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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն
2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ծան.
Ակտիվներ
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ

14
15

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

13

Ընթացիկ ակտիվներ
Պաշարներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական
պարտքեր
Կանխավճարներ
Հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

16
17
18

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

2009թ հունվարի 1
AMD ‘000

20,006
4,032
11,099

35,148
5,982
5,931

46,131
7,162
195

35,137

47,061

53,488

117

226

677

35,621
22,440
1,768

20,489
10,272
673

22,510
6,742
1,633

57,074

189,736

164,981

117,020

221,396

196,543

152,157

268,457

250,031

Կուտակված (վնաս)/շահույթ

156,840
195
10,849
(51,374)

235,260
195
9,174
(40,222)

184,767
195
5,597
13,193

Ընդամենը կապիտալ

116,510

204,407

203,752

1,649

4,701

11,391

1,649

4,701

11,391

22
21

12,659
3,050

36,010
6,690

25,618
7,431

23

18,289

16,649

1,839

33,998

59,349

34,888

35,647

64,050

46,279

152,157

268,457

250,031

19

Ընդամենը ակտիվներ
Կապիտալ և պարտավորություններ
Կապիտալ
Կանոնադրական կապիտալ
Պահուստային կապիտալ
Բաժնային պարգևավճարի պահուստ

20
20
20

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Պետական շնորհներ
Ընթացիկ պարտավորություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական
պարտքեր
Պետական շնորհներ
Աշխատակիցների հատուցման
պարտավորություններ
Ընդամենը պարտավորություններ
Ընդամենը կապիտալ և
պարտավորություններ

21
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված հաշվետվություն
2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Կանոնադրա
կան
Բաժնային Կուտակված
կապիտալ Պահուստայի պարգևավճա շահույթ/(վնա

(Ծան. 20)
AMD ‘000

ն կապիտալ րի պահուստ
AMD ‘000
AMD ‘000

ս)
AMD ‘000

Ընդամենը
կապիտալ
AMD ‘000
203,752

2009թ. հունվարի 1
Հաշվետու տարվա համապարփակ
եկամուտ
Բաժնային պարգևավճար
Սեփական կապիտալի ավելացում
Հայաստանի Կենտրոնական
Դեպոզիտարիայի ձեռք բերում
Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի
նվազեցում
Բաժնային պարգևավճարի
տրամադրման դիմաց գանձում
(Ծան.24)

184,767

195

5,597

13,193

170,500

-

3,577
-

6,949
(170,423)

(93,252)

-

-

93,252

-

(26,755)

-

-

26,755

-

-

-

-

(9,948)

2009թ. դեկտեմբերի 31

235,260

195

9,174

(40,222)

204,407

-

-

1,675

(87,963)
-

(87,963)
1,675

-

-

78,420

Հաշվետու տարվա համապարփակ վնաս
Բաժնային պարգևավճար
Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի
նվազեցում
Բաժնային պարգևավճարի
տրամադրման դիմաց գանձում
(Ծան.24)

(78,420)

-

-

-

(1,609)

2010թ. դեկտեմբերի 31

156,840

195

10,849

(51,374)

6,949
3,577
77

(9,948)

-

(1,609)
116,510
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

Դրամական հոսքերի մասին համախմբված հաշվետվություն
2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
Ծան.
Գործառնական գործունեություն
Հաճախորդներից ստացված դրամական միջոցներ
Դրամական միջոցների ներհոսք գործառնական այլ
գործունեությունից
Վճարումներ մատակարարներին ստացված ապրանքների
գծով
Վճարումներ մատակարարներին ստացված
ծառայությունների գծով
Վճարումներ աշխատակիցներին
Վճարված շահութահարկ
Վճարումներ պետական բյուջե, բացի շահութահարկից
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության գծով
Դրամական միջոցների արտահոսք գործառնական այլ
գործունեությունից
Զուտ դրամական հոսքեր (օգտագործված գործառնական
գործունեության համար) / գործառնական
գործունեությունից
Ներդրումային գործունեություն
Հիմնական միջոցների վաճառքից հոսքեր
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Դրամական միջոցների արտահոսք ներդրումային այլ
գործունեությունից
Զուտ դրամական հոսքեր օգտագործված ներդրումային
գործունեության համար

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

208,209

293,732

41,269

133,143

(5,760)

(10,189)

(86,256)
(188,271)
(14,375)
(42,641)
(19,815)

(37,175)
(161,774)
(15,313)
(77,045)
(15,319)

(23,777)

(99,173)

(131,417)

10,887

–
(438)
119
(319)

617
(8,182)
75
(7,490)

Ֆինանսական գործունեություն
Բաժնետիրական կապիտալի ավելացում
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
(նվազում)/ աճ
Զուտ արտարժութային տարբերություններ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հունվարի 1-ի
դրությամբ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

20

–

77

–

77

(131,736)
(926)

3,474
21,281

19

189,736

164,981

19

57,074

189,736

Կից ներկայացված ծանոթագրությունները հանդիսանում են սույն ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մաս
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1.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Տեղեկատվություն ընկերության վերաբերյալ
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «Ընկերություն») «Հայաստանի
Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերության (միասին «Խումբ») մայր կազմակերպությունն է:
Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ինքնակարգավորվող կազմակերպության
իրավահաջորդը և գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն` 2008թ.-ի դեկտեմբերի 2ին՝ որպես բաց բաժնետիրական ընկերություն: Այն գործունեություն է իրականացնում Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ` «ԿԲ») կողմից 2008թ.-ի դեկտեմբերի 2-ին տրված արժեթղթերի
կարգավորվող շուկայի օպերատորի գործունեության գործառնություններ իրականացնելու թիվ 0001 լիցենզիայի
(վերջին փոփոխությունը կատարվել է 2009թ.-ի փետրվարի 24-ին) հիման վրա: Ընկերությունն ունի նաև ԿԲ-ի
կողմից 2005թ. նոյեմբերի 4-ին տրված (վերջին փոփոխությունը կատարվել է 2010թ.-ի փետրվարի 2-ին)
արտարժույթի առքուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման թիվ 1 լիզենզիան: Ընկերությունը մատուցում է
իրավաբանական անձանց կողմից թողարկված բաժնետոմսերի ու պարտատոմսերի, Հայաստանի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից թողարկված պարտատոմսերի, ռեպո գործիքների,
արտաժույթի, ինչպես նաև վարկային ռեսուրսների առքուվաճառքի բորսայական ծառայություններ:
«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերությունը «Հայաստանի Կենտրոնական
Դեպոզիտարիա» ինքնակարգավորվող կազմակերպության իրավահաջորդն է: Այն գրանցվել է Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության համաձայն` 2008թ. –ի դեկտեմբերի 2-ին՝ որպես բաց բաժնետիրական
ընկերություն: Այն գործունեություն է իրականացնում ԿԲ կողմից 2008թ.–ի դեկտեմբերի 2-ին տրված կենտրոնական
դեպոզիտարիայի գործունեություն իրականացնելու թիվ 001 լիցենզիայի հիման վրա: Ընկերությունը հանդիսանում է
Հայաստանում գործող պահառության երկմակարդակ համակարգի առաջին մակարդակը, վարում է ռեեստրի և
արժեթղթերի հաշիվները, իրականացնում է կորպորատիվ արժեթղթերով կնքվող բորսայական և
արտաբորսայական գործարքների գծով քլիրինգն ու վերջնահաշվարկը:
Խմբի աշխատակիցների թվաքանակը 2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է 40 (2009թ.` 38):
2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում «OMX Aktiebolag»
շվեդական ընկերությանը:
Խմբի վերջնական վերահսկող ընկերությունն է NASDAQ OMX Group, Inc. (ԱՄՆ), որը գրանցված է 19801 Դելավեր,
Նյու Քասթլ երկրամաս, ք. Վիլմինգտոն, 1209 Օռանժ փողոց:
Ընկերության և իր դուստր ընկերության իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան,
0010, Մհեր Մկրտչյան 5բ:
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Հաշվետվությունների պատրաստման հիմքերը
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են պատմական արժեքի սկզբունքի
հիման վրա:
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով («AMD»)` հազարների
ճշտությամբ, եթե այլ բան նշված չէ:

Համախմբման հիմքեր
Բոլոր այն դուստր ընկերությունները, որոնցում Խումբն ունի ձայնի իրավունքի կեսից ավելին կամ այլ կերպ
կարող է վերահսկել նրանց գործառնությունները, համախմբվում են: Դուստր ընկերությունները համախմբվում են
սկսած այն ամսաթվից, երբ նրանց նկատմամբ վերահսկողությունն անցել է Խմբին, և այլևս չեն համախմբվում
սկսած այն ամսաթվից, երբ տեղի է ունենում վերահսկողության կորուստ: Բոլոր ներխմբային գործարքները,
հաշվեկշիռները և խմբի ընկերությունների միջև չիրացված օգուտներն ամբողջապես փոխզտվում են: Չիրացված
վնասները նույնպես փոխզտվում են, բացառությամբ այն դեպքի, երբ գործարքը վկայում է փոխանցվող ակտիվի
արժեզրկման մասին: Անհրաժեշտության դեպքում դուստր ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականությունները փոխվում են Խմբի կողմից ընդունված քաղաքականությանը համապատասխանեցնելու
նպատակով:
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվետվությունների պատրաստման հիմքերը (շարունակություն)
Դուստր ընկերության ձեռքբերումն ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կողմից
2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի միակ բաժնետերը շվեդական OMX
Aktiebolag ընկերությունն էր, որն ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կողմ է: 2009թ. հունիսի 5-ին
Ընկերությունը ձեռք է բերել Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերի 100%-ը` փոխանակելով
դրանք իր կողմից թողարկված բաժնետոմսերի հետ Ծան. 20-ում բացահայտված ձևով: Ընդհանուր
վերահսկողության տակ գտնվող կողմերից դուստր ընկերության ձեռքբերումը հաշվառվում է` օգտագործելով
շահերի միավորման մեթոդը: Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող կողմից փոխանցվող դուստր
ընկերության ակտիվներն ու պարտավորությունները սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում
հաշվառվում են փոխանցման ամսաթվի դրությամբ փոխանցող ընկերությունում (Փոխանցող) դրանց հաշվեկշռային
արժեքով: Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները, ներառյալ թղթակցող գումարները,
ներկայացված են այնպես, ինչպես եթե դուստր ընկերությունը ձեռք բերված լիներ այն ամսաթվին, երբ այն ձեռք է
բերել Փոխանցողը:

Համապատասխանության մասին հայտարարություն
Խմբի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներին («ՖՀՄՍ») համապատասխան, որոնք հաստատվել են Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդի («ՀՀՄՍԽ») կողմիցֈ
2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա և դրան նախորդող ժամանակաշրջանների համար Խումբը
պատրաստել է իր ֆինանսական հաշվետվությունները Հայաստանի Հանրապետությունում այդ
ժամանակահատվածում հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրության («ՀՀՀՍ») համաձայն: Սույն
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Խմբի առաջին ֆինանսական հաշվետվություններն են, որ
պատրաստված են ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան: Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստման համար Խմբի ֆինանսական վիճակի մասին` ՖՀՄՍ-ներով սկզբնական հաշվետվությունը
պատրաստվել է ՖՀՄՍ-ներին անցնելու ամսաթվի՝ 2009թ. հունվարի 1–ի դրությամբ:

ՖՀՄՍ-ների հետընթաց կիրառման պահանջից բացառություններ
ՖՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը»
սահմանում է այն ընթացակարգերը, որոնց պետք է հետևի Խումբը, երբ առաջին անգամ է որդեգրում ՖՀՄՍ-ները՝
որպես ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքներ: Խմբից պահանջվում է սահմանել
ՖՀՄՍ-ին համապատասխանող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը 2010թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ, և կիրառել այն ֆինանսական վիճակի մասին` ՖՀՄՍ-ներով սկզբնական հաշվետվության
պատրաստման և ներկայացման համար ՖՀՄՍ-ներին անցնելու ամսաթվի՝ 2009թ. հունվարի1–ի դրությամբ:
ՖՀՄՍ 1-ը առաջարկում է մի շարք ընտրանքային բացառություններ այս ընդանուր սկզբունքից: Խումբը չի օգտվել
ոչ մի ընտրանքային բացառությունից:
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2.1

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվետվությունների պատրաստման հիմքերը (շարունակություն)
ՖՀՄՍ-ներին անցնելու ազդեցությունը
Ստորև ներկայացված աղյուսակն ամփոփում է ՖՀՄՍ-ի և ՀՀՀՍ-ի տարբերությունների ազդեցությունը Խմբի
ընդհանուր կապիտալի վրա.

