
      
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2012Թ-Ի ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ 

 

 
11 

 

 

 

 

 

  

«ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
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ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ  

Աուդիտորական Խորհրդատվական Ընկերություն 

Աուդիտորական ԳործունեությանԼիցենզիա Թիվ 006 

ՀՀ, Երևան, Խորենացի 47/7 բն.46, հեռ/ֆաքս+3741577544 

Էլ. Հասցե`auditservicellc@gmail.com,  Էլ. Կայք`http://www.auditservice.am 

 

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼՎԿ>> ՍՊԸ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ 

Ք. ԵՐևԱՆ, 26 ՄԱՅԻՍԻ 2017Թ. 

Մեր կողմից իրականացվել է <<Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն>> Սահմանափակ 

Պատասխանատվությամբ Ընկերության կից ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը, ընդ որում այդ 

հաշվետվությունները ներառում են 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի 

մասին, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, սեփական 

կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես 

նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, որոնք ներառում են հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթներն ու այլ բացատրական տեղեկատվություն: 

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ 

ներկայացման համար: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության 

համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են 

խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումներից: 

ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մենք պատասխանատու ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մեր կողմից 

իրականացված աուդիտի հիման վրա նշված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր 

արտահայտած կարծիքի համար: Այդ ստանդարտներով մեզանից պահանջվում է բավարարել բարոյական 

mailto:auditservicellc@gmail.com
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վարքի կանոնները և պլանավորել և անցկացնել աուդիտը` ֆինանսական հաշվետվությունների էական 

խեղաթյուրումներից զերծ լինելու վերաբերյալ ողջամիտ երաշխիքներ ձեռք բերելու նպատակով: 

Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են ֆինանսական հաշվետվություններում ու 

համապատասխան ծանոթագրություններում արտացոլված տվյալները հիմնավորող փաստերի 

ձեռքբերման նպատակով մշակված ընթացակարգեր, որոնց ընտրությունը կախված է խարդախությունների 

և սխալների հետևանքով ֆինանսական հաշվետվություններում էական խեղաթյուրումների ռիսկերի 

առկայության վերաբերյալ աուդիտորական գնահատումներից: Ռիսկերի գնահատումները կատարելիս 

աուդիտորը մշակում է համապատասխան ընթացակարգեր` ֆինանսական հաշվետվությունների 

կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար կիրառվող ներքին վերահսկողության գնահատման, այլ ոչ թե 

ընկերության ողջ ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք կազմելու համար: 

Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև կիրառված հաշվապահական հաշվառման 

սկզբունքների և ընկերության ղեկավարության կողմից կատարված գնահատումների, ինչպես նաև 

ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: 

Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական 

ապացույցներ` մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

ԿԱՐԾԻՔ 

Մեր կարծիքով կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են 

ներկայացնում 2016թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ <<Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային 

կազմակերպություն>>Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ   Ընկերության ֆինանսական վիճակը, 

նույն ամսաթվին ավարտվող տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունքները,  սեփական 

կապիտալում փոփոխությունները և դրամական միջոցների հոսքերը` համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների:   

<<ԱՈՒԴԻՏՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ` 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ԱՈՒԴԻՏՈՐ 

 

ԳՈՌ ԴԱՎԹՅԱՆ 

 

  



Ամե<<Ամերիա Ասեթ 

Մենեջմենթ>>ՓԲԸ2015թ-ի 

դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող 

եռամսյակի ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտ 

 
րիա Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>> ՍՊԸ 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

մասին հաշվետվություն 

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

            

(հազ. դրամ)  

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Ծնթ. 2016թ. 

(ստուգված) 

 

2015թ. 

(ստուգված) 

 

Տոկոսային  և նմանատիպ եկամուտներ 3 46,231 45,721 

Տոկոսային և նմանատիպ  ծախսեր 4 - - 

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ  46,231 45,721 

Եկամուտ շահաբաժիններից    

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ  2,694 2,535 

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր  (33) (41) 

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով 

հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ 

շահույթ/վնաս 

5   

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներից զուտ 

շահույթ(վնաս) 

6   

Մինչև մարման ժամկետը պահվող  ներդրումներից 

զուտ շահույթ/ (վնաս) 

   

Արտարժութային գործարքներից ստացված զուտ 

շահույթ/( վնաս) 

7 413 5,349 

Այլ գործառնական եկամուտներ 8 13,877 10,652 

Գործառնական եկամուտներ  63,182 64,216 

Վարկերից և այլ փոխատվություններից առաջացած 

կորուստներ 

9 (26,107) (18,085) 

Ընդհանուր վարչական ծախսեր 10 (24,736) (29,477) 

Այլ գործառնական ծախսեր 11 (562) (564) 

Շահույթը/ (վնասը) մինչև հարկումը  11,777 16,090 

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում) 12 (2,358) (2,563) 

