետաձգված հարկային ակտիվը և հետաձգված հարկային պարտավորությունը վերաբերում են 

շահութահարկին, որը գանձվում է նույն հարկային մարմնի կողմից՝ 

I. նույն հարկատուից (հարկվող միավորից), կամ՝ 

II. տարբեր հարկատուներից, որոնք մտադիր են կամ մարել ընթացիկ հարկային պար-

տավորությունները և ակտիվները զուտ հիմունքով, կամ իրացնել ակտիվները և մարել 

պարտավորությունները միաժամանակ՝ յուրաքանչյուր ապագա ժամանակաշրջանում, որի 
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ընթացքում ակնկալվում է հետաձգված հարկային պարտավորությունների և ակտիվների զգալի 

գումարների մարում կամ փոխհատուցում: 

 

4.19.  Սխալներ  

Կազմակերպությունը ուղղում է նախորդող ժամանակաշրջանի էական սխալները հետընթաց 

(բացառությամբ երբ անիրագործելի է կոնկրետ ժամանակաշրջանի վրա սխալի հետևանքների կամ դրա 

կուտակային հետևանքների որոշումը) դրանց հայտնաբերումից հետո հրապարակման համար հաս-

տատված առաջին ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթում`  

ա) վերահաշվարկելով ներկայացված այն նախորդող ժամանակաշրջանի (ժամանակաշրջանների) 

համեմատելի գումարները, որոնցում տեղի է ունեցել սխալը, կամ 

բ) եթե սխալը տեղի է ունեցել նախքան մինչև ներկայացված ամենավաղ ժամանակաշրջանը, ապա 

ակտիվների, պարտավորությունների և սեփական կապիտալի սկզբնական մնացորդները վերա-

հաշվարկելով ներկայացված նախորդող ամենավաղ ժամանակաշրջանի համար: 

 

4.20.  Հաշվապահական  հաշվառման  գնահատումներում  փոփոխություններ  

Հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխության հետևանքը, բացառությամբ 

ստորև շարադրվածի, ճանաչվում է առաջընթաց` արտացոլվելով շահույթի կամ վնասի մեջ` 

ա) փոփոխման ժամանակաշրջանում, եթե փոփոխությունն ազդում է միայն տվյալ ժամանակա-

շրջանի վրա, կամ 

բ) փոփոխման ժամանակաշրջանում և հետագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունը 

երկուսի վրա էլ ազդում է: 

Այնքանով, որքանով հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխությունն առաջացնում է 

ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություն կամ առնչվում է սեփական կապիտալի որևէ 

հոդվածի հետ, այն ճանաչվում է համապատասխան ակտիվի, պարտավորության կամ սեփական 

կապիտալի հոդվածի հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտման միջոցով` փոփոխության ժամանակաշրջանում: 

Այն դեպքերում, երբ դժվար է տարբերակել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

փոփոխությունը հաշվապահական հաշվառման գնահատման փոփոխությունից, այն դիտվում է որպես 

հաշվառման գնահատման փոփոխություն` համապատասխան բացահայտմամբ: 

 

4.21.  Հաշվապահական  հաշվառման  քաղաքականությունում  փոփոխություններ  

Կազմակերպությունը փոփոխում է հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը միայն 

այն դեպքում, եթե այդ փոփոխությունը` 

ա) պահանջվում է որևէ ՖՀՄՍ-ով, կամ 

բ) հանգեցնում է ֆինանսական հաշվետվություններում Ընկերության ֆինանսական վիճակի, 

ֆինանսական արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի վրա գործառնությունների, այլ դեպքերի և 

իրադարձությունների ազդեցության վերաբերյալ առավել արժանահավատ և տեղին (ռելևանտ) 

տեղեկատվության ներկայացմանը: 

Եթե Կազմակերպությունը հաշվապահական հաշվառման նոր քաղաքականությունը կիրառում է 

հետընթաց, ապա հաշվապահական հաշվառման նոր քաղաքականությունը կիրառում է նախորդող ժա-

մանակաշրջանների համադրելի տեղեկատվության նկատմամբ` հետ գնալով այնքան ժամանակաշրջան, 

որքան քաղաքականության հետընթաց կիրառումը իրագործելի է: Հետընթաց կիրառությունը նախորդող 

ժամանակաշրջանի նկատմամբ իրագործելի չէ, քանի դեռ հնարավոր չէ որոշել այդ ժամանակաշրջանի 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության սկզբնական և վերջնական մնացորդների կուտակային 

հետևանքը: Ճշգրտման հանրագումարը, որը վերաբերում է ֆինանսական հաշվետվություններում 

ներկայացված ժամանակաշրջաններին նախորդող ժամանակաշրջաններին, վերագրվում է ամենավաղ 

ժամանակաշրջանում ներկայացված սեփական կապիտալի յուրաքանչյուր ազդեցություն կրած 

բաղադրիչի սկզբնական մնացորդին: Սովորաբար, ճշգրտումը վերագրվում է չբաշխված շահույթին: 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Այնուամենայնիվ, ճշգրտումը կարող է վերագրվել սեփական կապիտալի մեկ այլ բաղադրիչի (օրինակ՝ 

մեկ այլ ՖՀՄՍ-ի պահանջները բավարարելու նպատակով):  

Երբ Ընկերության համար անիրագործելի է հաշվապահական հաշվառման նոր քաղաքակա-

նությունը կիրառել հետընթաց` բոլոր նախորդող ժամանակաշրջանների նկատմամբ նոր քաղաքակա-

նության կիրառման կուտակային հետևանքը որոշելու անկարողության պատճառով, ապա 

Կազմակերպությունը նոր քաղաքականությունը կիրառում է առաջընթաց` հնարավոր ամենավաղ 

ժամանակաշրջանից սկսած: Այդ դեպքում Կազմակերպությունը հաշվի չի առնում ակտիվների, պարտա-

վորությունների և սեփական կապիտալի` մինչ այդ ամսաթիվն առաջացող կուտակային ճշգրտման 

բաժինը: Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություն թույլատրվում է, եթե 

նույնիսկ հնարավոր չէ այդ քաղաքականությունը առաջընթաց կիրառել ցանկացած նախորդող 

ժամանակաշրջանի համար: 

 