Բաժնային
Կանոնադրակա Պահուստային պարգևավճարի Կուտակված
ն կապիտալ
կապիտալ
պահուստ
շահույթ/(վնաս)
Մնացորդն առ 2009թ.
հունվարի 1 (ՀՀՀՍ)

Ընդամենը
կապիտալ

AMD ‘000

AMD ‘000

AMD ‘000

AMD ‘000

AMD ‘000

184,767

195

–

26,297

211,259

–

–

–

(333)

(333)

–

–

–

(7,174)

(7,174)

Մնացորդի ուղղում.
Ակտիվների
վերագնահատման
պահուստի
փոփոխություն
Հետաձգված հարկային
ակտիվների
փոփոխություն

Հաշվապահական
հաշվառման
քաղաքականությունում
փոփոխություններ.
Բաժնային պարգևավճար
Մնացորդն առ 2009թ.
հունվարի 1 (ՖՀՄՍ)

–

–

5,597

(5,597)

–

184,767

195

5,597

13,193

203,752

Մնացորդն առ 2009թ.
դեկտեմբերի 31 (ՀՀՀՍ)

235,260

195

(48,116)

187,339

–
–

–
–

–
–

(89)
(526)

(89)
(526)

–
–

–
–

–

(2,109)

(2,109)

–

5,152

5,152

14,640

14,640

Մնացորդի ուղղում.
Ակտիվների
վերագնահատման
պահուստի
փոփոխություն
Պաշարների դուրսգրում
2009թ. վերաբերող
լրացուցիչ ծախսեր
Հետաձգված հարկի
փոփոխություն

Հաշվապահական
հաշվառման
քաղաքականությունում
փոփոխություններ.
Առևտրային դեբիտորական
պարտքերի արժեզրկման
պահուստ
Բաժնային պարգևավճար
Մնացորդն առ 2009թ.
դեկտեմբերի 31 (ՖՀՄՍ)

–

–

–

–

–

9,174

(9,174)

235,260

195

9,174

(40,222)

204,407
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

2.1 Հաշվետվությունների պատրաստման հիմքերը (շարունակություն)
ՖՀՄՍ-ներին անցնելու ազդեցությունը (շարունակություն)
Ստորև ներկայացված աղյուսակն ամփոփում է ՖՀՄՍ-ի և ՀՀՀՍ-ի տարբերությունների ազդեցությունը Խմբի
համապարփակ եկամուտի վրա.

AMD ‘000
2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համապարփակ վնաս (ՀՀՀՍ)

(23,836)

Մնացորդների ուղղում.
Ակտիվների վերագնահատման պահուստի հետադարձում
2009թ. վերաբերող լրացուցիչ ծախսեր
Պաշարների դուրսգրում
Հետաձգված հարկի փոփոխություն

83
(2,109)
(526)
12,326

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում փոփոխություններ.
Առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստ
Բաժնային պարգևավճարի տրամադրման դիմաց գանձում (Ծան. 24)
Բաժնային պարգևավճար
2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համապարփակ եկամուտ (ՖՀՄՍ)

2.2

14,640
9,948
(3,577)
6,949

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ նկարագիր
ա) Արտարժույթի վերահաշվարկ
Ընկերության և իր դուստր ընկերության գործառնական ու հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ՀՀ
դրամն է:
Արտարժույթով կատարված գործարքները սկզբնապես վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթի՝ ԿԲ-ի
կողմից հրապարակված գործարքի օրվա միջին շուկայական փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված
դրամային ակտիվներն ու պարտավորությունները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով` կիրառելով
հաշվետու ամսաթվի փոխարժեքը: Ոչ դրամային հոդվածների համար, որոնք ներկայացվում են սկզբնական
արժեքով, վերագնահատման ժամանակ կիրառվում է գործարքի օրվա փոխարժեքը: Իրական արժեքով
հաշվառվող ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով իրական արժեքի որոշման օրվա
փոխարժեքը: Արտարժույթով արտահայտված գործարքների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը
ճանաչվում են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

բ) Հասույթի ճանաչում
Հասույթը ճանաչվում է այնքանով, որքանով հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կներհոսեն Խումբ, և այդ
եկամուտները հնարավոր է արժանահավատորեն չափել ՝անկախ այն հանգամանքից, թե երբ են կատարվում
վճարումները: Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով՝ հաշվի առնելով
պայմանագրով նախատեսված վճարման պայմանները և չհաշված զեղչերը, ավելացված արժեքի հարկն ու
տուրքերը: Խումբը գնահատել է իր հասույթի ստացման աղբյուրները որոշելու համար, թե արդյոք այն գործում է
որպես պրինցիպալ կամ որպես գործակալ: Խումբը եկել է այն եզրահանգման, որ իր ամբողջ հասույթը ստացել է
որպես պրինցիպալ:
Ստորև ներկայացվող չափանիշները նույնպես հաշվի են առնվում հասույթի ճանաչման ժամանակ .

Ծառայությունների մատուցում
Հասույթը ճանաչվում է այքանով, որքանով հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կներհոսեն Խումբ, և այդ
եկամուտները հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք
հատուցման իրական արժեքով՝ հանած զեղչերի, զիջումների ու ավելացված արժեքի հարկի գումարները:
Այս հարկը դիտվում է որպես հարկային մարմինների անունից հավաքագրվող հարկ:
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2.2

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
բ) Հասույթի ճանաչում (շարունակություն)
Հասույթը հիմնականում կազմված է.


Ռեեստրի վարումից, սեփականատերերի ռեեստրի հաշվառման պահպանումից ու կարգավորվող
շուկայում կնքված գործարքների քլիրինգից և վերջնահաշվարկից հասույթից. այս ծառայություններից
եկամուտը Խումբը ճանաչում է այն ամիսներին, երբ եկամուտները վաստակվում են` հիմնվելով
սակագներով սահմանված հաստատագրված ամսական վճարների վրա:



Հաճախորդներին մատուցվող այլ ծառայություններ. այս ծառայություններից եկամուտը Խումբը ճանաչում
է այն ժամանակ, երբ ծառայությունները փաստացի մատուցվում են:

Տոկոսային եկամուտ
Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է որպես հաշվեգրված տոկոս (օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի
մեթոդը): Տոկոսային եկամուտը ներառվում է համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվությունում՝
«Ֆինանսական եկամուտներ/ծախսեր» հոդվածում:

գ) Պետական շնորհներ
Պետական շնորհները ճանաչվում են շնորհները ստանալու և դրանց հետ կապված բոլոր պայմանները
բավարարվելու համար հիմնավորված երաշխիքների առկայության պարագայումֈ Երբ շնորհները վերաբերում են
ծախսային հոդվածներին, դրանք ճանաչվում են որպես եկամուտ կանոնավոր հիմունքներով այն
ժամանակահատվածի ընթացքում, որի ընթացքում նախատեսվում է ճանաչել համապատասխան ծախսերըֈ Երբ
շնորհները վերաբերում են ակտիվներին, դրանք ճանաչվում են որպես հետաձգված եկամուտ և հետագայում
եկամուտ ճանաչվում հավասար գումարներով համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի
ընթացքումֈ
Երբ Խումբը ստանում է ոչ դրամական շնորհ, ակտիվը և շնորհը հաշվառվում են համախառն անվանական
գումարներով և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ներառվում՝
համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում և օգուտների սպառման չափով՝ տարեկան
հավասարաչափ մասերովֈ Երբ վարկերը և նմանատիպ աջակցությունը տրամադրվում են կառավարության կամ
պետական այլ հիմնարկների կողմից շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, դրա ազդեցությունը ներկայացվում է
որպես լրացուցիչ պետական շնորհֈ

դ) Հարկեր
Ընթացիկ շահութահարկ
Ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար ընթացիկ հարկային ակտիվը և պարտավորությունը չափվում է այն
գումարի չափով, որն ակնկալվում է ստանալ կամ վճարել հարկային մարմիններինֈ Ընթացիկ հարկերը
հաշվարկվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում գործող Հայաստանի Հանրապետության հարկային
օրենսդրության և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխանֈ
Հարկերի հաշվարկման ժամանակ կիրառված հարկային դրույքները և հարկային օրենսդրությունը գործում են այն
երկրում, որտեղ հաշվետու ամսաթվին Խումբը ծավալում է իր գործունեությունը և ստանում է հարկվող եկամուտ:
Ուղղակիորեն կապիտալում ճանաչված տարրերին վերաբերվող ընթացիկ շահութահարկը ճանաչվում է
կապիտալում և ոչ թե ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Ղեկավարությունը պարբերաբար
վերագնահատում է հարկային հայտարարագրերի լրացման իր այն մոտեցումները, որոնք վերաբերում են
կիրառվող հարկային օրենսդրության մեկնաբանությանը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ստեղծում
պահուստներ:

Հետաձգված հարկեր
Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են՝ օգտագործելով պարտավորությունների մեթոդը, որը հիմնված է
հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկային բազայի և ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային
արժեքների ժամանակավոր տարբերությունների վրա:
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Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
դ) Հարկեր (շարունակություն)
Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր ժամանակավոր տարբերությունների
համար, բացառությամբ

երբ հետաձգված հարկային պարտավորություններն առաջանում են գուդվիլի կամ ակտիվի կամ
պարտավորության սկզբնական ճանաչումից, որը չի հանդիսանում բիզնեսի միավորման արդյունք և
գործառնության իրականացման պահին չի ազդում ո՛չ հաշվապահական, ո՛չ հարկվող շահույթի կամ վնասի
վրա,


հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են դուստր
ընկերություններում, գործընկեր կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկություններում
մասնակցության հետ կապված ներդրումներին, երբ այդ ժամանակավոր տարբերությունների
հակադարձումը կարող է կառավարվել և հավանական է, որ այդ ժամանակավոր տարբերությունները չեն
հակադարձվի մոտ ապագայում:

Հետաձգված հարկային ակտիվները ճանաչվում են բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների,
չօգտագործված հարկային վնասների և զեղչերի համար այն չափով, որ հնարավոր կլինի առանձնացնել հարկման
ենթակա շահույթից: Դրա նկատմամբ կկիրառվեն նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունները,
չօգտագործված հարկային վնասները և զեղչերը՝ բացառությամբ այն դեպքերի,


երբ ժամանակավոր տարբերություններին վերաբերող հետաձգված հարկային ակտիվն առաջանում է
ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական ճանաչումից այն գործարքում, որը չի հանդիսանում բիզնեսի
միավորում և գործարքի ընթացքում չի ազդում ո՛չ հաշվապահական, ո՛չ հարկման ենթակա շահույթի կամ
վնասի վրա,



այն ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են դուստր ընկերություններում,
գործընկեր կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնակություններում մասնակցության հետ կապված
ներդրումներին, հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է այն չափով, որի մասով ժամանակավոր
տարբերությունները հնարավոր կլինի հակադարձել մոտ ապագայում և հարկման ենթակա շահույթը
հնարավոր կլինի առանձնացնել՝ դրա նկատմամբ ժամանակավոր տարբերությունները կիրառելու
նպատակովֈ

Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին և
նվազեցվում է այնքանով, որքանով հարկման ենթակա շահույթն այլևս բավարար չէ իր նկատմամբ հետաձգված
հարկային ակտիվն օգտագործելու համարֈ Չճանաչված հետաձգված հարկային ակտիվները վերագնահատվում
են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին և ճանաչվում այնքանով, որքանով հարկման ենթակա շահույթը թույլ
կտա վերականգնել հետաձգված հարկային ակտիվըֈ
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են այն հարկային դրույքաչափերով,
որոնք նախատեսվում է կիրառել այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվը կիրացվի կամ պարտավորությունը
կմարվի՝ հիմք ընդունելով հարկերի դրուքաչափերը (և հարկային օրենքները), որոնք գործում էին հաշվետու
ժամանակաշրջանումֈ
Շահույթից կամ վնասից դուրս ճանաչված հոդվածներին վերաբերող հետաձգված հարկերը ճանաչվում են
շահույթից կամ վնասից դուրսֈ Հետաձգված հարկային հոդվածները ճանաչվում են հիմքում ընկած գործարքներից
կախված կամ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում, կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալումֈ
Հետաձգված հարկային ակտիվները և հետաձգված հարկային պարտավորությունները զտվում են, եթե
հետաձգված հարկերը վերաբերում են միևնույն իրավաբանական անձին և միևնույն հարկային օրենսդրությանը և
օրենքը թույլ է տալիս ընթացիկ հարկային ակտիվները հատուցել ընթացիկ հարկային պարտավորություններովֈ
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
դ) Հարկեր (շարունակություն)
Ավելացված արժեքի հարկ
Հասույթը, ծախսերը և ակտիվները ճանաչվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի, բացառությամբ