Ժամանակաշրջանի շահույթ  9,419 13,527 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք    



Ամե<<Ամերիա Ասեթ 

Մենեջմենթ>>ՓԲԸ2015թ-ի 

դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող 

եռամսյակի ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտ 

 
րիա Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ 
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Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա 

գործառնությունների վերահաշվարկից 

   

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 

վերագնահատումներ 

   

Դրամական հոսքերի հեջավորում    

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից 

օգուտներ 

   

Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ    

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից 

հետո 

   

Համապարփակ ֆինանսական արդյունք  9,419 13,527 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>> ՍՊԸ 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
    

(հազ. դրամ) 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Ծնթ. 2016թ. 

(ստուգված) 

 

2015թ. 

(ստուգված) 

 

Ակտիվներ    

Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ 13 6,015 30,424 

Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական 

ներդրումներ  

14   

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ 15   

Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ  16   

Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ 

փոխատվություններ 

17 273,614 245,062 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ 18   

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ 19   

Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ 20 1,412 4,531 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ 21   

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական 

կապիտալում  

   

Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ 

նյութական ակտիվներում  

   

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 22 865 1,236 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ  857 819 

Ստացվելիք տոկոսներ 23 2,048 2,958 

Այլ ակտիվներ 24 2,944 3,937 

 Ընդամենը` ակտիվներ  287,755 288,967 

    

Պարտավորություններ    

Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր 25   

Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ 26   
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Հաճախորդներից ներգրավված փոխառություններ 27 76,069 28,106 

Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ    

Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ    

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված  

արժեթղթեր 

28   

Պահուստներ    

Վճարվելիք գումարներ  29  43,966 

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ    

Վճարվելիք տոկոսներ     

Այլ պարտավորություններ 30 11,045 13,173 

    Ընդամենը` Պարտավորություններ  87,114 85,245 

    

Կապիտալ    

Կանոնադրական կապիտալ 31 177,559 177,559 

Պահուստներ  11,410 10,734 

Գլխավոր պահուստ  11,410 10,734 

Վերագնահատման պահուստներ 32   

Կուտակված շահույթ (վնաս)  11,672 15,429 

     Ընդամնեը` Կապիտալ  200,641 203,722 

     Ընդամնեը` Պարտավորություններ և 

կապիտալ 

 

 287,755 288,967 

 

 

<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>> ՍՊԸ                                                                    <<Աուդիտ սերվիս>> ՍՊԸ  

Տնօրեն`  Արամ Մխիթարյան  ԱուդիտՍտնօրետրվիսՍՊԸ 

Տնօրեն` Գոռ Դավթյան 

Գլխավոր հաշվապահ`  Մարիամ Գազազյան  Տնօրեն` ԳոռԴավթյան 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>> ՍՊԸ 

Սեփական կապիտալում 

 փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

(հազ. դրամ) 

Սեփական կապիտալի տարրերի 

անվանումը 

Կանոնադրակ

ան կապիտալ 

Գլխավոր 

պահուստ 

Կուտակված 

շահույթ 

Ընդամենը 

Հոդվածներ 1 2 3 4 

Մնացորդն առ 01 հունվարի 

2015թ. 

177,559 8,538 45,597 231,694 

Համապարփակ եկամուտ   13,528 13,528 

Շահաբաժիններ   (41,500) (41,500) 

Մասհանումներ գլխավոր 

պահուստին 

 2,196 (2,196)  

Մնացորդը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում` առ 

31 դեկտեմբերի 2015թ. 

177,559 10,734 15,429 203,722 

Մնացորդ առ 01 հունվարի 2016թ. 177,559 10,734 15,429 203,722 

Համապարփակ եկամուտ   9,419 9,419 

Շահաբաժիններ   (12,500) (12,500) 

Մասհանումներ գլխավոր 

պահուստին 

 676 (676)  

Մնացորդըհաշվետուժամանակա

շրջանիվերջում` առ 31 

դեկտեմբերի 2016թ. 

177,559 11,410 11,672 200,641 

 

<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>>ՍՊԸ                                                                    <<Աուդիտ սերվիս>> ՍՊԸ  

Տնօրեն`  Արամ Մխիթարյան  ԱուդիտՍտնօրետրվիսՍՊԸ 

Տնօրեն` Գոռ Դավթյան 

Գլխավոր հաշվապահ`  Մարիամ Գազազյան  Տնօրեն`  
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>> ՍՊԸ 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
    (հազ. դրամ) 

 



Ամե<<Ամերիա Ասեթ 

Մենեջմենթ>>ՓԲԸ2015թ-ի 

դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող 

եռամսյակի ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտ 

 
րիա Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ 

 

14 

 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 2016թ. 

(ստուգված) 

 

2015թ. 