4.22.  Հաշվետու  ժամանակաշրջանից  հետո  տեղի  ունեցող  դեպքեր  

Կազմակերպությունը ճշգրտում է իր ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված գումար-

ները՝ հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած ճշգրտող դեպքերն արտացոլելու նպատակով: 

Կազմակերպությունը չի ճշգրտում իր ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված գումար-

ները՝ հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած չճշգրտող դեպքերն արտացոլելու 

նպատակով:  

Եթե շահաբաժինները առաջադրվում կամ հայտարարվում են հաշվետու ժամանակաշրջանից 

հետո, Կազմակերպությունը չի ճանաչում այդ շահաբաժինները որպես պարտավորություն՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: 

 

5.  Հաշվապահական  կարևոր  դատողությունները  և  գնահատման  անորոշության  

հիմնական  աղբյուրները  

ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը 

ղեկավարությունից պահանջում է կատարել  դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ, 

որոնք նշանակալի ազդեցություն են թողնում ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված 

գումարների վրա: Գնահատումները և հիմքում ընկած ենթադրություններչը վերանայվում են։ 

 

6.  Նոր  և  փոփոխված  ՖՀՄՍ-ների  կիրառումը  

 

6.1. Նոր և փոփոխված ՖՀՄՍ-ներ, որոնք ազդում են ընթացիկ տարում (և /կամ նախորդ տարիներին) 

ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարների վրա 

Ստորև թվարկված փոփոխությունները էական ազդեցություն չեն ունեցել սույն ֆինանսական 

հաշվետվություններում ներկայացված գումարների վրա: Այն նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ների մասին 

մանրամասները, որոնք կիրառվել են սույն ֆինանսական հաշվետվություններում, սակայն դրանց վրա 

էական ազդեցություն չեն ունեցել, ներկայացված են 6.2 պարագրաֆում: 

 

ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» (փոփոխություններ) 

ՀՀՄՍԽ-ն թողարկել է ՀՀՄՍ 1-ի փոփոխություններ` 

 Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը վերանվանվել է 

Շահույթ կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվություն։  

 Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի հատվածը պետք է ներկայացնի տվյալ 

ժամանակաշրջանի այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի գումարների համար 

տողային հոդվածները` դասակարգված ըստ բնույթի և խմբավորված ստորև «ա» և «բ» 

կետերում նշված այնպիսի խմբերում, որ ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան   

ա)   հետագայում չեն վերադասակարգվի շահույթին կամ վնասին   և   



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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բ)  հետագայում կվերադասակարգվեն շահույթին կամ վնասին, երբ կբավարարվեն 

որոշակի պայմաններ: 

 պահանջվում է ներկայացնել նախորդող ժամանակարջանի սկզբի ֆինանսական վիճակը 

(ֆինանսական վիճակի երրորդ սյունակ), երբ կազմակերպությունը հետընթաց փոխում է 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, կամ հետընթաց վերաներկայաց-

նում կամ վերադասակարգում է: Փոփոխությունը հստակեցնում է, որ սա պահանջվում է, 

երբ հետընթաց կիրառումը, վերաներկայացումը կամ վերադասակարգումը էական 

ազդեցություն ունեն երրորդ ֆինանսական վիճակի վրա, և անհրաժեշտ չէ ներկայացնել 

երրորդ ֆինանսական վիճակի համապատասխան ծանոթագրությունները: 

Փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում 2012թ. հուլիսի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող 

տարեկան ժամանակաշրջանների համար:  

 

6.2. Կիրառված` նոր և փոփոխված ՖՀՄՍ-ներ, որոնք էական ազդեցություն չեն ունեցել ֆինանսական 

հաշվետվությունների վրա 

Ստորև թվարկված նոր և փոփոխված ՖՀՄՍ-ները նույնպես ընդունվել են այս ֆինանսական 

հաշվետվությունները պատրաստելիս: Դրանց կիրառումը որևէ էական ազդեցություն չի ունեցել 

ընթացիկ և նախորդ տարիներին ներկայացված գումարների վրա, սակայն կարող է ազդել ապագա 

գործարքների կամ պայմանավորվածությունների հաշվապահական հաշվառման վրա: 

ՖՀՄՍ 10 «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ» 

ՖՀՄՍ 10-ը փոխարինում է ՀՀՄՍ 27 «Համախմբված և առանձին ֆինանսկան հաշվետվություններ» 

ստանդարտի այն մասը, որը վերաբերում է համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների 

հաշվառմանը: Այն նաև ներառում է ՄՄԿ 12 «Համախմբում. Հատուկ նշանակության կազմակերպու-

թյուններ» մեկնաբանությունում բարձրացված խնդիրները: ՖՀՄՍ 10-ը սահմանում է միասնական 

վերահսկողության մոդել, որը կիրառվում է բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ: Ի տարբերություն 

ՀՀՄՍ 27-ում ներկայացված պահանջների` ՖՀՄՍ 10-ի կողմից ներկայացված փոփոխությունները 

ղեկավարությունից կպահանջեն կիրառել էական դատողություններ` որոշելու, թե որ 

կազմակերպություններն են վերահսկվում և, որի հետևանքով, պահանջում են համախմբում մայր 

կազմակերպության կողմից: Այս ստանդարտը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ին կամ այդ 

ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: 
 

ՖՀՄՍ 11 «Համատեղ պայմանավորվածություններ» 

 ՖՀՄՍ 11-ը փոխարինում է ՀՀՄՍ 31 «Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում» 

ստանդարտը և ՄՄԿ 13 «Համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններ, ձեռնարկողների ոչ դրամային 

ներդրումներ» մեկնաբանությունը: ՖՀՄՍ 11-ը բացառում է համատեղ վերահսկվող կազմակերպություն-

ները համամասնական համախմբելու տարբերակը: Փոխարենը համատեղ ձեռնարկման սահմանմանը 

բավարարող համատեղ վերահսկվող կազմակերպությունները պետք է հաշվառվեն բաժնեմասնակցու-

թյան մեթոդով: Այս ստանդարտը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո 

սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: 
 

ՖՀՄՍ 12 «Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում» 

ՖՀՄՍ 12-ը ներառում է ՀՀՄՍ 27-ում ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբման հետ 

կապված բոլոր բացահայտումները, ինչպես նաև ՀՀՄՍ 31 և ՀՀՄՍ 28 ստանդարտներում նախկինում 

ներառված բացահայտումները: Այս բացահայտումները վերաբերում են կազմակերպության մասնակցու-

թյանը դուստր կազմակերպություններում, համատեղ գործունեության համաձայնություններում: 

Պահանջվում են նաև մի շարք նոր բացահայտումներ: Այս ստանդարտը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. 