Եթե ավելացված արժեքի հարկի գծով կրած ծախսերը չեն հատուցվելու հարկային մարմինների կողմից:
Այս դեպքում հարկը ճանաչվում է որպես ակտիվի ձեռքբերման գնի մաս կամ ծախսի մաս:



Վճարման և ստացման ենթակա գումարների, որոնք նշվում են ավելացված արժեքի հարկի հետ միասին:

Ավելացված արժեքի հարկի ստացման կամ վճարման ենթակա զուտ գումարները ներառվում են ֆինանսական
վիճակի մասին հաշվետվության մեջ:

ե) Հիմնական միջոցներ
Հիմնական միջոցները ներկայացվում են սկզբնական արժեքով, նվազեցված կուտակված մաշվածությունը և/կամ
կուտակված արժեզրկումից կորուստները, եթե այդպիսիք կան: Այդ գումարը ներառում է սարքավորման
փոխարինման ժամանակ կատարված ծախսերը, եթե դրանք բավարարում են ճանաչման չափանիշներին:
Եթե հիմնական միջոցների էական մասերը փոխարինում են պահաջում որոշակի միջակայքերում մինչև այդ
հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետի ավարտը, ապա Խումբն այդ մասերը ճանաչում է որպես
առանձին ակտիվ իրեն հատուկ օգտակար ծառայության ժամկետով: Նմանապես, եթե իրականացվում է խոշոր
նորոգում, ապա դրա արժեքը ճանաչվում է հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքում որպես փոխարինում,
եթե ճանաչման չափանիշները առկա են: Բոլոր այլ նորոգման և սպասարկման ծախսերը կրելուն պես ճանաչվում
են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում՝ կիրառելով
հետևյալ դրույքաչափերը՝


Տրանսպորտային միջոցներ

5 տարի



Համակարգչային տեխնիկա

1-5 տարի



Տնտեսական գույք

5 տարի

Սկզբնական ճանաչում ստացած հիմնական միջոցը կամ դրա որևէ էական մասն ապաճանաչվում է դրանց
օտարման դեպքում կամ երբ ոչ մի ապագա տնտեսական օգուտներ դրանց օգտագործումից կամ օտարումից չեն
ակնկալվում: Ակտիվի ապաճանաչումից ցանկացած օգուտ կամ վնաս (օտարումից ստացված զուտ միջոցներ
հանած ակտիվի հաշվեկշռային արժեք) ընդգրկվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվությունում:
Ակտիվների մնացորդային արժեքները, օգտակար ծառայության ժամկետները և մաշվածության
հաշվարկման մեթոդները վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում և անհրաժեշտության
դեպքում՝ ճշգրտվումֈ

զ) Ոչ նյութական ակտիվներ
Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ձեռք բերման արժեքով: Որպես
ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման մաս ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվի արժեքն իրական
արժեքն է՝ ձեռքբերման օրվա դրությամբ: Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում
են սկզբնական արժեք նվազեցված կուտակված ամորտիզացիայի ևարժեզրկումից կուտակված վնասների չափով:
Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվները, բացի կապիտալացված մշակման ծախսերի, չեն կապիլացվում ու
արտացոլվում են որպես ծախս շահույթում կամ վնասում այն տարում, որի ընթացքում ծախսերը տեղի են ունեցել:
Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայությունների ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ անորոշ:
Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվները ամորտիզացվում են գծային
մեթոդով օգտակար ծառայության ընթացքում և գնահատվում են արժեզրկման տեսանկյունից, երբ առկա են
արժեզրկման հայտանիշներ: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվների
ամորտիզացիայի մեթոդները և ժամամակաշրջանը վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա
վերջում: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետներ ունեցող ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի
ծախսերը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ ոչ նյութական ակտիվների գործառույթին համապատասխան:
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
զ) Ոչ նյութական ակտիվներ (շարունակություն)
Ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետների ու ակտիվից առաջացող և դրանում մարմնավորված տնտեսական
օգուտների սպառման ակնկալվող մոդելում փոփոխությունները հաշվառվում են որպես ամորտիզացիայի
ժամանակաշրջանի կամ մեթոդի փոփոխություն և դիտարկվում որպես հաշվապակահան հաշվառման
գնահատումներում փոփոխություններ:
Ամորտիզացիան հաշվարկվում է գծային մեթոդով՝ օգտագործելով ներքոնշյալ օգտակար ծառայության
ժամկետը.
•

Համակարգչային ծրագրեր և լիցենզիաներ

5 տարի

Ոչ նյութական ակտիվի ապաճանաչումից առաջացող օգուտը կամ վնասը որոշվում է որպես օտարումից զուտ
ներհոսքի և տվյալ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի միջև տարբերություն և պետք է ճանաչվի շահույթում կամ
վնասում ակտիվի ապաճանաչման պահին:

է) Ֆինանսական գործիքներ. սկզբնական ճանաչում և հետագա չափումը
I.

Ֆինանսական ակտիվներ

Սկզբնական ճանաչումը և չափումը
Համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի դրույթների՝ ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես ֆինանսական
արդյունքներով ճշգրտվող` իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ, վարկեր և դեբիտորական
պարտքեր, մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ:
Խումբը որոշում է ֆինանսական ակտիվի դասը սկզբնական ճանաչման ժամանակֈ
Բոլոր ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով
հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների, սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ գումարած գործարքային
ծախսերըֈ
Այն ֆինանսական ակտիվների գնումը կամ վաճառքը, որոնք պահանջում է ակտիվների առաքում շուկա
(կանոնավոր վաճառքի վայր) օրենքով կամ պայմանագրով սահմանված ժամանակահատվածում, ճանաչվում են
վաճառքի օրը, այսինքն այն օրը, երբ Խումբը պարտավորվում է գնել կամ վաճառել ակտիվըֈ
Ընկերության ֆինանսական ակտիվները ներառում են դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները և
դեբիտորական պարտքերըֈ 2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը ոչ մի ֆինանսական ակտիվ չի
դասակարգվել որպես ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվ, մինչև մարումը պահվող ներդրումներ ու վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական գործիքներ:
Հետագա չափումը
Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ակտիվ շուկայում չգնանշվող ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են՝
ֆիքսված և որոշակի վճարումներովֈ Սկզբնական չափումից հետո այդ ֆինանսական ակտիվները հետագայում
չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը և նվազեցվելով
արժեզրկումովֈ Ամորտիզացված արժեքը հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով ցանկացած գնման գնի զեղչ կամ
մարժա և վճար կամ ծախս, որոնք հանդիսանում են արդյունավետ տոկոսադրույքի բաղկացուցիչ մասֈ
Արդյունավետ տոկոսադրույքով ամորտիզացիան ներառվում է ֆինանսական եկամուտներում համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունումֈ Արժեզրկումից առաջացող վնասները ճանաչվում են
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում որպես ֆինանսական եկամուտֈ
II. Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին Խումբն իրականացնում է ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական
ակտիվների խմբի՝ արժեզրկված լինելու օբյեկտիվ հայտանիշների գնահատում: Ֆինանսական ակտիվը կամ
ֆինանսական ակտիվների խումբը համարվում են արժեզրկված միայն և միայն այն դեպքում, եթե կա
արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշ, որպես ակտիվի նախնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ մի
քանի իրադարձությունների («ծախսային իրադարձություն») արդյունք, և երբ այդ իրադարձությունը կամ
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
է) Ֆինանսական գործիքներ. սկզբնական ճանաչում և հետագա չափումը (շարունակություն)
իրադարձություններն ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվից կամ ակտիվների խմբից ակնկալվող ապագա
դրամական հոսքերի վրա, որոնք կարելի է արժանահավատորեն չափել: Արժեզրկումից առաջացած կորստի
օբյեկտիվ հայտանիշը կարող է ներառել վարկառուի կամ վարկառուների խմբի զգալի ֆինանսական
դժվարությունները, տոկոսագումարների և մայր գումարների վճարման պարտավորությունների խախտումների
առկայությունը, այն հավանականությունը, որ տեղի կունենա սնանկացում կամ այլ ֆինանսական
վերակազմակերպում, ինպես նաև դիտարկվող շուկաներից տեղեկատվություն ակնկալվող ապագա դրամական
հոսքերի չափերի նվազման մասին, օրինակ՝ ժամկետանց վճարումների մակարդակի փոփոխություն կամ
տնտեսական պայմանների փոփոխություն, որոնք կապված են ակտիվների արժեզրկման հետ:
III. Ֆինանսական պարտավորություններ
Սկզբնական ճանաչումը և չափումը
Ֆինանսական պարտավորությունները ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն դասակարգվում են որպես ֆինանսական
արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ, վարկեր և
փոխառություններ կամ որպես ածանցյալ գործիքներ՝ ըստ անհրաժեշտությունֈ Խումբը որոշում է ֆինանսական
պարտավորության դասը սկզբնական ճանաչման ժամանակֈ
Բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, իսկ վարկերի ու
փոխառությունների պարագայում՝ գումարած ուղղակի վերագրելի գործարքային ծախսերըֈ
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը:
Կրեդիտորական և այլ պարտավորությունների հետագա չափումը
Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆիքսված մարման ժամկետով կրեդիտորական և այլ պարտավորությունները
չափվում են ամորտիզացիոն արժեքով` օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Ֆիքսված մարման
ժամկետ չունեցող պարտավորությունները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով:
IV. Հաշվանցում
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվանցումը և ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում զուտ մնացորդի արտացոլումն իրականացվում է միայն հաշվանցում կատարելու՝
իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք ունենալու և ակտիվի իրացմանը զուգընթաց պարտավորությունները
կարգավորելու մտադրության դեպքում:

է) Ֆինանսական գործիքներ. սկզբնական ճանաչում և հետագա չափումը (շարունակություն)
V. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեք
Այն ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը, որոնց առևտուրն իրականացվում է ակտիվ շուկաներում,
յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ որոշվում է շուկայական կամ դիլերների գնանշման (գնման երկար
դիրքի և վաճառքի կարճ դիրքի գնանշման) միջոցով՝ առանց գործարքի հետ կապված ծախսերը հաշվի առնելու:
Բոլոր այլ ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը, որոնք գնանշված չեն ակտիվ շուկայում, որոշվում է
գնորոշման համապատասխան մեթոդների կիրառման միջոցով: Գնորոշման մեթոդիկան ներառում է. զուտ
բերված արժեքի մոդելի հիման վրա համանման գործիքի հետ համեմատում, որի համար կան դիտարկվող
շուկաներում սահմանված գներ, օպցիոնների գնահատման մոդել և այլ գնահատման մոդելներ:
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Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
ը) Պաշարներ
Պաշարները չափվում են ինքնարժեքի և իրացման զուտ արժեքի նվազագույնովֈ
Պաշարների ձեռքբերման և գտնվելու ներկա վայր և վիճակին բերելու հետ կապված ծախսերը հաշվառվում են
ելնելով հետյալ սկզբունքից՝
Հումք.