(ստուգված) 

 

1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից 

(8,247) 25,651 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական 
ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը 

37,204 30,623 

Ստացված տոկոսներ 48,697 45,838 

Վճարված տոկոսներ    

Կորուստների վերականգնում 3,797 1,953 

Ստացված շահաբաժիններ   

Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ 2,665 2,491 

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ 
վճարումներ 

(6,511) (12,633) 

Վճարված հարկեր  (11,444) (7,026) 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական 
ակտիվների և պարտավորությունների 
փոփոխություններից 

(45,451) (4,972) 

Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)  (56,899) (15,511) 

Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում) 8,206  

Ֆինասական վարձակալության դիմաց ստացվելիք 
գումարներ նվազում (ավելացում) 

3,116 10,417 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական 
գործունեությունից 

126 122 

2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային 
գործունեությունից 

995 (297) 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի 
նվազում (ավելացում)  

  

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում 
ներդրումների նվազում (ավելացում)  

  

Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում 
կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)  

  

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 
ձեռքբերում 

(282) (297) 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 1,277  
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (Ձև 5) 

 
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

(ա) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  և ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

<<Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն>> սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությունը ստեղծվել է 04.08.99թ.-ին <<Ագրոլիզինգ>> ՍՊԸ 

ֆիրմային անվանմամբ: Կենտրոնական բանկի խորհուրդի 26.08.2003թ-ի թիվ 299Ա որոշմամբ 

<<Ագրոլիզինգ>> ՍՊԸ-ն  գրանցվել և լիզենզավորվել է որպես <<Ագրոլիզինգ լիզինգային 

վարկային կազմակերպություն>> ՍՊԸ:  Ընկերությունը  գրանցված է  ՀՀ ք. Երևան Կոնդ 210 

հասցեով, իսկ գտնվում և գործունեություն է իրականացնում ք. Երևան, Ազատության 1/21, 39 

տարածք հասցեում: 

Ընկերության գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից: 

Ընկերությունն իր գործունեությունն իրականացնում է միայն Հայաստանում: 

օտարում 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային 
գործունեությունից 

  

3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական 
գործունեությունից 

(16,866) (25,947) 

Վճարված շահաբաժիններ (16,866) (17,910) 

Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում 
(նվազում) 

 (8,037) 

Դրամական միջոցների զուտ հոսք (24,118) (593) 

Արտարժույթիփոխարժեքիփոփոխությանազդեցություն
ըդրամականմիջոցներիևդրանցհամարժեքներիվրա 

(517) (352) 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներժ 
ամանակաշրջանի սկզբում 

30,706 31,651 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
ժամանակաշրջանի վերջում 

6,071 30,706 
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 Ընկերությունը ֆինանսական վարձակալությամբ սարքավորումներ և տրանսպորտային 

միջոցներ է տրամադրում ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող վճարունակ իրավաբանական անձանց և 

անհատ ձեռնարկատերերին մեկից մինչև հինգ տարի ժամկետով, տասներկուսից քսան տոկոս 

տոկոսադրույքով: 

Ընկերությունը վարկեր է տրամադրում վերոհիշյալ իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերին մեկից մինչև հինգ տարի ժամկետով, տասներկուսից մինչև քսաներկու  

տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով: Ֆիզիկական անձանց տրամադրվում է սպառողական 

վարկեր մինչև երեք տարի ժամկետով, քսանից մինչև քսաներկու տոկոս տարեկան 

տոկոսադրույքով:Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են մինչև հինգ տարի 

ժամկետով՝ տասներկուսից մինչև քսաներկու  տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով: 

Ընկերությունը  անտոկոս փոխառություններ է ներգրավում միայն իր մասնակիցներից: 

Ընկերության աշխատակիցների ցուցակային թվաքանակը  ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ կազմում է 6 մարդ: 

(բ)   ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ընկերության  ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Հաշվապահական 

Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից մշակված և 

հրապարակված Ֆինանսական Հաշվետվությունների Ներկայացման Միջազգային 

Ստանդարտների (ՖՀՆՄՍ) և Ֆինանսական Հաշվետվությունների Մեկնաբանությունների 

Միջազգային Կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կողմից թողարկված Մեկնաբանությունների համաձայն: 

Համեմատական տեղեկատվությունը և  ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են 

Ընկերության ֆինանսական գործունեության արդյունքները և  դրամական հոսքերը  31.12.2016թ. 