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

ՖՀՄՍ 13 «Իրական արժեքի չափում» 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 

Page 30 of 44 

ՖՀՄՍ 13-ը սահմանում է ՖՀՄՍ-ների շրջանակներում բոլոր իրական արժեքների չափման մեկ 

միասնական ուղեցույց: ՖՀՄՍ 13-ը չի փոխում, թե երբ է կազմակերպությունից պահանջվում կիրառել 

իրական արժեք, սակայն տրամադրում է ուղեցույց, թե ինչպես չափել իրական արժեքը ՖՀՄՍ-ների 

շրջանակներում, երբ իրական արժեքի կիրառումը պարտադիր է կամ թույլատրելի: Այս ստանդարտը 

ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան ժամանակա-

շրջանների համար: 
 

ՀՀՄՍ 16 «Հիմնական միջոցներ» (փոփոխություն) 

ՀՀՄՍ 16-ի փոփոխությունները հստակեցնում են, որ պահեստամասերը, պահուստային 

սարքավորումները և սպասարկող սարքավորումները դասակարգվում են որպես հիմնական միջոց, եթե 

նրանք բավարարում են ՀՀՄՍ 16-ի հիմնական միջոցների սահմանմանը, այլապես դասակարգվում են 

որպես պաշար: Փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո 

սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: 

 

ՀՀՄՍ 19 «Աշխատակիցների հատուցումներ» (փոփոխություն) 

ՀՀՄՍԽ-ն թողարկել է ՀՀՄՍ 19-ի մի շարք փոփոխություններ: Այդ փոփոխությունները ներառում 

են հիմնական փոփոխություններից` ինչպիսիք են «միջանցքի» մեխանիզմի և պլանի ակտիվների 

ակնկալվող եկամտի կոնցեպցիայի վերացումը, մինչև պարզաբանումները և վերաձևակերպումը:  

Լրացումը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան 

ժամանակաշրջանների համար:  
 

ՀՀՄՍ 27 «Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ» (վերանայված 2011թ.-ին) 

Նոր ՖՀՄՍ 10-ի և ՖՀՄՍ 12-ի թողարկումների հետևանքով ՀՀՄՍ 27-ը սահմանափակվում է 

առանձին ֆինանսական հաշվետվություններում դուստր կազմակերպությունների, համատեղ 

վերահսկվող և ասոցիացված կազմակերպությունների հաշվառմամբ: Փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում 

2013թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: 

 

ՀՀՄՍ 28 «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում» 

(վերանայված 2011թ.-ին) 

Նոր ՖՀՄՍ 11-ի և ՖՀՄՍ 12-ի թողարկումների հեռևանքով ՀՀՄՍ 28-ը անվանափոխվել է` ՀՀՄՍ 28 

«Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում» և արտացոլում 

է ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում ներդրումների նկատմամբ 

բաժնեմասնակցության մեթոդի կիրառումը: Փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-ին 

կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: 
 

ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. Ներկայացում» (փոփոխություն)  

ՀՀՄՍ 32-ի փոփոխությունները հստակեցնում են ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների հաշվանցման հարցերը: Փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում 2013թ. հունվարի 1-

ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: 
 

ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. Բացահայտում» (փոփոխություն) 

Փոփոխությունները պահանջում են բացահայտել իրավական ամրագրված հաշվանցման գլխավոր 

համաձայնագրի կամ նմանատիպ պայմանավորվածության ֆինանսական գործիքների հաշվանցման 

իրավունքները և հարակից պայմանավորվածությունները: Փոփոխությունները ուժի մեջ է մտնում 2013թ. 

հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: 

 

7.  Դեռևս  չկիրառվող  ՖՀՄՍ-ները  և  մեկնաբանությունները  



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների` հրապարակման համար ստորագրման օրվա դրու-

թյամբ լույս է տեսել ստանդարտ, որը դեռևս ուժի մեջ չի մտել` 
 

ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական գործիքներ» (հրապարակվել է 2009թ.-ին, վերանայվել է 2010թ.-ին) 

Ստանդարտը ներմուծում է ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման նոր 

պահանջներ, որոնք փոխարինում են ՀՀՄՍ 39 «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» 

ստանդարտում ընդգրկված պահանջներին: ՖՀՄՍ 9-ի հիմնական պահանջը այն է, որ բոլոր ճանաչված 

ֆինանսական ակտիվները, որոնք գտնվում են ՀՀՄՍ 39-ի շրջանակում, հետագայում չափվեն 

ամորտիզացված արժեքով կամ իրական արժեքով։ Ստանդարտը ուժի մեջ է 2015թ. հունվարի 1-ին կամ 

դրանից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար` վաղաժամկետ կիրառման 

թույլատվությամբ: Կազմակերպությունը այդ ստանդարտը կիրառելու է՝ դրանց ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից կամ դրանից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար: Ղեկավարության 

գնահատմամբ դրանց հնարավոր ազդեցությունը Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա 

էական չի կարող լինել: 

 

 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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8.Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն` ըստ Խմբի 31.12.2013թ. 
  