Ձեռքբերման գնով առաջինը մուտք, առաջինը ելք

Իրացման զուտ արժեքի նվազագույնը սովորական գործունեության ընթացքում հաշվարկված վաճառքի գինն է
նվազեցված հումքը վաճառքի համար անհրաժեշտ վիճակի բերելու և վաճառքը կատարելու համար անհրաժեշտ
հաշվարկված ծախսերը:

թ) Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Խումբը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գնահատում է, թե առկա է, արդյոք, որևէ հայտանիշ, ըստ
որի ակտիվը կարող է արժեզրկված համարվել: Եթե առկա է այդպիսի հայտանիշ կամ անհրաժեշտ է
իրականացնել ակտիվի տարեկան արժեզրկման ստուգում, ապա Խումբը գնահատում է ակտիվի փոխհատուցվող
գումարը: Ակտիվի փոխհատուցվող գումարն ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի իրական արժեք հանած
վաճառքի ծախսերից և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է, և որոշվում է առանձին ակտիվի համար:
Բացառություն է կազմում այն դեպքը, երբ ակտիվը չի առաջացնում դրամական միջոցների ներհոսքեր, որոնք
մեծապես անկախ են այլ ակտիվներից կամ ակտիվների խմբերից առաջացող դրամական միջոցների
ներհոսքերից: Այն դեպքում, երբ ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է
վերջինիս փոխհատուցվող գումարը, ակտիվը համարվում է արժեզրկված և նվազեցվում մինչև փոխհատուցվող
գումարը: Օգտագործման արժեքի գնահատման ժամանակ դրամական միջոցների գնահատված հոսքերը բերվում
են ներկա արժեքի՝ օգտագործելով զեղչման այն դրույքը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ դրամի արժեքի և
տվյալ ակտիվին հատուկ ռիսկերի ընթացիկ շուկայական գնահատումները առանց հաշվի առնելու հարկային
ազդեցությունը: Իրական արժեք հանած վաճառքի ծախսերը որոշելիս հաշվի են առնվում վերջին շուկայական
գործարքները, եթե այդպիսիք կան: Այն դեպքում, երբ այդպիսի գործարքներ չեն կարող որոշվել, օգտագործվում է
համապատասխան գնահատման մոդելը: Այս հաշվարկները հիմնվում են գնահատման գործակիցների,
հրապարակայնորեն գնանշվող դուստր ընկերությունների բաժնետոմսերի շուկայական գների և այլ առկա
իրական արժեքի ցուցանիշների վրա:
Խումբն իր արժեզրկման հաշվարկները հիմնավորում է մանրամասն բյուջեով և կանխատեսումներով, որոնք
առանձին պատրաստվում են Ընկերության յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավորի համար: Այս բյուջեները և
կանխատեսումները սովորաբար ընդգրկում են հինգ տարվա ժամանակահատված: Ավելի երկար
ժամանակահատվածների համար երկարաժամկետ աճի գործակից է հաշվարկվում և կիրառվում հինգ տարուց
հետո ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերի նկատմամբ:
Արժեզրկումից կորուստները, ներառյալ պաշարների արժեզրկումը, ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

ժ) Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ներառում են կանխիկ միջոցները, ընթացիկ ավանդներն ու այլ
կարճաժամկետ բարձր իրացվելի ներդումները բանկերում և այլ երեք ամսից պակաս սկզբնական
ժամկետայնությամբ կարճաժամկետ բարձր իրացվելի ներդումներըֈ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության տեսանկյունից դրամական միջոցները և դրանց
համարժեքները ներառում են կանխիկ դրամը և կարճաժամկետ ավանդները, ինչպես սահմանված է վերևում:

ի) Պահուստներ
Պահուստը ճանաչվում է, երբ Խումբն ունի ներկա իրավական կամ կառուցողական պարտականություն, որպես
անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ պարտավորությունը մարելու նպատակով կպահանջվի
տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, և պարտականության գումարը հնարավոր է
արժանահավատորեն գնահատել: Եթե Խումբն ակնկալում է, որ պահուստների մի մասը կամ դրանք
ամբողջությամբ կարող են փոխհատուցվել, օրինակ՝ ապահովագրական պայմանագրի շրջանակներում, ապա
փոխհատուցումը ճանաչվում է որպես առանձին ակտիվ, բայց միայն այն դեպքում, երբ դրա ստացումը
բավականաչափ որոշակի է:
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2.2

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությամ ամփոփ նկարագիր (շարունակություն)
լ) Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարման գործարքներ
Խմբի աշխատակիցները (ներառյալ ղեկավարությունը) ստանում են վարձատրություն բաժնետոմսերի վրա
հիմնված վճարման գործարքների տեսքով, քանի որ աշխատակիցները կատարում են աշխատանքներ՝ որպես
հատուցում դրանց դիմաց ստանալով NASDAQ OMX Group Inc. բաժնային գործիքներ (բաժնային գործիքներով
մարվող գործարքներ):
Եթե բաժնային գործիքները թողարկվում են և Խմբի կողմից ստացած որոշ կամ բոլոր բարիքները չեն կարող
հստակորեն որոշվել, ապա ստացվող (կամ ստացվելիք) չորոշվող բարիքները չափվում են բաժնետոմսերի վրա
հիմված վճարման գործարքների իրական արժեքի ու տրամադրման ամսաթվի դրությամբ ստացված այլ որոշելի
ապրանքների ու ծառայությունների իրական արժեքի տարբերությամբ, որը հետագայում համապատասխանաբար
կապիտալացվում կամ ծախսագրվում է:
Բաժնային գործիքներով մարվող գործարքներ
Բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների ծախսերը և թղթակցող կապիտալի աճը ճանաչվում են այն
ժամանակաշրջանում, որում ծառայությունները և աշխատանքները կատարվել են: Մինչև իրավունքի
առաջացման ամսաթիվը բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների գծով հաշվետու ամսաթվին ճանաչված
կուտակված ծախսը արտացոլում է իրավունքի առաջացման ժամանակահատվածի անցած մասը և Խմբի
լավագույն գնահատականը այն բաժնային գործիքների քանակի մասին, որոնք իրավունքի առաջացման
ժամանակահատվածի վերջում կառաջացնեն իրավունք: Ծախսը կամ կրեդիտը իրենից ներկայացնում է
կուտակված ծախսի շարժը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում և ճանաչվում է որպես աշխատակիցների
հատուցումներ հոդվածում (Ծան. 12):
Ծախսեր չեն ճանաչվում այն բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների պարգևավճարների համար, որոնք ի
վերջո իրավունք չեն առաջացնում, բացի այն բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների, որոնց դեպքում
իրավունքի առաջացումը կախված է շուկայական կամ իրավունք չառաջացնող պայմաններից, ինչը դիտվում է
որպես իրավունքի առաջացում՝ անկախ շուկայական կամ իրավունք չառաջացնող պայմանների բավարարումից՝
ենթադրելով, որ ծառայությունները և աշխատանքները կատարվել են:
Բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների պարգևավճարի պայմանների վերափոխման դեպքում Խումբն
առնվազն պետք է ճանաչի այն ծախսը, որը կլիներ, եթե պարգևավճարի պայմանները վերափոխված չլինեին ու
սկզբնական պայմանները բավարարված լինեին: Լրացուցիչ ծախսեր են ճանաչվում այն դեպքում, երբ
պայմանների վերափոխումը հանգեցնում է բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների ընդհանուր իրական
արժեքի ավելացմանը, կամ պայմանների վերափոխման ամսաթվին նպաստավոր է աշխատակիցների համար:
Եթե բաժնային գործիքներով մարվող պարգևավճարը չեղյալ է հայտարարվում, ապա այն հաշվառվում է այնպես,

ինչպես թե իրավունքի առաջացման ժամկետը լրացել է չեղյալ հայտարարելու ամսաթվին, և պարգևավճարի գծով
ցանկացած դեռևս չճանաչված ծախսը ճանաչվում է անմիջապես: Սա ներառում է նաև այն պարգևավճարները,
որոնց գծով Խմբի կամ աշխատակցի վերահսկողության ներքո գտնվող իրավունքի առաջացման պայմանները չեն
կատարվել: Այնուամենայնիվ, եթե նոր պարգևավճար է գալիս փոխարինելու չեղյալ համարված պարգևավճարին,
որը նախատեսված է որպես փոխարինող պարգևավճար տրման ամսաթվին, չեղյալ համարված և նոր
պարգևավճարները հաշվառվում են որպես հին պարգևավճարի պայմանների փոփոխություն, ինչպես
նկարագրված է նախորդ պարբերությունում: Բաժնային գործիքներով մարվող պարգևավճարների ցանկացած
չեղյալ հայտարարում հաշվառվում է նույն ձևով:

3.

Կարևոր հաշվապահական դատողություններ և գնահատումներ
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը Խմբի ղեկավարությունից պահանջում է կատարել
դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ, որոնք ազդում են հաշվետու ժամանաշրջանի ավարտի
դրությամբ հաշվեգրված եկամուտների, ծախսերի, ակտիվների և պարտավորությունների գումարների վրա և
պայմանական պարտավորությունների բացահայտման վրաֈ Այնուամենայնիվ, ենթադրություններին և
գնահատականներին վերաբերող անորոշությունը կարող է առաջ բերել հանգամանքներ, որոնք կարող են
պահանջել ապագա ժամանակաշրջաններում ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների
էական ճշգրտում: Դատողությունների և գնահատականների օգտագործման ամենակարևոր դեպքը հետևյալն է.
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3.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Կարևոր հաշվապահական դատողություններ և գնահատումներ (շարունակություն)
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստ
Խումբը պարբերաբար կատարում է դեբիտորական պարտքերի՝ արժեզրկված լինելու վերլուծություն: Սեփական
փորձից ելնելով՝ Խումբը արժեզրկումից կորուստները գնահատելիս օգտագործում է իր սուբյեկտիվ
դատողություններն այն դեպքերում, երբ պարտապանը ֆինանսական դժվարություն է կրում և համանման
պարտապանների վերաբերյալ չկա բավարար փաստացի տեղեկատվություն: Խումբը համանման կերպով
գնահատում է ապագա դրամական հոսքերի փոփոխությունները, որոնք վկայում են պարտապանի
պարտավորությունների մարման ոչ բարենպաստ կարգավիճակի, կամ պետական, կամ տեղական տնտեսական
պայմանների փոփոխության մասին, որոնք վերագրվում են տվյալ խմբի ակտիվների գծով
պարտավորությունների չկատարման դեպքերին: Ղեկավարությունն օգտագործում է գնահատումներ` հիմնվելով
ակտիվների նկատմամբ համանման վարկային ռիսկի բնութագրերի և դեբիտորական պարտքերի խմբերի
արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշների պատմական տվյալների վրա: Սեփական փորձից ելնելով՝ Խումբը
օգտագործում է իր սուբյեկտիվ դատողությունները դիտարկվող դեբիտորական պարտքերի վերաբերյալ
տեղեկատվության ճշգրտման համար`ընթացիկ իրավիճակը արտացոլելու նպատակով:

4.

Հրապարակված, բայց դեռ ուժի մեջ չմտած ստանդարտներ
Թողարկված, բայց մինչև Խմբի կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների թողարկումը ուժի մեջ չմտած
ստանդարտները բերված են ստորևֈ Այս ցանկն այն հրապարակված ստանդարտների և մեկնաբանությունների
ցանկն է, որն Խմբի կանխատեսումներով կօգտագործվի իր կողմից հետագայումֈ Խումբը պատրաստվում է
ընդունել դրանք այն ժամանակ, երբ այդ ստանդարտները ուժի մեջ կմտնենֈ

ՀՀՄՍ 24 Կապակցված կողմերի բացահայտում (լրամշակված)
Լրամշակված ստանդարտն ուժի մեջ է մտնում 2011թ. հունվարի 1-իցֈ Այն պարզաբանում է կապակցված անձանց
սահմանումը՝ պարզեցնելով նման հարաբերությունների բացահայտումը և վերացնելով դրա կիրառման
անհամապատասխանություններըֈ Փոփոխված ստանդարտը ներկայացնում է մասնակի բացառություններ՝
բացահայտման պահանջների նկատմամբ պետության հետ կապված իրավաբանական անձանց գծովֈ Խումբը չի
սպասում որևէ ազդեցություն իր ֆինանսական դրության կամ արդյունքների վրա: Ժամկետից շուտ կիրառումը
թույլատրվում է կամ պետության հետ կապված իրավաբանական անձանց գծով մասնակի բացառությունների,
կամ ամբողջ ստանդարտի համար:
ՀՀՄՍ 32 Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացում՝ թողարկման իրավունքների դասակարգում (լրամշակված)
ՀՀՄՍ 32-ի լրացումը ուժի մեջ է մտնում 2010թ. փետրվարի 1-ից և փոփոխում է ֆինանսական պարտավորության
սահմանումը՝ թողարկման իրավունքները՝ (և որոշակի օպցիոններ և երաշխիքներ) որպես սեփական կապիտալի
գործիքներ դասակարգելու համար, այն դեպքերում, երբ նման իրավունքները տրված են համամասնորեն
իրավաբանական անձի՝ ոչ ածանցյալ սեփական կապիտալի գործիքների բոլոր գոյություն ունեցող միևնույն դասի
սեփականատերերին, կամ իրավաբանական անձի սեփական կապիտալի գործիքների ֆիքսված քանակը
ֆիքսված արժույթով ձեռք բերելու համարֈ Այս լրացումը չի ունենա որևէ ազդեցության Խմբի վրա սկզբնական
կիրառումից հետոֈ