ավարտված տարվա համար: 

ՉԱՓՄԱՆՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են իրական արժեքի սկզբունքի 

հիման վրա՝ ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող, իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների, ինչպես նաև  վաճառքի համար մատչելի 

ակտիվների համար, բացառությամբ այն ակտիվների, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ 

որոշել: Այլ ֆինանսական ակտիվները և  պարտավորությունները հաշվառվում են 
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ամորտիզացված արժեքով, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները 

հաշվառվում են պատմական արժեքով: Ֆինանսական տեղեկատվությունը ներկայացված է 

դրամով` հազարների ճշտությամբ: 

 

2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Ընկերության գործառնական արժույթ է համարվում ՀՀ դրամը (<<դրամ>>), որը  լինելով 

Հայաստանի Հանրապետության արժույթը, արտացոլում է Ընկերության գործունեության 

հիմքում ընկած իադարձությունների և հանգամարքների տնտեսական էությունը: 

Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գծով ֆինանսական եկամուտը ճանաչվում է 

օրական, որը հաշվարկվում է  ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով նախատեսված 

ամսական ֆինանսական եկամտի  և ամսվա օրերի հարաբերությամբ, իսկ ոչ աշխատանքային 

օրերին վերագրվող ֆինանսական եկամուտը` հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները 

կհոսեն ընկերություն և ստացված եկամուտը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը 

ճանաչվում է այն ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն 

ընկերությունից և ծախսը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ընկերության կողմից 

ստացվելիք տոկոսային եկամուտները, ինչպես նաև վճարվելիք տոկոսային ծախսերը չափվում, 

ճանաչվում և գրանցվում են հաշվեգրման եղանակով օրական կտրվածքով, անկախ եկամտի 

փաստացի ստացման կամ վճարումների իրականացման ժամկետից, մնացած հաշվեգրումները 

կատարվում են ամսական կտրվածքով: Հաշվեգրվող գումարների չափի հաշվարկման համար 

հիմք են հանդիսանում համապատասխան պայմանագրերը: 

Դեբիտորական պարտքերի (ակտիվների) հնարավոր կորուստների պահուստ 

ստեղծվում է, հաշվի առնելով 23.04.1999թ-ի ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի թիվ 63-ն և 

04.06.1999թ-ի ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության թիվ 214-Ա հրամանով 

համատեղ սահմանված <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի 

վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստերի 

պահուստների ձևավորման>>կարգի դրույթներին  համապատասխան  մշակված դեբիտորական 

պարտքերի պահուստավորման ներքին կանոնակարգին համապատասխան: 
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Էական սխալների ուղղման և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

փոփոխությունների ազդեցությունը արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի 

եկամուտներում կամ ծախսերում: 

Ընկերությունը ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունը իր 

հաշվեկշռում ճանաչում է այն և միայն այն դեպքում երբ նա դառնում է գործիքի 

պայմանագրային կողմ: 

Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները 

չափվում են իրական արժեքով: 

Արտարժույթով կատարված գործարքները հաշվառվում են գործառնական արժույթով` 

ՀՀ դրամով, կիրառելով գործարքի օրվա համար ՀՀ ֆինանսական շուկայում ձևավորված և ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքը: Արտարժույթով 

արտահայտված դրամական ակտիվները և պարտավորությունները վերագնահատվում են 

յուրաքանչյուր օր` կիրառելով տվյալ ամսաթվի ՀՀ ֆինանսական շուկայում ձևավորված և ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքը: Արտարժույթի 

փոխարժեքային բոլոր տարբերությունները ճանաչվում են որպես եկամուտ կամ ծախս դրանց 

առաջացման ժամանակաշրջանում: 

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պաշտոնական փոխարժեքը 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց 

կազմել է  483,94 դրամ: Հիմնական միջոցների հետագա չափման համար կիրառվում է 

սկզբնական արժեքով  (հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումը) չափման 

մոտեցումը:   

Հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցի ձեռք բերման 

օրվանից դրանց օգտակար ծառայության ընթացքում գծային մեթոդով: Օգտակար ծառայության 

գնահատված ժամկետները հետևյալն են`  

-մինչև 2014թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված հիմնական միջոցների համար 

 շենք, շինություններ                                              -20 տարի 

 հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա-1 տարի 

 փոխադրամիջոցներ                                             -  5 տարի 

 գրասենյակային գույք                                          - 5 տարի 

 այլ հիմնական միջոցներ                                      - 5 տարի  
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- 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերված հիմնական միջոցների 

ամորտիզացիոն մասհանումների գումարը հաշվարվում է` ելնելով հիմնական միջոցների 

տվյալ խմբի համար ստորև սահմանված` ամորտիզացիոն տարեկան առավելագույն 

տոկոսադրույքից` 

- շենք, շինություններ                                              -7.5% 

- հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա         -100% 

- փոխադրամիջոցներ                                             -  30% 

- գրասենյակային գույք                                          - 30% 

- այլ հիմնական միջոցներ                                      - 30%: 

Ոչ նյութական ակտիվների հետագա չափման համար կիրառվում է սկզբնական 

արժեքով  (հանած կուտակված ամորտիզացիան  և արժեզրկումը) չափման մոտեցումը: 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան հաշվարկվում է օգտակար ծառայության 