‘000 դրամ Համախմբ-

ված 

այդ թվում 

ԵՊՀ շրջա-
նավարտ-
ների միա-
վորում ՀԿ 

Նյութեքն 
ՍՊԸ 

Շրջանա-
վարտ ՍՊԸ 

Ակտիվ     

Դուստր ընկերությունում կատարված 

ներդրումներ 

- 18,950 - - 

Հիմնական միջոցներ 33,726 15,401 18,220 105 

Ոչ նյութական ակտիվներ 2,650 2,650 -  

Հետաձգված հարկային ակտիվ 260 260 - - 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 36,636 37,261 18,220 105 

Պաշարներ 7,337,625 7,312,548 25,044 33 

Կանխավճարներ պաշարների և ծառայ-ների 

համար 

1,131,448 1,120,396 11,052 - 

Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 37,595 37,595 - - 

Կանխավճար շահութահարկի գծով 13,518 13,518 - - 

Կանխավճարներ հարկերի և պարտադիր 

վճարների գծով 

1,065,375 1,064,960 343 72 

Դրամական միջոցներ 41,170 31,978 9,034 158 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 5,290 5,290 - - 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 9,632,022 9,586,285 45,473 263 

Ընդամենը ակտիվներ 9,668,658 9,623,546 63,694 368 

     

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ     

Կանոնադրական կապիտալ - - 18,900 50 

Չբաշխված շահույթ 26,367 (12,403) 38,545 225 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 26,367 (12,403) 57,445 275 

Վարկեր 150,000 150,000 - - 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 150,000 150,000 - - 

Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր 7,136 6,741 354 41 

Կանխավճար բնակարանաշինության ծրագրի 

գծով 

9,457,898 9,457,707 191 - 

Շահութահարկի գծով պարտավորություն 4,343 - 4,291 52 

Այլ հարկերի և պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորություն 

1,603 190 1,413 - 

Աշխատավարձի և այլ կարճ.հատուց-ի գծով  

պարտ-թյուն 

1,299 1,299 - - 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 20,012 20,012 - - 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 9,492,291 9,485,949 6,249 93 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ  

9,668,658 9,623,546 63,694 368 

 

 

 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն` ըստ Խմբի 31.12.2012թ. 
  

‘000 դրամ Համախմբ-

ված 

այդ թվում 

ԵՊՀ շրջա-
նավարտ-
ների միա-
վորում ՀԿ 

Նյութեքն 
ՍՊԸ 

Շրջանա-
վարտ ՍՊԸ 

Ակտիվ     

Դուստր ընկերությունում կատարված 

ներդրումներ 

- 18,950 - - 

Հիմնական միջոցներ 24,246 5,276 18,970 - 

Ոչ նյութական ակտիվներ 2,400 2,400 - - 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 26,646 26,626 18,970 - 

Պաշարներ     3,593,548   3,591,527 2,021 - 

Կանխավճարներ պաշարների և ծառայ-ների 

համար 

    1,283,651   1,264,494 19,157 - 

Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 26,161 26,161 - - 

Կանխավճար շահութահարկի գծով 1,596 - 1,596 - 

Կանխավճարներ հարկերի և պարտադիր 

վճարների գծով 

325,089 323,945 1,144 - 

Դրամական միջոցներ 33,361 30,931 2,379 51 

Փոխառություններ - 20,000 - - 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 26 26  - - 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 5,263,432 5,257,084 26,297 51 

Ընդամենը ակտիվներ 5,290,078 5,283,710 45,267 51 

     

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ     

Կանոնադրական կապիտալ - - 18,900 50 

Չբաշխված շահույթ 22,517 26,500 (3,984) 1 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 22,517 26,500 14,916 51 

Փոխառություններ - - 20,000 - 

Առևտրական կրեդիտորական պարտքեր 91 91 - - 

Կանխավճար բնակարանաշինության ծրագրի 

գծով 

5,234,821 5,224,484 10,337 - 

Շահութահարկի գծով պարտավորություն 11,161 11,161 - - 

Այլ հարկերի և պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորություն 

77 63 14 - 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 21,411 21,411 - - 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 5,267,561 5,257,210 30,351 - 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ  

5,290,078 5,283,710 45,267 51 

 

 

 

 

 

 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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9. Հիմնական միջոցներ 

 

ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում ՀԿ 
 
‘000 դրամ Մեքենաներ և 

սարքավո-
րումներ 

Տրանսպոր-
տային 

միջոցներ 
Արտադրատն-
տեսական գույք Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք      

31 դեկտեմբեր 2012թ. 7,403 8,000 7,580 22,983 

Ձեռք բերում 459 13,534 - 13,993 

Դուրս գրում - (8,000) - (8,000) 

31 դեկտեմբեր 2013թ. 7,862 13,534 7,580 28,976 

     

Կուտակված մաշվածություն         

31 դեկտեմբեր 2012թ. 6,201 5,333 6,173 17,707 

Տարեկան մաշվածություն 481 1,709 345 2,535 

Դուրս գրված ակտիվների 

գծով կուտակված 

մաշվածություն 

- (6,667) - (6,667) 

31 դեկտեմբեր 2013թ. 6,682 375 6,518 13,575 

     

Հաշվեկշռային արժեք     

31 դեկտեմբեր 2012թ. 1,202 2,667 1,407 5,276 

31 դեկտեմբեր 2013թ. 1,180 13,159 1,062 15,401 

 

Մաշվածություն 

 

‘000 դրամ 2013 2012 

Ընդամենը, այդ թվում` 2,535 2,384 

 վարչական նշանակության 2,535 2,384 

 

Գրավադրում 

Հիմնական միջոցների սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ չկան: 

 

Այլ 

Դեռևս օգտագործման մեջ գտնվող, սակայն լրիվ մաշված հիմնական միջոցների համախառն 

հաշվեկշռային արժեքը 31.12.2013թ. դրությամբ կազմում է 10,428 հազար դրամ: 

Հիմնական միջոցների ձեռք բերման պայմանագրային հանձնառություններ չկան: 

 

10. Ոչ նյութական ակտիվներ 

 

‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2012թ. Ավելացում Նվազեցում 

Մնացորդ 
31.12.2013թ. 

     

- հաշվեկշռային արժեք 2,400 965 (715) 2,650 

- արժեք 5,590 965 - 6,555 

- ամորտիզացիա 3,190 715 - 3,905 

 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ամորտիզացիա 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան 2013թ.-ին կազմել է 715 հազար դրամ և 

ամբողջությամբ վարչական նշանակության է: 

 

11. Պաշարներ 

 

‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2013թ 

Մնացորդ 

31.12.2012թ 

Ընդամենը,  այդ թվում` 7,337,625 3,593,548 

 ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում, որից` 7,312,548 3,591,527 

բնակարանաշինության ծրագրի գծով անավարտ 
արտադրություն                                   

7,311,961 3,590,985 

վառելիք 587 542 

 Նյութեքն 25,044 2,021 

 Շրջանավարտ ՍՊԸ 33 - 

 

2013թ. որպես ծախս ճանաչված պաշարների հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 1,978,313 հազար 

դրամ։ 

 Առկա չեն պաշարներ, որոնք հանդիսանում են պարտավորությունների գծով ապահովության 

երաշխիք: 

 

12. Կանխավճար պաշարների և ծառայությունների համար 

 Այս հոդվածում ներկայացված է հիմնականում բնակարանաշինության ծրագրի գծով 

կապալառուներին տրված կանխավճարները: 

 

13. Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 
 

  

‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2013թ. 