ՖՀՄՍ 9 Ֆինանսական գործիքներ. դասակարգումը և չափումը
ՖՀՄՍ 9-ի թողարկումն արտացոլում է ՀՀՄՍԽ-ի՝ ՀՀՄՍ 39-ը փոխելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների
առաջին փուլը և վերաբերում է ՀՀՄՍ 39-ում սահմանված ֆինանսական ակտիվների դասերին և չափումներինֈ
Ստանդարտը ուժի մեջ է մտնելու 2013թ. հունվարի 1-իցֈ Հետագայում ՀՀՄՍԽ-ն կաշխատի ֆինանսական
պարտավորությունների դասակարգման և չափման, հեջավորման հաշվապահական հաշվառման և
ապաճանաչման ուղղությամբֈ Ծրագրի այս փուլի ավարտը նախատեսված է 2011թ. սկզբներինֈ ՖՀՄՍ 9-ի
առաջին փուլի ներդրումը կանդրադառնա Խմբի ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման վրաֈ
Խումբը կգնահատի այլ փուլերի ներդրման ազդեցությունը այլ փուլերի հետ համատեղ ամբողջական պատկերը
ներկայացնելու համարֈ

16

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ

4.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հրապարակված, բայց դեռ ուժի մեջ չմտած ստանդարտներ (շարունակություն)

ՖՀՄՍՄԿ 14 Նվազագույն ֆինանսավորման պահանջների գծով կանխավճարներ (լրամշակված)
ՖՀՄՍՄԿ 14-ի լրամշակումը ուժի մեջ է մտնում 2011թ. հունվարի 1-ից՝ հետընթաց կիրառությամբֈ
Լրամշակումները ապահովում են զուտ կենսաթոշակային ակտիվների վերականգնվող գումարի գնահատման
համար ուղեցույցֈ Լրամշակումը թույլ է տալիս իրավաբանական անձանց նվազագույն ֆինանսավորման
պահանջների գծով կանխավճարները հաշվառել որպես ակտիվֈ Ենթադրվում է, որ լրամշակումը չի ունենա որևէ
ազդեցություն Խմբի ֆինանսական հաշվետվությունների վրաֈ

ՖՀՄՍՄԿ 19 Սեփական Կապիտալի Գործիքների միջոցով Մարվող Ֆինանսական
Պարտավորություններ
ՖՀՄՍՄԿ 19-ը ուժի մեջ է մտնում 2010թ. հուլիսի 1-իցֈ Մեկնաբանությունը պարզաբանում է, որ պարտատիրոջ
համար ֆինանսական պարտավորությունը մարելու նպատակով թողարկվող սեփական կապիտալի գործիքները
որակավորվում են որպես վճարումֈ Թողարկված սեփական կապիտալի գործիքները չափվում են իրական
արժեքովֈ Այն պարագայում, երբ գործիքները չեն կարող արժանահավատորեն չափվել, գործիքները չափվում են
մարվող պարտավորության իրական արժեքովֈ Ցանկացած օգուտ կամ վնաս անմիջականորեն ճանաչվում է
շահույթում կամ վնասումֈ Այս մեկնաբանության ընդունումը Խմբի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա ոչ մի
ազդեցություն չի ունենաֈ

ՖՀՄՍ-ի բարեփոխումներ (հրապարակված 2010թ. մայիսին)
ՀՀՄՍԽ-ն հրապարակել է ՖՀՄՍ-ի բարեփոխումները՝ իր ՖՀՄՍ ստանդարտների լրամշակումների ուղեցույցումֈ
Լրամշակումները դեռ չեն ներդրվել, քանի որ դրանք ուժի մեջ են մտնում՝ 2010թ. հուլիսի 1-ից կամ 2011թ.
հունվարի 1-ից սկսածֈ Ներքոնշյալ լրամշակումները համարվում է, որ կունենան հնարավոր ազդեցություն Խմբի
վրա.


ՖՀՄՍ 3 Բիզնես միավորումներ



ՖՀՄՍ 7 Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ



ՀՀՄՍ 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում



ՀՀՄՍ 27 Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ



ՖՀՄՍՄԿ 13 Հաճախորդների խրախուսման ծրագրեր

Խումբը ենթադրում է, որ այս փոփոխությունները չեն ունենա որևէ ազդեցություն Խմբի ֆինանսական
հաշվետվությունների վրաֈ
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5.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Հասույթ
Հասույթը ներառում է հետևյալ հոդվածները.

Հասույթ բորսայական գործառնություններից
Արտարժույթով գործարքներից միջնորդավճարներ
Անդամակցության և շուկայի մասնակցության պարբերական վճարներ
Արժեթղթերի ցուցակման ու առևտրի թույլատվության պահպանման
պարբերական վճարներ
Արժեթղթերի առևտրին թույլատրման միանվագ վճարներ
Արժեթղթերով կնքված գործարքների միջնորդավճարներ
Օվերնայթ գործարքներ
Հասույթ դեպոզիտար գործառնություններից
Ռեեստրի վարումից և պահպանումից
Սեփականատերերի ռեեստրի հաշվառում և պահպանում
Արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված ծառայություններ
Կորպորատիվ գործողությամբ պայմանավորված ծառայություններ
Արժեթղթերի փոխանցման ծառայություններ
Արժեթղթերի արգելադրման ծառայություններ
Գրանցված սեփականատերերի ցուցակի տրամադրում
Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի սպասարկման անդամավճար
Բլանկերի վաճառք
Ռեեստրի կամ անձնական հաշվից քաղվածքների և գործառնությունների
մասին տեղեկանքների տրամադրում
Այլ քաղվածքների տրամադրում
Թողարկողի կամ արժեթղթերի մասին տեղեկությունների փոփոխություն
Արժեթղթերի ծածկագրի շնորհում

6.

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

28,164
23,080

37,256
17,470

12,847
1,650
1,524
1,166

13,524
2,900
2,207
–

68,431

73,357

53,135
40,209
15,439
14,002
12,349
7,998
4,741
2,330
999

63,195
–
39,871
17,688
53,377
19,228
222
–
757

435
428
149
100

110
–
–
245

152,314

194,693

220,745

268,050

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

52,086
4,432
2,493
343

48,251
6,152
3,476
1,186

59,354

59,065

Ինքնարժեք
Ինքնարժեքը ներառում է հետևյալ հոդվածները.

Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր
Մաշվածություն և ամորտիզացիա
Ուղղակի նյութական ծախսեր
Հիմնական միջոցների պահպանման եւ նորոգման ծախսեր
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7.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Այլ գործառնական եկամուտ

Կենսաթոշակային ծրագրի մշակման խորհրդատվություն
Տույժեր և տուգանքներ
Պետական շնորհի ամորտիզացիա
Դիտորդ տերմինալի սպասարկում
Նյութական վնասի փոխհատուցում
Հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտներ
Այլ

8.

Այլ ծախսեր

20,935
7,226
6,692
3,572
358
1,194

99,800
5,750
7,431
2,833
356
617
1,954

39,977

118,741

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

150,190
17,811
15,958
15,785
11,733
9,619
4,519
1,377
1,202
10,494

150,640
18,617
2,967
13,706
14,727
13,767
4,765
1,847
2,768
9,312

238,688

233,116

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

21,142
13,893
9,763
3,526
3,433
1,370
808

–
14,561
81,411
820
–
559
808

53,935

98,159

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

Այլ գործառնական ծախսեր

«EXIGO» դեպոզիտար համակարգի ներդրման խորհրդատվություն
Դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստի ավելացում (Ծան. 16)
Կենսաթոշակային ծրագրի մշակման խորհրդատվություն
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում
Ֆինանսական օժանդակության ծառայություններ
Տույժեր, տուգանքներ
Այլ ծախսեր

10.

2009
AMD ‘000

Վարչական ծախսեր

Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր
Գործուղման եւ ներկայացուցչական ծախսեր
Աուդիտորական եւ խորհրդատվական ծախսեր
Կոմունալ և հաղորդակցության ծախսեր
Չփոխհատուցվող ծախսեր
Մաշվածություն եւ ամորտիզացիա
Բժշկական և ճամփորդական ապահովագրության ծախսեր
Բանկային ծախսեր
Հիմնական միջոցների պահպանման եւ նորոգման ծախսեր

9.

2010
AMD ‘000

Ֆինանսական եկամուտներ / (ծախսեր)

Արտարժույթի վերագնահատումից (ծախս)/եկամուտ
Տոկոսային եկամուտ

(2,195)
319

18,712
297

(1,876)

19,009
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11.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Մաշվածություն և ամորտիզացիա՝ ներառված համապարփակ ֆինանսական արդյունքների
մասին համախմբված հաշվետվությունում
2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

Ինքնարժեքում ներառված.
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

4,362
70

6,082
70

Վարչական ծախսերում ներառված.
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

8,524
1,095

12,657
1,110

857
1,884
785

820
–
–

12,886

18,739

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

1,165

1,180

Հիմնական միջոցների արժեզրկում

2,741

820

785

–

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

42,702
2,135
2,073
5,176

39,442
2,392
2,101
4,316

52,086

48,251

124,487
4,492
7,954
1,675
11,582

121,782
5,284
8,253
3,577
11,744

150,190

150,640

202,276

198,891

Այլ գործառնական ծախսերում ներառված.
Հիմնական միջոցների արժեզրկում
Որպես պետական շնորհ ստացված հիմնական միջոցների արժեզրկում
Որպես պետական շնորհ ստացված ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում
Հիմնական միջոցների մաշվածություն

Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

12.

Աշխատակիցների հատուցումների գծով ծախսեր

Ներառված ինքնարժեքում
Աշխատավարձ
Չօգտագործված արձակուրդ
CIP պարգևավճար
Սոցապ վճարներ
Վարչական ծախսերում ներառված.
Աշխատավարձ
Չօգտագործված արձակուրդ
CIP պարգևավճար
Բաժնային պարգևավճար (Ծան. 24)
Սոցապ վճարներ

13.

Շահութահարկ
Խմբի շահույթը ենթակա է հարկման միայն Հայաստանում: 2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված
տարիներին շահութահարկը գանձվել է թույլատրելի ծախսերով նվազեցված հարկվող եկամտից` 20 տոկոս
դրույքաչափով:
2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարիներին Հայաստանի օրենսդրությունը նախատեսում էր
ընթացիկ շահութահարկի գծով կանխավճարներ` ոչ պակաս քան նախորդ տարվա ընթացիկ շահութահարկի
1/16-րդը կամ նախորդ ամսվա արդյունքների (չհաշված հիմնական միջոցների, արժեթղթերի և պաշարների
վաճառքից ստացված օգուտը) հիման վրա հաշվարկված, առավելագույնը հարկվող շահույթի 50%-ը կազմող
մաշվածությունով և ամորտիզացիայով նվազեցված հարկվող եկամտի 1 տոկոսը: 2010թ-ին Խումբը կրել է
հարկերի գծով վնասներ և կատարել միայն ընթացիկ շահութահարկի կանխավճարներ (Ծան. 17):
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13.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Շահութահարկ (շարունակություն)
Շահութահարկի գծով ծախսի հիմանական բաղադրիչներն են՝

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

–

14,247

Ընթացիկ շահութահարկի գծով ծախս
(Հետաձգված հարկի կրեդիտ)– ժամանակավոր տարբերությունների
առաջացում և հակադարձում

(5,168)

(5,736)

Շահութահարկի գծով (օգուտ)/ծախս

(5,168)

8,511

Շահութահարկի արդյունավետ դրույքաչափը տարբերվում է շահութահարկի` օրենքով սահմանված
դրույքաչափից: Օրենքով սահմանված դրույքաչափի հիման վրա շահութահարկի գծով ծախսի ստուգումը
իրականի հետ հետևյալն է.

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

Վնաս /շահույթ մինչև շահութահարկով հարկումը

(93,131)

15,460

Շահութահարկը օրենքով սահմանված դրույքաչափով (20%)
Արտարժույթի վերագնահատումից առաջացած չհարկվող տարբերություններ
Չնվազեցվող ծախսեր
Հարկումից ազատված եկամուտ

(18,626)
439
4,625
581
7,813

3,092
(3,742)
4,026
660
4,475

(5,168)

8,511

Փոփոխություն չճանաչված հետաձգված հարկի գծով
Շահութահարկի գծով (օգուտ)/ծախս

Հետաձգված հարկ
Հետաձգված հարկը վերաբերում է հետևյալին.