ընթացքում գծային մեթոդով: 

Պաշարների ինքնարժեքը որոշվում է ԱՄԱԵ (ՖԻՖՈ) բանաձևով: 

Գույքի և  ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների գույքագրումը  

կատարվում է <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն:   

Աշխատավարձը  վճարվում է ըստ հաստատված հաստիքացուցակի, ամիսը մեկ անգամ, 

կանխիկ կամ  քարտային եղանակով: 

Կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների, մասնավորապես` տարեկան 

վճարովի արձակուրդների գծով ակնկալվող ծախսումները ճանաչվում են աշխատակիցների 

ծառայության ընթացքում, անկախ նրանց կողմից արձակուրդ գնալու իրավունքից փաստացի 

օգտվելու հանգամանքից:  

Աշխատակիցների պարգևատրումները կատարվում են տնօրենի հրամանի համաձայն և  

վճարվում են կանխիկ եղանակով: 

Պաշարների ինքնարժեքի չափման համար կիրառվում է փաստացի ինքնարժեքով  

հաշվառման  մեթոդը: 

Ակտիվներին վերաբերող շնորհները ակտիվի օգտագործման ժամկետում 

մաշվածության ծախսին համամասնորեն ճանաչվում են որպես եկամուտ: 
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Հարկերը  հաշվարկվում են հաշվեգրման սկզբունքով: 

Սույն փաստաթղթում փոփոխություններ և վերանայումներ կարող են տեղի ունենալ 

վերակազմավորման, սեփականատերերի փոփոխման, ՀՀ օրենսդրության փոփոխության, 

հաշվապահական հաշվառման նորմատիվային կարգավորման համակարգում 

փոփոխությունների, հաշվապահական հաշվառման նոր մեթոդների մշակման դեպքում և 

տնօրենի հրամանի համաձայն: 

3. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆԵՎՆՄԱՆԱՏԻՊԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 2016թ. 2015թ. 

ա) տոկոսային եկամուտներ բանկային հաշիվներից 

և ավանդներից 

91 169 

բ) տոկոսային եկամուտներ դրամական շուկայում 

ներդրումներից 

  

գ)տոկոսային եկամուտներ վարկերից և այլ 

փոխառություններից 

45,844 44,305 

դ) տոկոսային եկամուտներ ներդրումներից   

ե)տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական 

վարձալկալությունից 

296 1,247 

Ընդամենը 46,231 45,721 

4. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆԵՎՆՄԱՆԱՏԻՊԾԱԽՍԵՐ 

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր 2016թ. 2015թ. 

ա) տոկոսային ծախսեր դրամական շուկայի 

փոխառությունների դիմաց 

  

բ) տոկոսային ծախսեր հաճախորդներից ստացված 

փոխառությունների դիմաց 

  

գ) այլ տոկոսային ծախսեր   

Ընդամենը   
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5.ՇԱՀՈՒՅԹ/ՎՆԱՍՈՎՎԵՐԱՉԱՓՎՈՂԻՐԱԿԱՆԱՐԺԵՔՈՎՀԱՇՎԱՌՎՈՂՖԻՆԱՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻՑ

ԶՈՒՏՇԱՀՈՒՅԹ/ (ՎՆԱՍ) 

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով 

հաշվառվող ֆինասական ակտիվներից   զուտ շահույթ/ 

(վնաս) 

2016թ. 2015թ. 

ա) <<Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով 

հաշվառվող ֆինասական ակտիվների վաճառքից  զուտ 

շահույթ/ (վնաս)>> 

  

բ) <<Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով 

հաշվառվող ֆինասական ակտիվների վերագնահատումից   

զուտ շահույթ/ (վնաս)>> 

  

Ընդամենը   

6.ՎԱՃԱՌՔԻՀԱՄԱՐՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՑԶՈՒՏՇԱՀՈՒՅԹ/(ՎՆԱՍ) 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներից զուտ 

շահույթ/(վնաս) 

2016թ. 2015թ. 

ա) վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների վաճառքից 

զուտ շահույթ/(վնաս) 

  

բ) վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների 

վերագնահատումից ստացված զուտ շահույթ/(վնաս): 

  

Ընդամենը   

7.ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑՍՏԱՑՎԱԾԶՈՒՏՇԱՀՈՒՅԹ/(ՎՆԱՍ) 

Արտարժութային գործառնություններից ստացված 

զուտ շահույթ/(վնաս) 

2016թ. 2015թ. 

ա) արտարժույթի վաճառքից ստացված զուտ 

շահույթ/(վնաս)  

27 72 

բ) արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ 386 5,277 
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շահույթ/(վնաս)  

Ընդամենը 413 5,349 

 8. ԱՅԼԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆԵԿԱՄՈՒՏ 

Այլ գործառնական եկամուտ 2016թ. 2015թ. 