Մնացորդ

31.12.2012թ. 

Ընդամենը,  այդ թվում` 37,595 26,161 

 տարածքների վաճառքից 37,345 25,053 

 գործառնական վարձակալությունից, որից` 250 1,108 

կապակցված կողմերի գծով 100 - 

 

14. Դրամական միջոցներ 
 

 Մնացորդ 31.12.2013թ. Մնացորդ 31.12.2012թ. 

ԱՄՆ դոլար ‘000 դրամ ԱՄՆ դոլար ‘000 դրամ 

Ընդամենը, այդ թվում` 1,292 41,170 1,291 33,361 

 ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում, 

որից` 

- 31,978 - 30,931 

դրամարկղում - 1 - 1 

բանկում` արժույթով - 31,455 - 30,409 

բանկում` արտարժույթով 1,292 522 1,291 521 

 Նյութեքն,  որից` - 9,034 - 2,379 

հաշվարկային հաշիվ - 9,034 - 2,379 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 

 

Page 36 of 44 

Գրավադրում 

Համաձայն 2013թ. դեկտեմբերի 13-ին «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ի հետ կնքված վարկային գծի 

պայմանագրի, վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց են հանդիսանում 

Վարկատուի մոտ Վարկառուի ունեցած թիվ 083713790100 ՀՀ դրամային հաշվարկային հաշվի 

շրջանառությունը, որի միջին ամսական շարժը վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածում 

չպետք է պակաս լինի 250,000 հազար ՀՀ դրամ գումարից:  

 

15. Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

 

‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2013թ. 

Մնացորդ  

31.12.2012թ. 

Ընդամենը, այդ թվում` 5,290 26 

 հետաձգված հաշվանցման ենթական ԱԱՀ 5,290 12 

 դեբ. պարտք առհաշիվ տրված գումարների գծով - 14 

 

16. Սեփական կապիտալ 

Սեփական կապիտալը (զուտ ակտիվները) ձևավորված է չբաշխված շահույթից (վնասից): 
 Չբաշխված շահույթ 

Այս հոդվածում ներառվել են    

 նախորդ տարիների չբաշխված շահույթը` 22,517 հազար դրամ, և 

  հաշվետու տարվա զուտ շահույթը` 3,850 հազար դրամ: 

17. Վարկեր 

 

‘000 դրամ Տոկոսա-

դրույք

Մարման 

ժամկետ

Մնացորդ 

31.12.2013թ. 

Մնացորդ

31.12.2012թ. 

Ոչ ընթացիկ վարկեր, այդ թվում`   150,000 - 

ՀՀ դրամով վարկեր 14% 14/12/2015 150,000 - 

 

Գրավադրում 

2013թ. դեկտեմբերի 13-ին "Արարատբանկ" ԲԲԸ-ի հետ կնքվել է 150,000 հազար դրամի վարկային 

գծի պայմանագիր : Վարկային պայմանագրերի շրջանակներում վարկառուի պարտավորությունների 

կատարման ապահովման միջոց են հանդիսանում Վարկատուի մոտ Վարկառուի ունեցած թիվ 

083713790100 ՀՀ դրամային հաշվարկային հաշվի շրջանառությունը, որի միջին ամսական շարժը վարկի 

գործողության ողջ ժամանակահատվածում չպետք է պակաս լինի 250,000 հազար ՀՀ դրամ գումարից: 

 

18. Առևտրական կրեդիտորական պարտքեր 

 

‘000 դրամ Մնացորդ 

31.12.2013թ. 

Մնացորդ

31.12.2012թ. 

Ընդամենը,  այդ թվում` 7,136 91 

 ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում, որից` 6,741 91 

նյութերի ձեռքբերումից - - 

ծառայությունների ձեռքբերումից 6,741 91 

հիմնական միջոցների ձեռքբերումից - - 

 Նյութեքն ՍՊԸ 354 - 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Առևտրական կրեդիտորական պարտքերը տոկոսային չեն և, որպես կանոն, մարվում են 30 օրվա 

ընթացքում։ 

 

19. Կանխավճար բնակարանաշինության ծրագրի գծով   

 

 ‘000 դրամ Մնացորդ 
31.12.2013 

Մնացորդ 
31.12.2012 

Ընդամենը,  այդ թվում` 9,457,898 5,234,821 

 ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում, որից` 9,457,707 5,224,484 

ք. երևան, Ծարավ աղբյուրի 55/6 հասցեի շենքի գծով 742,366 1,339,362 

ք. երևան, Սևակի 8 հասցեի շենքի գծով 2,686,919 1,965,663 

ք. երևան, Ծարավ աղբյուրի 55/8 հասցեի շենքի գծով 3,275,082 1,779,459 

ք. երևան, Ծարավ աղբյուրի 55/5 հասցեի շենքի գծով 4,956 - 

ք. երևան, Ծարավ աղբյուրի 55/17 հասցեի շենքի գծով 2,608,355 - 

ք.Կապան, 140,000 140,000 

այլ 29 - 

 Նյութեքն 191 10,337 

 

20. Այլ հարկեր և պարտադիր վճարներ
 

 

‘000 դրամ Մնացորդ 31.12.2013թ. Մնացորդ 31.12.2012թ. 