Հաշվեգրված
2010թ.
2009թ.
եկամուտներում
դեկտեմբերի 31 և ծախսերում դեկտեմբերի 31
AMD ‘000
AMD ‘000
AMD ‘000
Հետաձգված հարկային ակտիվներ:
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Պաշարներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Աշխատակիցների հատուցումների գծով
պարտավորություններ
Հետաձգված հարկային վնաս
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ:
Պետական շնորհներ
Հանած` հետաձգված շահութահարկի գծով չճանաչված
օգուտ
Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվներ

823
245

488
245

335
–

8,636
–

4,601
(421)

4,035
421

3,658
10,682

328
8,274

3,330
2,408

(534)

(534)

–

(12,411)

(7,813)

(4,598)

11,099

5,168

5,931
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13.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Շահութահարկ (շարունակություն)
2009թ.
դեկտեմբերի
31
AMD ‘000
Հետաձգված հարկային ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Աշխատակիցների հատուցումների գծով
պարտավորություններ
Հետաձգված հարկային վնաս
Հանած` հետաձգված շահութահարկի գծով չճանաչված
օգուտ
Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվներ

14.

Հաշվեգրված
եկամուտներո
ւմ և
ծախսերում
AMD ‘000

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000

335
4,035
421

335
4,001
332

–
34
89

3,330
2,408

3,135
2,408

195

(4,598)

(4,475)

(123)

5,931

5,736

195

Հիմնական միջոցներ
Տրանսպորտա
յին միջոց
AMD ‘000
Սկզբնական արժեք
2009թ. հունվարի 1
Ավելացում
Կապիտալացված ԱԱՀ ավելացումների
գծով
Օտարում
2009թ. դեկտեմբերի 31
Ավելացում
Կապիտալացված ԱԱՀ ավելացումների
գծով
2010թ. դեկտեմբերի 31

Տնտեսական
գույք
AMD ‘000

Համակարգչայ
ին տեխնիկա
AMD ‘000

Ընդամենը
AMD ‘000

16,273
–

56,802
5,189

46,904
3,049

119,979
8,238

(4,005)
12,268
–

226
–
62,217
106

242
(554)
49,641
332

468
(4,559)
124,126
438

–
12,268

9
62,332

38
50,011

47
124,611

14,030
2,243
(4,005)

27,178
7,484
–

12,268
–
–
12,268

34,662
8,132
1,167
43,961

32,640
9,012
(424)
820
42,048
4,754
1,574
48,376

73,848
18,739
(4,429)
820
88,978
12,886
2,741
104,605

2,243

29,624

14,264

46,131

2009թ. դեկտեմբերի 31

–

27,555

7,593

35,148

2010թ. դեկտեմբերի 31

–

18,371

1,635

20,006

Մաշվածություն
2009թ. հունվարի 1
Տարվա ծախս
Օտարում
Արժեզրկում
2009թ. դեկտեմբերի 31
Տարվա ծախս
Արժեզրկում
2010թ. դեկտեմբերի 31
Հաշվեկշռային արժեք:
2009թ. հունվարի 1

Ընկերությունը և իր դուստր ընկերությունը գործում են անժամկետ անհատույց օգտագործման պայմանագրով
ԿԲ-ի կողմից տրամադրված շենքում:
2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ամբողջապես մաշված հիմնական միջոցների համախառն հաշվեկշռային
արժեքը կազմում էր 75,015 հազ. ՀՀ դրամ (2009թ.`58,915, 2009թ. հունվար 1`45,120): 2010թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցների զուտ հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 99 հազ.
ՀՀ դրամ (2009թ.` 2,841, 2009թ. հունվար 1 `6,409): 2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ որպես պետական շնորհ
ստացված համակարգչային տեխնիկայի զուտ հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 594 հազ. ՀՀ դրամ (2009թ.`2,736,
2009թ. հունվարի 1`7,558), տնտեսական գույքի զուտ հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 3,861 հազ. ՀՀ դրամ
(2009թ.` 7,485, 2009թ. հունվարի 1` 9,952):
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15.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Ոչ նյութական ակտիվներ
Լիցենզիաներ
AMD ‘000

Համակարգչայ
ին ծրագրեր
AMD ‘000

Ընդամենը
AMD ‘000

Սկզբնական արժեք
2009թ. հունվարի 1

1,311

7,284

8,595

2009թ. դեկտեմբերի 31

1,311

7,284

8,595

2010թ. դեկտեմբերի 31

1,311

7,284

8,595

755
149

678
1,031

1,433
1,180

904
152
-

1,709
1,013
785

2,613
1,165
785

1,056

3,507

4,563

2009թ. հունվարի 1

556

6,606

7,162

2009թ. դեկտեմբերի 31

407

5,575

5,982

2010թ. դեկտեմբերի 31

255

3,777

4,032

Ամորտիզացիա և արժեզրկում
2009թ. հունվարի 1
Ամորտիզացիա
2009թ. դեկտեմբերի 31
Ամորտիզացիա
Արժեզրկում
2010թ. դեկտեմբերի 31
Հաշվեկշռային արժեք:

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ որպես պետական շնորհ ստացված համակարգչային ծրագրերի զուտ
հաշվեկշռային արժեքը կազմում էր 244 հազ. դրամ (2009թ.` 1,170, 2009թ. հունվարի 1`1,312):

16.

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր
Այլ
Արժեզրկման պահուստ

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

82,378
565

73,260
459

67,962
1,058

82,943

73,719

69,020

(47,322)

(53,230)

(46,510)

35,621

20,489

22,510

Կապակցված կողմերից դեբիտորական պարտքերի վերաբերյալ սահմանումների և պայմանների համար տես
Ծան. 25-ը:
Առևտրային դեբիտորական պարտքերը ոչ տոկոսային ակտիվներ են և սովորաբար ունեն 5-60 օր
ժամկետայնություն:
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16.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր (շարունակություն)
Անհատական
արժեզրկում
AMD ‘000
2009թ. հունվարի 1
Տարվա ծախս
Դուրս գրումներ
2009թ. դեկտեմբերի 31
Տարվա ծախս
Դուրս գրումներ
2010թ. դեկտեմբերի 31

Խմբային
արժեզրկում
AMD ‘000

Ընդամենը
AMD ‘000

41,791
9,781
(7,841)

4,719
4,780
–

46,510
14,561
(7,841)

43,731

9,499

53,230

6,742
(19,801)

7,151
–

13,893
(19,801)

30,672

16,650

47,322

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ըստ ժամկետայնության առևտրային դեբիտորական պարտքերի վերլուծությունն
ունի հետևյալ տեսքը.

Ոչ
Ժամկետանց, բայց ոչ անհատապես արժեզրկված
ժամկետանց,
ոչ
անհատապե
ս
Ընդամենը արժեզրկված < 30 օր
30–60 օր
61–90 օր
91–120 օր
> 120 օր
AMD ‘000
AMD ‘000
AMD ‘000 AMD ‘000 AMD ‘000 AMD ‘000 AMD ‘000
2010
2009
2009թ. հունվարի 1

17.

52,271
29,988
27,173

11,268
805
2,108

269
241
835

442
278
874

402
285
381

39,842
28,330
22,975

Կանխավճարներ

Շահութահարկ (Ծան.13)
Ապահովագրություն
Տուրք
Ծառայություններ
Փոստային ծառայություններ
Պաշարների ձեռքբերման գծով
Աշխատավարձ
Այլ

18.

48
49
–

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

17,048
3,046
1,399
406
152
78
71
240

2,673
3,071
1,399
1,574
125
636
794
–

1,607
3,271
1,398
172
–
89
196
9

22,440

10,272

6,742

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

1,289
460
19
–

673
–
–
–

792
37
–
804

1,768

673

1,633

Հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի

Փոխհատուցվող ԱԱՀ
Եկամտահարկի կանխավճար
Ոչ ռեզիդենտի շահույթահարկի կանխավճար
Կանխավճարներ սոցապ վճարների գծով

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000
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19.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Կանխիկ միջոցներ ընթացիկ բանկային հաշիվներում
Կանխիկ միջոցներ դրամարկղում ՀՀ դրամով

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000

57,074
–

189,721
15

164,779
202

57,074

189,736

164,981

Ընթացիկ բանկային հաշիվներում դրամական միջոցների վրա հաշվեգրվում են տոկոսներ՝ բանկի օրական
ավանդային տոկոսադրույքների հիման վրա:
Դրամական միջոցներն ընթացիկ բանկային հաշիվներում պահվում են հետևյալ արժույթներով.

Արժույթ
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար
Եվրո

20.

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000

50,333
6,667
74

75,577
114,139
5

67,187
92,114
5,478

57,074

189,721

164,779

Բաժնետիրական կապիտալ և պահուստներ
Հասարակ բաժնետոմսեր

Հասարակ
բաժնետոմսերի
քանակ
2009, հունվարի 1
Բաժնետիրական կապիտալի աճ
Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի ձեռքբերում
Անվանական արժեքի նվազեցում
2009, դեկտեմբերի 31
Անվանական արժեքի նվազեցում
2010, դեկտեմբերի 31

Անվանական
արժեք
AMD ‘000

928
1,701
(15)
–

184,767
170,500
(93,252)
(26,755)

2,614

235,260

–
2,614

(78,420)
156,840

2009թ. հունվարի 1 դրությամբ Խմբի հասարակ բաժնետոմսերը բաղկացած էին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի
100,235 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 913 հասարակ բաժնետոմսերից և Հայաստանի Կենտրոնական
Դեպոզիտարիայի 6,216,800 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 15 հասարակ բաժնետոմսերից:
2009 թ-ին Խմբի միակ բաժնետերը հաստատել է 100,235 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 1701 հասարակ
բաժնետոմսերի թողարկումը: Այս բաժնետոմսերի համար կատարված ընդհանուր հատուցումը կազմված է 77
հազ. ՀՀ դրամ կանխիկ գումարից և «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական
ընկերության 100% բաժնետոմսերից, որոնց իրական արժեքը կազմում է 170,423 հազ. ՀՀ դրամ:
2009 թ-ին, ինչպես նախատեսված է ՀՀ օրենսդրությամբ, Խմբի կանոնադրական կապիտալը զուտ ակտիվներին
հավասարեցնելու նպատակով միակ բաժնետերը որոշում է կայացրել նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը`
նվազեցնելով Խմբի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մինչև 90,000 ՀՀ դրամ:
2010 թ-ին, ինչպես նախատեսված է ՀՀ օրենսդրությամբ, Խմբի կանոնադրական կապիտալը զուտ ակտիվներին
հավասարեցնելու նպատակով միակ բաժնետերը որոշում է կայացրել նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը`
նվազեցնելով Խմբի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մինչև 60,000 ՀՀ դրամ:
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20.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Բաժնետիրական կապիտալ և պահուստներ (շարունակություն)
Բաժնային պարգևավճարի պահուստ
Բաժնային պարգևավճարի պահուստն օգտագործվում է՝ չափելու համար աշխատակիցներին, ներառյալ
ղեկավար անձնակազմին որպես վարձատրություն տրված բաժնային գործիքներով մարվող գործարքների
արժեքը: Այս ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալու համար տես Ծան. 24:

Պահուստային կապիտալ
Պահուստային կապիտալը ձևավորվել է Խմբի կանոնադրությանը համապատասխան, որը նախատեսում է
պահուստի ստեղծում ոչ պակաս, քան Խմբի բաժնային կապիտալի 15 տոկոսը: Եթե պահուստը չի գերազանցում
նշված գումարը, ապա հատկացումները պետք է լինեն տարեկան շահույթի 5 տոկոսից ոչ պակաս:

21.

Պետական շնորհներ
2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

2008
AMD ‘000

11,391

18,822

26,463

(6,692)

(7,431)

(7,641)

Դեկտեմբերի 31

4,699

11,391

18,822

Ընթացիկ

3,050
1,649

6,690
4,701

7,431
11,391

4,699

11,391

18,822

Հունվարի 1
Ֆինանսական արդյուքների մասին հաշվետվությունում
հաշվառված

Ոչ ընթացիկ

Խումբը ստացել է համակարգչային տեխնիկա և այլ գույք որպես շնորհ ԱՄՆ-ի Միջազգային Զարգացման
Գործակալությունից (USAID):

22.

Կրեդիտորական և այլ պարտքեր

Ստացված կանխավճարներ
Պարտքեր սոցապ վճարների գծով
Կրեդիտորական պարտք
Ավելացված արժեքի հարկ
Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ
Գույքահարկ
Եկամտահարկ
Այլ

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

2009թ.
հունվարի 1
AMD ‘000

8,624
2,000
1,489
499
29
16
2
–

9,168
1,735
12,310
7,980
780
14
4,023
–

1,746
13
6,454
3,695
13,596
25
1
88

12,659

36,010

25,618

2010թ. դեկտոմբերի 31-ի դրությամբ ստացված կանխավճարները բաղկացած են 2,103 հազ. ՀՀ դրամ
հաճախորդներից ստացված կանխավճարներից (2009՝ 2,025, 2009թ. հունվարի 1՝ զրո).
Վերոնշյալ ֆինանսական պարտավորությունների սահմանումներ և պայմաններ.