ա) եկամուտներ ստացված տույժերից և տուգանքներից 12,552 10,617 

բ) ֆակտորինգից ստացված եկամուտներ   

գ) արտասովոր եկամուտներ    

դ) ստացված միջնորդավճարներ 2,694 2,535 

ե) հիմնական միջոցների օտարումից զուտ եկամուտ 867  

զ) այլ եկամուտներ  458 35 

Ընդամենը 16,571 13,187 

 

9.ՎԱՐԿԵՐԻՑԵՎԱՅԼՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑԱՌԱՋԱՑԱԾԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ 

Վարկերից և այլ փոխառություններից առաջացած 

կորուստներ 

2016թ. 2015թ. 

9.1.  Տեղաբաշխված բանկային հաշիվներիև 

ավանդների գծով  

  

ա) սկզբնական մնացորդ    281 31

6 

բ) պահուստին մասհանումներ  312 93

1 

գ) պահուստի օգտագործում  (537) (966) 

դ) վերջնական մնացորդ  56 28

1 

9.2. Տեղաբաշխված վարկերի գծով   

ա) սկզբնական մնացորդ   14,496 2,800 

բ) պահուստին մասհանումներ ,այդթվում`  88,841 66,538 

բ.1.Ծախսերի հաշվին    

-պահուստավորում 51,603 42,752 

-Արտահաշվեկշռից վերականգնված վարկերի գծով 4,943  
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կուտակումներ և փոխարժեքային տարբերություն 

բ.2.Դուրս գրված պարտքի վերականգնում 15,577 7,839 

գ) պահուստի օգտագործում, այդ թվում`  (79,794) (54,842) 

գ.1.Եկամուտների հաշվին   

-ապապահուստավորում 30,979 25,577 

-Արտահաշվեկշռից վերականգնված վարկերի գծով 

կուտակումներ և փոխարժեքային տարբերություն 

(97)  

գ.2. դուրս գրում 28,817 13,416 

դ) վերջնական մնացորդ    23,543 14,496 

9.3. Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների 

գծով   

  

ա) սկզբնական մնացորդ   

բ) պահուստին մասհանումներ    

գ) պահուստի օգտագործում   

դ) վերջնական մնացորդ   

9.4. Դեբիտորական պարտքերի և այլ 

ակտիվների գծով 

  

ա) սկզբնական մնացորդ   61 23

8 

բ) պահուստին մասհանումներ    915 1,145 

գ) պահուստի օգտագործում , այդթվում` 

  

(945) (1,322) 

-ապապահուստավորում 53 200 

-դուրս գրում 892 1,122 

դ) վերջնական մնացորդ   31 61 

9.5. Ընդամենը ակտիվների գծով մասհանումներ 26,107 18,085 

հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով   

ա) սկզբնական մնացորդ   

բ) պահուստին մասհանումներ   

գ) պահուստի օգտագործում   

դ) վերջնական մնացորդ   

9.6. Ընդամենը  մասհանումներ   26,107 18,085 

10. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐՎԱՐՉԱԿԱՆԾԱԽՍԵՐ 
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Ընդհանուր վարչական ծախսեր 2016թ. 2015թ. 

ա) ծախսեր անձնակազմի գծով  14,081 18,845 

բ) կառավարչական ծախսեր   10,655 10,632 

Ընդամենը 24,736 29,477 

11. ԱՅԼԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆԾԱԽՍԵՐ 

Այլ գործառնական ծախսեր 2016թ. 2015թ. 

ա) վճարված տույժեր և տուգանքներ   1 

բ) գովազդային և ներկայացուցչական ծախսեր  147 6

0 

գ) ֆակտորինգի գծով ծախս    

դ) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիոն ծախսեր   

415 503 

ե) այլ ծախսեր    

Ընդամենը 562 564 

12.ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻԳԾՈՎԾԱԽՍ 

Շահութահարկի գծով ծախս 2016թ. 2015թ. 

հաշվապահական շահույթ մինչև հարկվելը    11,777 16,090 

հարկային նպատակով չնվազեցվող ծախսեր   36,061 45,437 

հարկային նպատակով չճանաչվող եկամուտներ  (35,871) (50,677) 

նախորդ տարիներից փոխանցվող հարկային վնաս    

հարկման նպատակով ճանաչված, սակայն 

հաշվապահական նպատակով չճանաչվող եկամուտներ     

143 1,964 

ժամանակավոր տարբերությունների հետ կապված 

ճշգրտումներ  

(129) (277) 

հարկվող շահույթ      11,981 12,537 

շահութահարկ   2,396 2,507 

հետաձգված հարկի գծով ծախս   (38) 56 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 2,358 2,563 

13. ԴՐԱՄԱԿԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐԵՎԲԱՆԿԱՅԻՆՀԱՇԻՎՆԵՐ 
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Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ 2016թ. 2015թ. 