կանխավճար 

պարտա-

վորություն կանխավճար 

պարտա-

վորություն 

Ընդամենը,  այդ թվում` 1,065,375 1,603 325,089 77 

 ԵՊՀ շրջանավարտների 

միավորում, որից` 

1,064,960 190 323,945 63 

ԱԱՀ 1,064,475 - 320,887 - 

սոցապ վճար - 65 1,791 - 

եկամտահարկ 434 - 1,195  

հողի հարկ - 125 - 63 

գույքահարկ 51 - 72  

 Նյութեքն,  որից` 343 1,413 1,144 14 

ԱԱՀ - - 1,102 - 

 

21. Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

համախմբված հաշվետվություն`ըստ Խմբի
2013 

‘000 դրամ Համախմբված

 

այդ թվում
 

ԵՊՀ 
շրջանա-
վարտ-
ների 

միավո-
րում ՀԿ 

Նյութեքն 
ՍՊԸ 

Շրջանա-
վարտ 
ՍՊԸ 

Հասույթ 396,643 -   389,669  6,974 

Վաճառքի ինքնարժեք (331,634) - (327,291)  (4,343) 

Համախառն շահույթ 65,009            -   62,378         2,632 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Բնակարանաշինության ծրագրի եկամուտներ 1,941,133 1,941,133  - - 

Բնակարանաշինության ծրագրի ծախսեր (1,986,277) (1,986,277) - - 

Բնակարարանաշինության ծրագրի զուտ 
արդյունք 

(45,144) (45,144) - - 

Այլ եկամուտներ 48,274 48,274  - - 

Վարչական ծախսեր (47,890) (36,920) (8,619) (2,352) 

Այլ ծախսեր (16,950) (16,930) (20) -  

Գործառնական շահույթ (վնաս) 3,299 (50,720) 53,739  280 

Ֆինանսական եկամուտներ 11,073 11,073  - - 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ  277 - 277  - 

Շահույթ (վնաս) մինչև հարկումը 14,649 (39,647) 54,016  280 

Շահութահարկի գծով ծախս   (10,799) (161) (10,582) (56) 

Զուտ շահույթ (վնաս) 3,850 (39,808) 43,434  224 

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք 

3,850 (39,808) 43,434  224 

 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

համախմբված հաշվետվություն`ըստ Խմբի

2012 

‘000 դրամ Համախմբված այդ թվում
 

ԵՊՀ 
շրջանա-
վարտ-

ների միա-
վորում ՀԿ 

Նյութեքն 
ՍՊԸ 

Շրջանա-
վարտ 
ՍՊԸ 

Հասույթ 51,518 - 49,667 1,851 

Վաճառքի ինքնարժեք (37,267) - (36,216) (1,051) 

Համախառն շահույթ 14,251 - 13,451 800 

Բնակարանաշինության ծրագրի եկամուտներ 35,473 35,473 - - 

Բնակարանաշինության ծրագրի ծախսեր (25,764) (25,764) - - 

Բնակարարանաշինության ծրագրի զուտ 
արդյունք 

9,710 9,710 - - 

Այլ եկամուտներ 66,021 64,258 1,763  

Վարչական ծախսեր (43,957) (33,567) (9,590) (800) 

Այլ ծախսեր (53,490) (53,405) (85) - 

Գործառնական գործունեությունից վնաս (7,465) (13,004) 5,539 - 

Ֆինանսական եկամուտներ 30,104 30,104 - - 

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից 

օգուտ  

(1,095) 48 (1,143) - 

Վնասը մինչև հարկումը 21,544 17,148 4,396 - 

Շահութահարկի գծով ծախս   (15,276) (14,501) (775) - 

Զուտ շահույթ 6,268 2,647 3,621 - 

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք 

6,268 2,647 3,621 - 

 

 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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22. Վաճառքներ 

 

‘000 դրամ 2013թ. 2012թ. 

Հասույթ Ինքնարժեք Շահույթ Հասույթ Ինքնարժեք Շահույթ 

Ընդամենը, այդ թվում`  396,643 (331,634) 65,009 51,518 (37,267) 14,251 

 արտադրանքի, 

ապրանքների 

վաճառքից 

389,669 (327,291) 62,378 49,667  (36,216) 13,451 

 ծառայությունների 

մատուցումից 

6,974 (4,343) 2,631 1,851  (1,051) 800 

 

23. Բնակարանաշինության ծրագրի եկամուտներ և ծախսեր 

 

‘000 դրամ 2013թ. 2012թ. 

Հասույթ Ինքնարժեք Շահույթ Հասույթ Ինքնարժեք Շահույթ 

Ընդամենը, այդ թվում`  1,941,133 (1,986,277) (45,144) 35,473 (25,764) 9,710 

 բնակարանների գծով 1,864,602 (1,920,391) (55,789) 14,973 (12,202) 2,771 

 ավտոկայանատեղիների 

գծով 

44,876 (33,024) 11,852 20,500 (13,562) 6,938 

 

24. Այլ եկամուտներ (ծախսեր)  

 

‘000 դրամ 2013 2012 

Այլ եկամուտներ (օգուտներ) ընդամենը, այդ թվում` 48,274 66,021 

 ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում, որից` 48,274 64,258 

տուժանքներից 41,156 3,307 

հիմնական միջոցների վաճառքից 2,917 - 

վարձակալությունից 1,916 1,545 

գործառնական այլ եկամուտներ (անհուսալի 

կրեդիտորական պարտքերի դուրսգրումից) 

1,484 59,406 

նյութական վնասի փոխհատուցումից 800 - 

 Նյութեքն ՍՊԸ -       1,763 

 

‘000 դրամ 2013 2012 

Այլ ծախսեր (վնասներ) ընդամենը, այդ թվում` (16,950) (53,490) 

 ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում, որից` (16,930) (53,405) 

անհատույց տրված ակտիվներից (3,720) (30,650) 

այլ ծրագրային ծախսեր (13,210) (22,755) 

 Նյութեքն (20) (85) 

 

25. Ֆինանսական եկամուտներ  

Ֆինանսական եկամուտը ավանդային հաշվին առկա գումարի գծով հաշվարկված տոկոսներն են: 

 

 

 

  



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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26. Շահութահարկ 

 

‘000 դրամ 2013 2012 

 շահույթ (վնասում) ճանաչված շահութահարկի գումար, 

այդ թվում` 

(10,799) (15,276) 

o ընթացիկ հարկի գծով (11,059) (15,276) 

o հետաձգված հարկի գծով 260 - 

 

ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում ՀԿ 

‘000 դրամ 

Հարկի գործող միջին դրույքի և  

հարկի կիրառվող դրույքի թվային համադրում 2013 2012 

Հարկի կիրառվող դրույք 20% 20% 

Շահույթը մինչև հարկումը (39,646) 17,148 

Չնվազեցվող ծախսեր/չհարկվող եկամուտներ 41,751 55,357 

Հարկվող շահույթը 2,105 72,505 

Ընթացիկ հարկ 421 14,501 

Հարկի գործող միջին դրույքը (1)% 85% 

 