Կրեդիտորական պարտքերը ոչ տոկոսային պարտավորություներ են, որոնք սովորաբար մարվում են 30
օրվա ընթացքում:

Այլ պարտքերը ոչ տոկոսային պարտավորություններ են և ունեն միջինում վեց ամսվա վաղեմություն:
26
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23.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Աշխատակիցների հատուցման պարտավորություններ
CIP
AMD ‘000
2009թ. հունվարի 1
Տարվա ընթացքում առաջացած
Մարված

Չօգտագործված
արձակուրդային
պահուստ
AMD ‘000

Ընդամենը
AMD ‘000

–
15,284
(4,242)
(2,865)

1,839
8,393
(1,760)
–

1,839
23,677
(6,002)
(2,865)

8,177

8,472

16,649

Հակադարձում

19,702
(8,177)
(9,182)

7,159
(7,862)
–

26,861
(16,039)
(9,182)

2010թ. դեկտեմբերի 31

10,520

7,769

18,289

Հակադարձում
2009թ. դեկտեմբերի 31
Տարվա ընթացքում առաջացած
Մարված

NASDAQ OMX CIP բոնուսային ծրագիրը տարեկան նպատակային ցուցանիշների վրա հիմնված դրամական
փոխհատուցումով պարգևատրման ծրագիր է, որը նախատեսված է պարգևատրելու հաստատված կորպորատիվ
ֆինանսական և շուկայական մասնաբաժնի, բիզնես միավորների և աշխատակիցների բավարարվածությունը
չափող ցուցանիշներին ուղղված աշխատակիցների ջանքերը:

24.

Բաժնային գործիքներով մարվող պարգևավճարներ
NASDAQ OMX Inc. ունի բաժնային գործիքների վրա հիմնված հատուցման ծրագիր, որը վերաբերում է նաև Խմբի
աշխատակիցների հատուցումներին: Բաժնային գործիքներով մարվող պարգևավճարները կամ բաժնային
պարգևավճարները ներառում են NASDAQ OMX Inc.-ի աշխատակցի բաժնետոմսի օպցիոններ և
սահմանափակված իրավունքով բաժնետոմսեր (որոնք ընդգրկում են պարգևավճարներ և միավորներ): Բաժնային
պարգևավճարների տրամադրումը նախատեսված է աշխատակիցներին հատուցելու նրանց երկարաժամկետ
ներդրումը և խրախուսելու ընկերության հետ մնալը: Բաժնետոմսի օպցիոնները և սահմանափակված
իրավունքով բաժնետոմսերը ներառում են դրանց նկատմամբ իրավունքի առաջացման պայմաններ, որոնք
կապված են կորպորատիվ հաջողությունների որոշակի մակարդակի նվաճման հետ: Եթե NASDAQ OMX Inc.
գերակատարում է համապատասխան նպատակային ցուցանիշները, ապա պարգևատրված բաժնային
գործիքների նկատմամբ իրավունքները առաջանում են պարգևատրումից երեք տարի հետո, եթե NASDAQ OMX
Inc. կատարում է համապատասխան նպատակային ցուցանիշները, ապա պարգևատրված բաժնային գործիքների
նկատմամբ իրավունքները առաջանում են պարգևատրումից չորս տարի հետո, եթե NASDAQ OMX Inc.
թերակատարում է համապատասխան նպատակային ցուցանիշները, ապա պարգևատրված բաժնային
գործիքների նկատմամբ իրավունքները առաջանում են պարգևատրումից հինգ տարի հետո:
2010 թ. և 2009 թ-ին NASDAQ OMX Inc. կատարել է համապատասխան նպատակային ցուցանիշները, հետևապես
Խումբը ծախսագրել է պարգևատրումները հիմնվելով իրավունքի առաջացման չորս տարվա
ժամանակահատվածի վրա:
Խումբը փոխհատուցում է NASDAQ OMX Inc.-ին բաժնային գործիքներով սեփական աշխատակիցներին
պարգոևատրելու համար: Այս վճարումները հաշվառվում են որպես բաշխում սեփական կապիտալում
փոփոխությունների մասին հաշվետվությունում:
Տարվա ընթացքում աշխատակիցների կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց ճանաչված ծախսը
ներկայացված է ստորև.

2010
AMD’ 000

2009
AMD ‘000

Սահմանափակված իրավունքով բաժնետոմսի ծախս

121
1,554

60
3,517

Բաժնային գործիքներով գործարքներից առաջացած ընդամենը ծախս

1,675

3,577

Բաժնետոմսի օպցիոնի ծախս

2010թ. և 2009թ. ընթացքում որևէ պարգևավճարային ծրագրի փոփոխություն կամ չեղյալ համարում տեղի չի
ունենցել:
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

24. Բաժնային գործիքներով մարվող պարգևավճարներ (շարունակություն)
Տարվա շարժը
Սույն աղյուսակը ցույց է տալիս տարվա ընթացքում բաժնետոմսի օպցիոնների շարժը, դրանց քանակը և արժեքը.

Շնորհման
գին
AMD ‘000

Քանակ
2009 թ հունվարի 1-ի դրությամբ
2009 թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

117

Տրվել է տարվա ընթացքում

183

2010 թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

300

117
8

2010 թ. դեկտեմբերի 31-ին բոլոր բաժնետոմսի օպցիոնների միջին կշռված պայմանագրային ժամկետը կազմում է
2.7 տարի (2009: 2.96 տարի): 2010 թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին առկա բոլոր օպցիոնները կատարման ենթակա
չեն:

2010
Շահաբաժնային եկամտաբերություն (%)
Սպասվող տատանողականություն (%)
Առանց ռիսկի միջին կշռված տոկոսադրույք (%)
Բաժնետոմսի օպցիոնների սպասվող ժամկետ (տարի)
Բաժնետոմսի միջին կշռված գին (ՀՀ դրամ)
Օգտագործված մոդել

–
32.0
2.28
5
7,634
Black-Scholes

2009

2008
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

–
35.5
1.35
5
7,673
Black-Scholes

Խմբի կողմից սպասվող ժամկետի հաշվարկը կատարվել է` հիմնվելով օպցիոնների կատարման
վիճակագրության վրա: Պարգևատրումների սպասվող ժամկետների համար տոկոսադրույքների հաշվարկը
հիմնված է պարգևավճարի տրամադրման պահին առկա ԱՄՆ Գանձապետական եկամտաբերության կորի վրա:
Խմբի կողմից սպասվող տատանողականության հաշվարկը կատարբել է` հիմնվելով պատմական և շուկայական
տատանողականության վրա: NASDAQ OMX Inc.-ի վարկային պարտավորությունները սահմանափակում են
ընկերության հնարավորությունները վճարելու շահաբաժիններ: Մինչ այդ վարկային պարտավորությունները
առկա են, ընկերության քաղաքականությունը չի նախատեսում որևէ դրամական շահաբաժինների հայտարարում
ու վճարում սովորական բաժնետոմսերի համար:

Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս սահմանափակված իրավունքով բաժնետոմսերի շարժը տարվա
ընթացքում.

Քանակ
2009 թ հունվարի 1-ի դրությամբ
Տրվել է տարվա ընթացքում
2009 թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Տրվել է տարվա ընթացքում
2010 թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1,259
28

Արժեք

Իրական արժեք
գնահատման
ամսաթվին

211

8

5,433

8

1,287
713
2,000
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25.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Կապակցված կողմեր
Խմբի գործարքները կապակցված կողմերի հետ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
հետևյալն էին.

2010
Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերություններ
Խմբի ղեկավար անձնակազմ

2009
Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերություններ
Խմբի ղեկավար անձնակազմ

Վարչական
ծախսեր
AMD ‘000

Այլ
գործառնական
ծախսեր
AMD ‘000

(11,531)
(33,101)

(34,338)
–

(44,632)

(34,338)

Վարչական
ծախսեր
AMD ‘000

Այլ
գործառնական
ծախսեր
AMD ‘000

(11,308)
(27,543)

(81,411)
–

(38,851)

(81,411)

2010

Այլ
գործառնական
ծախսեր
AMD ‘000
955

Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերություններ

955

2009

Այլ
գործառնական
ծախսեր
AMD ‘000

Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերություններ

11,092
11,092

Կապակցված կողմերի հետ իրականացվող գործարքների պայմաններն ու ժամկետները
Կապակցված անձանց գծով մնացորդները տարվա վերջի դրությամբ գրավով ապահովված չեն, տոկոսային չեն և
դրանց մարումը տեղի է ունենում դրամական միջոցներովֈ Խումբը կապակցված կողմերին չի տրամադրել և
նրանցից չի ստացել երաշխավորություններֈ 2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար
Խումբը չի հաշվարկել որևէ արժեզրկում կապակցված կողմերի դեբիտորական պարտքերի նկատմամբֈ

Վարչական ծախսեր, այլ գործառնական ծախսեր և առևտրային կրեդիտորական պարտքեր
Կապակցված կողմերի հետ գործառնություններից առաջացող վարչական ծախսերը իրենց մեջ ներառում են
կապի ծառայության դիմաց վճարները, որոնք մատուցվել են համատեղ վերահսկողություն տակ գտնվող
կազմակերպության կողմիցֈ
Համատեղ վերահսկողություն տակ գտնվող կազմակերպությունների նկատմամբ առևտրային
պարտավորությունները իրենց մեջ ներառում են գլխամասային գրասենյակին օժանդակության ծառայությունների
գծով պարտավորությունները, կապի ծառայությունների դիմաց պարտավորությունները, բաժնային
պարգևատրումներ տրամադրելու դիմաց ծախսերի գծով պարտավորություններըֈ
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25.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Կապակցված կողմեր (շարունակություն)
Այլ գործառնական ծախսեր
Կապակցված անձանց գծով գործառնական ծախսերը ներառում են «EXIGO» ծրագրի ներդրման
խորհրդատվության, Հայաստանի կենսաթոշակային համակարգի ծրագրի խորհրդատվության և գլխամասային
գրասենյակի օժանդակության ծառայություններ, մատուցված համատեղ վերահսկողություն տակ գտնվող
կազմակերպությունների կողմից:

Հատուցումներ ղեկավար անձնակազմին
2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական ղեկավար անձնակազմը բաղկացած էր Խմբի երկու ղեկավարից
(2009՝ 2)ֈ 2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար հիմնական ղեկավար անձնակազմի
վարձատրությունը՝ աշխատավարձերը և անձնական ծախսերը ներառյալ, իրենց մեջ ներառել են՝

Աշխատավարձ
Սոցապ վճարումներ
CIP բոնուս
Բաժնային պարգևվճարներ
Ընհամենը հատուցումներ ղեկավար անձնակազմին

26.

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

27,420
1,822
3,720

25,048
1,618
600

319

277

33,281

27,543

Պայմանական և պայմանագրային պարտավորություններ
I. Գործարար միջավայր, Հայաստանում տնտեսական վիճակը և ռիսկերը

ՀՀ տնտեսությունը, լինելով շուկայական տիպի, չափազանց զգայուն է համաշխարհային տնտեսությունում և
Ռուսաստանի տնտեսությունում տեղի ունեցող տատանումների նկատմամբֈ Տնտեսությունը բնութագրվում է
արտահանվող ապրանքների փոքր անվանացանկով և բիզնեսի կարևոր ոլորտներում գերիշխող մենաշնորհներովֈ
Հայաստանի տնտեսության կայունությունը զգալիորեն կախված է Կառավարության վարչական, իրավական և
տնտեսական բարեփոխումներից, որոնք ուղղված են տնտեսական աճի, տնտեսական մրցունակության և
զբաղվածության ապահովմանը: Հետևաբար Հայաստանում տնտեսական գործունեությունը ենթակա է այնպիսի
ռիսկերի, որոնք բնորոշ չեն զարգացած շուկաներինֈ
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը անդրադարձել է ՀՆԱ-ի նվազման, Հայաստանում վարկավորման
պայմանների խստացման և հիմնական արժույթների գծով ՀՀ դրամի նշանակալից արժեզրկման վրաֈ Թեև
Հայաստանի կառավարությունն արձագանքել է հակաճգնաժամային համապարփակ և ամբիցիոզ փաթեթով, որը
ենթադրում է հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների ընդլայնում, արտարժույթի
փոխարժեքների, Խմբի և նրա գործընկերների համար կապիտալի հասանելիության և դրա արժեքի վերաբերյալ
անորոշություն դեռևս գոյություն ունիֈ Այս գործոնները կարող են ազդել Խմբի ֆինանսական վիճակի,
գործունեության արդյունքների և բիզնեսի հեռանկարների վրաֈ
Թեև Խմբի ղեկավարությունը ձգտում է ներկա իրավիճակում ապահովել Խմբի գործունեության կայունությունը,
այնուամենայնիվ, վերոնշյալ ոլորտներում հետագա անսպասելի բացասական զարգացումները կարող են
բացասապես ազդեցություն ունենալ Խմբի գործունեության արդյունքների և ֆինանսական դրության վրա, ինչը
հիմա հնարավոր չէ որոշել:

II. Հարկային ռիսկեր
ՀՀ հարկային, արժութային և մաքսային օրենսդրությունները հանդիսանում են տարընթերցումների և հաճախակի
իրականացվող բարեփոխումների առարկա: Հաճախակի են դեպքերը, երբ տարբեր հարկային մարմիններ տալիս
են տարբեր մեկնաբանություններ: Հարկերը ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրության հարկային մարմինների
կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել տույժեր և տուգանքներ: Այս փաստը կարող է Հայաստանի
Հանրապետությունում ստեղծել էականորեն ավելի բարձր հարկային ռիսկ, քան այլ երկրներում:
30
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26.