ա) կանխիկ դրամական միջոցներ և դրան 

հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր   

498 2,652 

բ) բանկային հաշիվներ բանկերում  5573 28,053 

գ) տեղաբաշխված բանկային հաշիվների և այլ 

ավանդների գգով պահուստ (ծան. 9) 

(56) (281) 

Ընդամենը 6015 30,424 

14.ՇԱՀՈՒՅԹ/ՎՆԱՍՈՎՎԵՐԱՉԱՓՎՈՂԻՐԱԿԱՆԱՐԺԵՔՈՎՀԱՇՎԱՌՎՈՂՖԻՆԱՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինասական ակտիվներ 

2016թ. 2015թ. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության  պետական արժեթղթեր   

բ) այլ երկրների պետական արժեթղթեր   

գ) Հայաստանի Հանրապետության  ոչ պետական արժեթղթեր    

դ) այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր   

ե) ածանցյալ գործիքներ   

զ) ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք 

գումարներ 

  

է) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ 

(ծան. 9)  

  

Ընդամենը   

15. ԲԱՆԿԵՐՈՒՄՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ 2016թ. 2015թ. 

ա) բանկերում ներդրված ավանդներ     

բ) բանկերին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ   

գ) վարկերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստ (ծան. 9)        

Ընդամենը   
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16. ԴՐԱՄԱԿԱՆՇՈՒԿԱՅՈՒՄԱՅԼՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ 

Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ 2016թ. 2015թ. 

ա) ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ավանդներ   

բ) ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և այլ 

փոխատվություններ 

  

գ) տեղաբաշխված վարկերի գծով պահուստ (ծան. 9)   

Ընդամենը   

 17ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆՏՐՎԱԾՎԱՐԿԵՐԵՎԱՅԼՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ 2016թ. 2015թ. 

ա) տրամադրված վարկեր և այլ փոխատվություններ    297,157 259,558 

բ) տեղաբաշխված վարկերի գծով պահուստ (ծան. 9)  (23,543) (14,496) 

Ընդամենը 273,614 245,062 

18. ՎԱՃԱՌՔԻՀԱՄԱՐՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ 2016թ. 2015թ. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր   

բ) այլ երկրների պետական արժեթղթեր   

գ) Հայաստանի Հանրապետության  ոչ պետական արժեթղթեր    

դ) այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր   

ե) ածանցյալ գործիքներ   

զ) ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք 

գումարներ 

  

է) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ 

(ծան. 9) 

  

Ընդամենը   

 

19. ԱՅԼԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԳԾՈՎՍՏԱՑՎԵԼԻՔԳՈՒՄԱՐՆԵՐ 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ 2016թ. 2015թ. 

ա) ստացվելիք շահաբաժիններ   

բ) հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով   
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ստացվելիք գումարներ 

գ) երաշխիքներ   

դ) հեջավորման ածանցյալ գործիքներ   

ե) ստացվելիք այլ գումարներ   

զ) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ 

(ծան. 9) 

  

Ընդամենը   

20. ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆԳԾՈՎՍՏԱՑՎԵԼԻՔԳՈՒՄԱՐՆԵՐ 

Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ 2016թ. 2015թ. 

ա) վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ 1,454 4,901 

բ) չստացված ֆինանսական եկամուտներ տրամադրված 

ֆինանսական վարձակալությունից 

(28) (324) 

գ) հաշվարկված տույժեր   

դ) ֆինանսական վարձակալության գծով պահուստ (ծան. 9)   (14) (46) 

Ընդամենը 1,412 4,531 

21.ՄԻՆՉԵՎՄԱՐՄԱՆԺԱՄԿԵՏԸՊԱՀՎՈՂՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ 2016թ. 2015թ. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր   

բ) այլ երկրների պետական արժեթղթեր   

գ) Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր   

դ) այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր   

ե) ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ   

զ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների արժեզրկման 

պահուստ (ծան. 9) 

  

Ընդամենը   

 

22. ՀԻՄՆԱԿԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐԵՎՈՉՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Շահագործման մեջ 
գտնվող ակտիվներ 

Հող, 
շենք և 
գույք 

Համակար
գչային 
սարքավոր

Փոխադրա-
միջոցներ 

Այլ 
հիմնական 
միջոցներ և 

Ընդա
մենը 
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ում ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

 