Հետաձգված հարկ 

 

‘000 դրամ 31.12.2013 

Հաշվեկշռային 

արժեք 

 

Հարկային 

բազա 

 

(+) Հարկվող 

ժամանակվոր 

տաբերություն 

(-) Նվազեցվող 

(հանվող) 

ժամանակավոր 

տարբերություն 

Աշխատավարձի և այլ կարճ. հատուցումների 

գծով պարտավորություն 

1,299 - (1,299) 

Ընդամենը   (1,299) 

Հարկի դրույքը   20% 

Հետաձգված հարկային ակտիվ   260   

 

 «Աշխատավարձի և այլ կաճրաժամկետ հատուցումների գծով պարտավորություն» հոդվածում 

ժամանակավոր տարբերությունը առաջացել է աշխատակիցների կուտակվող փոխհատուցելի 

բացակայությունների գծով: 

Չկան որևէ նվազեցվող (հանվող) ժամանակավոր տարբերություններ, չօգտագործված հարկային 

վնասներ և չօգտագործված հարկային զեղչեր, որոնց համար ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում չի ճանաչվել որևէ հետաձգված հարկային ակտիվ: 
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27. Շահույթում կամ վնասում ճանաչված ծախսերի բաժանումը (վերլուծումը)` ծախսերի ըստ բնույթի 

դասակարգմամբ 

 

ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում ՀԿ 

‘000 դրամ Ծանոթ. 2013 2012 

Բնակարանաշինության ծրագրի եկամուտներ 23 1,941,133 35,473 

Գործառնական այլ եկամուտներ 24 48,274 64,258 

Բնակարանաշինության գծով ծախսեր/պաշարների 

փոփոխություններ 

11,23 (1,986,277) (25,764) 

Օգտագործված հումք և նյութեր  (737) (489) 

Աշխատավարձ և կարճ. այլ հատուցումներ  (44,395) (39,185) 

ՀՄ-ների մաշվածություն 9 (2,535) (2,384) 

ՈՆԱ-ների ամորտիզացիա 10 (715) (568) 

Գործառնական այլ ծախսեր  (5,468) (44,345) 

Գործառնական վնաս  (50,720) (13,004) 

Ֆինանսական եկամուտներ 25 11,073 30,104 

Փոխարժեքային տարբերությունից  օգուտ (վնաս)  - 48 

Շահույթը (վնաս) մինչև հարկումը  (39,647) 17,148 

Շահութահարկի գծով ծախս    (161) (14,501) 

Զուտ շահույթ  (վնաս)  (39,808) 2,647 

 

28. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նպատակները և քաղաքականությունը 

Կազմակերպության հիմնական ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են վարկերը, 

առևտրական կրեդիտորական պարտքերը։ Ֆինանսական պարտավորությունների հիմնական նպատակն 

է կազմակերպության գործառնությունների ֆինանսավորումը։ Կազմակերպությունը ունի առևտրական 

դեբիտորական պարտքեր, դրամական միջոցներ։ 

Կազմակերպությունը ենթարկվում է պարտքային, իրացվելիության և շուկայական ռիսկերի։ 

Կազմակերպության ղեկավարությունը վերահսկում է այդ ռիսկերի կառավարման գործընթացը։ 

Կազմակերպությունը չի հեջավորում իր ենթարկվածությունը այդ ռիսկերին: 

Պարտքային ռիսկ 
Այն բանի ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի մի կողմը իր պարտականությունների չկատարմամբ 

մյուս կողմի համար կառաջացնի ֆինանսական կորուստ: Կազմակերպությունը ենթարկվում է 

պարտքային ռիսկին` կապված գործառնական գործունեության (հիմնականում առևտրական 

դեբիտորական պարտքեր) և  ներդրումային գործունեության (տրված փոխառություններ) հետ։ 

Վաճառքների գծով պարտքային ռիսկի կառավարումն իրականացվում է հաշվապահության 

կողմից։ Դեբիտորական պարտքերի գծով իրականացվում է կանոնավոր մոնիտորինգ։ Յուրաքանչյուր 

հաշվետու ամսաթվի դրությամբ իրականացվում է բոլոր գնորդների համար արժեզրկման 

(անհավաքագրելիության) ստուգում` անհատական հիմունքով։ Հաշվարկները սահմանվում են 

անցյալում փաստացի կրած վնասների հիման վրա։ Պարտքերի համար ապահովություն չի պահանջվում։ 

Պարտքային ռիսկին առավելագույն ենթարկվածությունը ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային 

արժեքն է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ։ Առևտրական դեբիտորական պարտքերի ռիսկի 

համակենտրոնացումը գնահատվում է ցածր։ 

Իրացվելիության ռիսկ 
Այն բանի ռիսկն է, որ կազմակերպությունը դժվարություններ կունենա իր պարտականությունները 

կատարելիս, որոնք մարվելու են դրամական միջոց կամ այլ ֆինանսական ակտիվ տրամադրելով: 

Կազմակերպությունը իրականացնում է դրամական միջոցների դեֆիցիտի ռիսկի նկատմամբ վերահսկո-

ղություն` օգտագործելով շարունակական իրացվելիությունը պլանավորելու գործիքը։ 



«Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» ՀԿ 
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Կազմակերպության նպատակն է պահպանել ֆինանսավորման շարունակականության և ճկունության 

միջև հավասարակշռությունը` բանկային օվերդրաֆտների, վարկերի և ապառիկով պաշարների գնման 

պայմանագրերի օգտագործման միջոցով։  

Բոլոր ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները հավասար են չզեղչված 

պայմանագրային վճարումներին, բացառությամբ ստացված անտոկոս փոխառությունների։ 

Ստորև ներկայացված է ֆինանսական պարտավորությունների մարման վերաբերյալ ամփոփ 

տեղեկատվություն` հիմնված չզեղչված պայմանագրային վճարումների վրա։ 

‘000 դրամ
 

31.12.2013թ. Ցպահանջ մինչև 1 տարի 1-ից 5 տարի Ընդամենը 

Վարկեր - - 150,000 150,000 

ՀՀ դրամ - - 150,000 150,000 

Առևտրական 

կրեդիտորական պարտքեր  
- 7,136 - 7,136 

Այլ պարտավորություններ   7,244  7,244 

 