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Պայմանական և պայմանագրային պարտավորություններ (շարունակություն)
Ղեկավարությունը գտնում է, որ 2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը պատշաճ կերպով է իրականացնում
համապատասխան օրենսդրության մեկնաբանումը և Խմբի հարկային, արժութային և մաքսային դրությունը
կայուն կլինի:
III. Դատական հայցեր
Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Խումբը հանդիսանում է դատական հայցերի և պահանջների օբյեկտ:
Ղեկավարության համոզմամբ, հնարավոր վերջնական պարտավորությունները, որոնք ծագում են նման հայցերի և
պահանջների արդյունքում, էական բացասական ազդեցություն չեն ունենա Խմբի ֆինանսական դրության կամ
հետագա գործունեության արդյունքների վրա, և համապատասխանաբար ոչ մի հաշվեգրում այդ ուղղությամբ չի
արվել ֆինանսական հաշվետվություններումֈ

IV. Վարձակալական պարտավորություններ
2010թ. և 2009թ. ընթացքում Խումբը չի ունեցել վարձակալական պարտավրություններֈ

27.

Ֆինանսական գործիքների իրական արժեք
2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խմբի ֆինանսական գործիքների հաշվեկշռային արժեքը մոտ է
նրանց իրական արժեքինֈ

28.

Ֆինանսական գործիքներ և ռիսկի կառավարում
Խմբի հիմնական ֆինանսական գործիքներն կազմված են դրամական միջոցներից և կարճաժամկետ
դեպոզիտներից: Խումբն ունի տարբեր ֆինանսական գործիքներ, ինչպիսիք են առևտրային կրեդիտորական ու
դեբիտորական պարտքերը, որոնք ուղղակիորեն առաջանում են գործունեության ընթացքումֈ
Խումբը չունի ոչ մի տոկոսային վարկ և փոխառությունֈ Խմբի քաղաքականությունն է չօգտագործել նման
ֆինանսական գործիքներֈ
Խումբը ենթակա է շուկայական ռիսկի, վարկային ռիսկի և իրացվելիության ռիսկիֈ
Խմբի ռիսկի կառավարման ընդհանուր ծրագիրը հաշվի է առնում Հայաստանի ֆինանսական շուկաների
անորոշությունն ու անարդյունավետությունը և ձգտում է նվազեցնել Խմբի ֆինանսական արդյունքների վրա
բացասական ազդեցությունըֈ Խմբի ղեկավարությունը վերահսկում է այդ ռիսկերի կառավարումը. ֆինանսական
ռիսկային գործունեությունը կառավարվում է համապատասխան քաղաքականություններով և կանոնակարգերով՝
ֆինանսական ռիսկերի բացահայտման, չափման և ընկերության քաղաքականության համաձայն կառավարման
համարֈ
Այս ռիսկերից յուրաքանչյուրի կառավարման քաղաքականությունները ամփոփված են ստորևֈ

Շուկայական ռիսկ
Շուկայական ռիսկը շուկայական գների փոփոխության հետևանքով ֆինանսական գործիքներից ապագա
դրամական միջոցների հոսքերի իրական արժեքի տատանման ռիսկն էֈ Շուկայական գների տատանումը
ենթադրում է երեք տիպի ռիսկեր՝ տոկոսադրուքի ռիսկ, արտարժութային ռիսկ և այլ գնային ռիսկֈ Շուկայական
ռիսկին ենթակա ֆինանսական գործիքներն են վարկերը և փոխառությունները, ավանդները և ածանցյալ
ֆինանսական գործիքներըֈ
Հետևյալ բաժիններում զգայունության վերլուծությունը վերաբերում է 2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ֆինանսական վիճակինֈ
Ճկունության վերլուծությունը պատրաստվել է՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ զուտ պարտավորությունները և ֆինանանսական գործիքների մասը հաստատուն էֈ
31
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Ֆինանսական գործիքներ ու ռիսկի կառավարում (շարունակություն)
Շուկայական ռիսկ (շարունակություն)
Տոկոսադրույքի ռիսկ
2010թ. և 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Խումբը չուներ ոչ մի տոկոսային վարկ կամ փոխառությունֈ

Արտարժութային ռիսկ
Արտարժութային ռիսկն արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխության հետևանքով ֆինանսական գործիքների
իրական արժեքի կամ դրամական միջոցների ապագա հոսքի տատանման ռիսկն էֈ Խմբի արտարժույթի
փոխարժեքի փոփոխության ռիսկին ենթարկվածությունը հիմնականում Խմբի ֆինանսական գործունեության
մասով էֈ
Արտարժույթները, մասնավորապես ԱՄՆ դոլարը, Եվրոն, Շվեդական կրոնան, Խմբի գործունեության հիմքում
ընկած հաշվարկներում էական դեր են խաղումֈ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված այն արտարժույթների ՀՀ դրամի
նկատմամբ միջին շուկայական փոխարժեքը, որոնցով արտահայտված են հիմնական ֆինանսական ակտիվներն
ու պարտավորությունները, հետևյալն են՝

ԱՄՆ դոլար
2009թ. հունվարի 1
2009թ. միջին
2009թ. դեկտեմբերի 31
2010թ. միջին
2010թ. դեկտեմբերի 31

306.26
364.60
377.89
373.54
363.44

Եվրո
415.81
510.19
542.23
494.90
481.16

Շվեդական
կրոնա
38.64
48.17
52.54
51.94
53.43

Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս արտարժույթի փոխարժեքների հնարավոր փոփոխության
նկատմամբ այլ հավասար պայմաններում Խմբի՝ մինչև հարկումը շահույթի զգայունությունը (դրամական
ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքների փոփոխության պատճառով)՝

Փոխարժեքի
աճ/(նվազում)
2010
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփոխություն
Եվրոյի փոխարժեքի փոփոխություն
Շվեդական կրոնային փոխարժեքի փոփոխություն
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփոխություն
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփոխություն
Եվրոյի փոխարժեքի փոփոխություն
Շվեդական կրոնային փոխարժեքի փոփոխություն

Հարկումից
առաջ շահույթի
վրա
ազդեցություն
Հազ. ՀՀ դրամ

3.36%
10.86%
12.90%

209
(2)
–

-3.36%
-10.86%
-12.90%

(209)
2
–

Փոխարժեքի
աճ/(նվազում)
2009

Հարկումից
առաջ շահույթի
վրա
ազդեցություն
Հազ. ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփոխություն
Եվրոյի փոխարժեքի փոփոխություն
Շվեդական կրոնային փոխարժեքի փոփոխություն

16.15%
18.75%
24.13%

16,827
1
(509)

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփոխություն
Եվրոյի փոխարժեքի փոփոխություն
Շվեդական կրոնային փոխարժեքի փոփոխություն

-16.15%
-18.75%
-24.13%

(16,827)
(1)
509

32
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2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

Ֆինանսական գործիքներ ու ռիսկի կառավարում (շարունակություն)
Իրացվելիության ռիսկ
Խմբի խնդիրն է մատակարարների կողմից տրամադրվող վարկավորման պայմանների, բանկային վարկերի և
փոխառությունների օգտագործման միջոցով ֆինանսավորման շարունակականության և ճկունության
ապահովումըֈ
Խումբը գնահատում է իր ակտիվների ժամկետայնությունն ու պարտավորությունների մարման ժամկետները և
պլանավորում իր իրացվելիությունը՝ կախված տարբեր գործիքների կանխատեսվող մարումներիցֈ Խումբը
կարևորում է ֆինանսական ճկունությունը, որը ապահովում է ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացված
աղբյուրներից օգտվելու հնարավորության ապահովման միջոցով իրացվելիության ռիսկի նվազեցմամբֈ Խումբն
օգտագործում է դրամական միջոցներ և վարկային միջոցներ՝ կարճաժամկետ իրացվելիությունը կառավարելու
նպատակովֈ Երկարաժամկետ իրացվելիության պահանջները կառավարվում են կապիտալի շուկաներում
դրամահավաքի միջոցովֈ
Խմբի բոլոր ֆինանսական պարտավորությունների մարման ժամկետները լրանում են երեք ամսվա ընթացքումֈ

Վարկային ռիսկ
Վարկային ռիսկը իրենից ներկայացնում է այն ռիսկը, որ գործընկերը չի կատարի ֆինանսական գործիքներով
կամ պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունները, որը կհանգեցնի ֆինանսական վնասներիֈ Խումբը
ենթակա է վարկային ռիսկի իր գործառնական գործունեության (հիմնականում դեբիտորական
պարտավորությունների) և ֆինանսական գործունեության՝ ներառյալ բանկերում և ֆինանսական
հաստատություններում ավանդների, արտարժույթային գործարքների և այլ ֆինանսական գործիքների գծովֈ
Այն ֆինանսական գործիքները, որոնք Խմբին ենթարկում են վարկային ռիսկի էական կենտրոնացման, բաղկացած
են հիմնականում բանկերում պահվող դրամական միջոցներից և ավանդներից ու առևտրային և այլ
դեբիտորական պարտքերիցֈ
Խմբի վարկային ռիսկին առավելագույն ենթարկվածությունը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ իր մեջ ներառում է՝

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

2010
AMD ‘000

2009
AMD ‘000

57,074
35,621

189,736
20,489

92,695

210,225

Խմբի դրամական միջոցները հիմնականում պահվում են Հայաստանի բարձր համբավ ունեցող բանկերումֈ
Դեբիտորական պարքերը ներկայացված են՝ նրանց գծով արժեզրկման պահուստից զտված: Խումբը չի
պահանջում ապահովման միջոցներ ֆինանսական ակտիվների համարֈ 2010թ. դեկտեմբերի 31–ի դրությամբ
Խումբն ունեցել է 13 հաճախորդ (2009թ.՝ 20, 2009թ. հունվարի 1՝ 17), որոնք Խմբի նկատմամբ ունեին 1 մլն. ՀՀ դրամ
գումարից ավել պարտավորություն, որը կազմում է ընդհանուր դեբիտորական պարտքերի 30%-ը (2009թ.՝ 49%,
2009թ. հունվարի 1՝ 49%): Խոշոր հաճախորդների գծով արժեզրկման պահուստը գնահատվում է յուրաքանչյուր
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար անհատական հիմունքներովֈ Բացի այդ, մեծ թվով փոքր դեբիտորական
պարտքեր խմբավորվում են համասեռ խմբերում և գնահատման ենթարկվում` խմբային հիմունքներովֈ
Գնահատումը հիմնված է իրականում տեղի ունեցած պատմական տվյալների վրաֈ Խումբը չի պահում գրավ՝
որպես պարտավորությունների ապահովման միջոց: Խումբը համարում է, որ իր դեբիտորական պարտքերի ռիսկի
կենտրոնացումը ցածր է՝ հիմնվելով այն իրողության վրա, որ իր հաճախորդները գործում են տարբեր
ոլորտներում և իրարից զգալիորեն անկախ շուկաներումֈ
Կապիտալի կառավարում
Խումբը որպես կապիտալի գլխավոր աղբյուր համարում է սեփական կապիտալըֈ Խմբի կողմից կապիտալի
կառավարման խնդիրներն են հանդիսանում Խմբի գործունեության անընդհատության ապահովումը, ինչպես նաև
իր կապիտալ ծախսերի, գործառնական պահանջների բավարարումը և Խմբի զարգացման ռազմավարությանն
աջակցությունըֈ
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