‘000 դրամ
 

31.12.2012թ. Ցպահանջ մինչև 1 տարի 1-ից 5 տարի Ընդամենը 

Առևտրական 

կրեդիտորական պարտքեր  
- 91 - 91 

Այլ պարտավորություններ  - 11,238 - 11,238 

 

Շուկայական ռիսկ 

Այն բանի ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական հոսքերը 

կտատանվեն շուկայական գների փոփոխությունների հետևանքով: Շուկայական ռիսկը ներառում է երեք 

տեսակի ռիսկ`արժութային ռիսկ, տոկոսադրույքային ռիսկ և այլ գնային ռիսկ։ Շուկայական ռիսկին 

ենթարկվող ֆինանսական գործիքները ներառում են վարկերը և փոխառությունները, գնումների գծով 

կրեդիտորական պարտքերը, ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերը, վաճառքների գծով 

դեբիտորական պարտքերը, դրամական միջոցները։ 

Արժութային ռիսկ 

Այն բանի ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական հոսքերը 

կտատանվեն արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխությունների հետևանքով: Արտարժույթի 

փոխարժեքների փոփոխության ռիսկին ենթարկվում է արտարժույթով վարկերը, գնումների գծով 

կրեդիտորական պարտքերը և վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերը: Արժույթները, որոնք 

հիմնականում առաջացնում են նման ռիսկ, հետևյալն են` ԱՄՆ դոլար, Եվրո: 

Կազմակերպությունը ունի արտարժույթով գնանշված հետևյալ ֆինանսական գործիքները. 

 

Հոդված USD EUR 

2013 2012 2013 2012 

Ընթացիկ ակտիվներ 1,292 1,291 - - 

Դրամական միջոցներ 1,292 1,291 - - 
 

    

Ընթացիկ պարտավորություններ  - - - - 
   

Զուտ հաշվեկշիռ 1,292 1,291 - - 

 

Աղյուսակում ներկայացված է ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի հնարավոր փոփոխության նկատմամբ 

զգայունությունը` այլ փոփոխականների հաստատուն լինելու դեպքում։ Կազմակերպության նախքան 

հարկումը շահույթի վրա ազդեցությունը պայմանավորված է դրամական ակտիվների և 
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Page 43 of 44 

պարտավորությունների իրական արժեքների փոփոխություններով։ Այլ արժույթների փոփոխությունների 

նկատմամբ Ընկերության  ենթարկվածությունը էական չէ։ 

 

 ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի 

փոփոխություն 

Նախքան հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցությունը (‘000 դրամ) 

2013թ. -5%/+5% (26)/26 

2012թ. -5%/+5% (26)/26 

 

Տոկոսադրույքային ռիսկ 

Այն բանի ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական հոսքերը 

կտատանվեն` շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխությունների հետևանքով: Տոկոսադրույքի 

փոփոխությունները գլխավորապես ազդում են վարկերի վրա` փոփոխելով նրանց իրական արժեքը: 

Ստացված վարկերը ֆիքսված տոկոսադրույքով են: 

Տոկոսադրույքների փոփոխությունների զգայունության վերլուծության շրջանակներում բազիսային 

միավորներում փոփոխությունների վերաբերյալ ենթադրությունները հիմնված են տվյալ պահին 

շուկայում դիտարկվող վիճակի հիման վրա, ինչը բնորոշում է նախորդ տարիների հետ համեմատած 

նշանակալի փոփոխականությունը։ 

Այլ գնային ռիսկ  

Այն բանի ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա դրամական հոսքերը 

կտատանվեն շուկայական գների փոփոխությունների (բացի տոկոսադրույքային ռիսկից և արժութային 

ռիսկից առաջացողներից) արդյունքում, անկախ այն բանից, թե այդ փոփոխությունները պայմանավոր-

ված են առանձին ֆինանսական գործիքին կամ դրա թողարկողին հատուկ գործոններով, թե շուկայում 

շրջանառվող բոլոր նմանատիպ ֆինանսական գործիքների վրա ազդող գործոններով: 

Այլ գնային ռիսկերի ազդեցությունը էական չէ։  

 

29. Կապակցված կողմերի բացահայտումներ 

 

Կապակցված կողմերի փոխհարաբերությունների բնույթը 

ՀԿ-ն ավելացրել է իր ներդրումը 2011թ «Նյութեքն» ՍՊԸ-ում 18,850 հազար դրամով: Ներդրումը 

ամբողջությամբ համալրված է: Ներդրված միջոցներով  «Նյութեքն» ՍՊԸ-ն ձեռք է բերել 2,45 հա հողամաս 

ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Սպիտակ, Վանաձորի խճուղի թիվ 20 հասցեում: 

 

Անվանումը Բնույթը 

Դուստր կազմակերպություն  «Նյութեքն» ՍՊԸ (100% ՀԿ մասնակցությամբ Ընկերություն) 

«Շրջանավարտ» ՍՊԸ (100% ՀԿ մասնակցությամբ Ընկերություն) 

 

Կապակցված կողմերի հետ գործարքներ 

 

Դուստր կազմակերպություն («Նյութեքն»  ՍՊԸ) 

ՀԿ-ն համաձայն փոխառության պայմանագրի` կնքված 28.02.2011 թ-ին, 5,000 հազար դրամի 

անտոկոս փոխառություն է տրամադրել «Նյութեքն» ՍՊԸ-ին` երկու տարի մարման ժամկետով: 

Հաշվետու տարում այս գործարքի գծով ՀԿ-ում առկա 3,000 հազար դրամի մնացորդը մարվել է: 

ՀԿ-ն համաձայն փոխառության պայմանագրի` կնքված 28.09.2012 թ-ին, 17,000 հազար դրամի 

անտոկոս փոխառություն է տրամադրել «Նյութեքն» ՍՊԸ-ին մինչև 31.12.2013թ մարման ժամկետով: 

Հաշվետու տարում այս գործարքի գծով ՀԿ-ում առկա 17,000 հազար դրամի մնացորդը մարվել է: 
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