Հաշվեկշռային արժեք      

Նախորդ տարվա վերջին 

տվյալները 

3,041 7,129 9,000 1,290 20,460 

Ավելացում 0 195 0 46 241 

Օտարում,       

դուրսգրումներ 

686 3,158 9,000 162 13,006 

Ընթացիկ տարվա վերջի 

տվյալները 

2,355 4,166 0 1,174 7,695 

Մաշվածք      

Սկզբնական մնացորդ 2,827 6,948 8,760 689 19,224 

Կուտակված 

ամորտիզացիա 

56 179 43 136 414 

Կուտակված արժեզրկում 

դուրսգրումներ 

686 3,158 8,803 161 12,808 

Վերջնական մնացորդ 2,197 3,969 0 664 6,830 

Զուտ 

հաշվեկշռային արժեք 

     

Առ 31.12.2015թ. 214 181 240 601 1,236 

Առ 31.12.2016թ. 158 197 0 510 865 

23.ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՏՈԿՈՍՆԵՐ 

Ստացվելիք տոկոսներ 2016թ. 2015թ. 

ա) հաշվեգրված տոկոսներ 2,048 2,958 

Ընդամենը 2,048 2,958 

 24. ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Այլ ակտիվներ 2016թ. 2015թ. 
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ա)  դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ 1,693 1,507 

բ) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ (ծան.9) (17) (15) 

գ) արագամաշ առարկաներ   

դ)  ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր   

ե) ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարված 

շահութահարկի կանխավճար 

1,881 2,548 

զ)  այլ ակտիվներ (613) (103) 

Ընդամենը 2,944 3,937 

25. ԲԱՆԿԵՐԻՑՍՏԱՑՎԱԾՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎՎԱՐԿԵՐ 

Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր 2016թ. 2015թ. 

ա) բանկերից ներգրաված փոխառություններ   

բ) բանկերից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ   

Ընդամենը   

26.ԴՐԱՄԱԿԱՆՇՈՒԿԱՅԻՑՍՏԱՑՎԱԾԱՅԼՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ 2016թ. 2015թ. 

ա) ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված 

փոխառություններ 

  

բ) ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և այլ 

փոխառություններ 

  

Ընդամենը   

27.ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՑՆԵՐԳՐԱՎԱԾՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հաճախորդներից ներգրաված փոխառություններ 2016թ. 2015թ. 

ա) ներգրավված ցպահանջ փոխառություններ   76,069 28,106 

բ) ներգրավված ժամկետային փոխառություններ   

գ) ռեպո համաձայնագրեր հաճախորդների հետ   

Ընդամենը 76,069 28,106 
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28. ՎԱՐԿԱՅԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԿՈՂՄԻՑԹՈՂԱՐԿՎԱԾԱՐԺԵԹՂԹԵՐ 

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված 

արժեթղթեր 

2016թ. 2015թ. 

ա) առանց տոկոսի արժեթղթեր   

բ) տոկոսային արժեթղթեր   

գ) թողարկված այլ արժեթղթեր   

Ընդամենը   

29. ՎՃԱՐՎԵԼԻՔԳՈՒՄԱՐՆԵՐ 

Վճարվելիք գումարներ 2016թ. 2015թ. 

ա) վճարման ենթակա շահաբաժիններ - 43,966 

բ) հավատարմագրային կառավարման պայմանագրերի գծով 

վճարվելիք գումարներ 

  

գ) այլ վճարվելիք գումարներ    

Ընդամենը - 43,966 

 

30. ԱՅԼՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Այլ պարտավորություններ 2016թ. 2015թ. 

ա) պարտավորություններ տրամադրված չեկերի գծով   

բ) կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին 2,895 3,434 

գ) ներքին կրեդիտորական պարտքեր 0 1,383 

դ) արտաքին կրեդիտորական պարտքեր 798 1,903 

Ե )ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ 3,567 2,860 

զ) ակտիվներին վերաբերող շնորհներ   

է) այլ պարտավորություններ  3,785 3,593 

Ընդամենը 11,045 13,173 

31. ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆԿԱՊԻՏԱԼ 

31.12.16թ. դրությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը  կազմել է 177,559.0 

հազ.դրամ, որը կազմված է մեկ բաժնեմասից: 



Ամե<<Ամերիա Ասեթ 

Մենեջմենթ>>ՓԲԸ2015թ-ի 

դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող 

եռամսյակի ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտ 

 
րիա Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ 

 

31 

 

 

32. ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ 

Վերագնահատման պահուստներ 2016թ. 2015թ. 

ա) վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների վերագնահատումից 

առաջացած չիրացված շահույթ/վնաս 

  

բ) հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստ   

գ) այլ պահուստներ       

Ընդամենը   

33. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻԵՎՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՄԱՐՄԱՆԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետի մասին ծանոթագրությունը 

կազմված է հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո մինչև մարման ամսաթիվը մնացած 

ժամանակաշրջանի մեթոդով: 

Ակտիվներ 1

 ամսից 

պակաս 

1-ից 3 

ամիս 

3ամսից 

1 տարի 

1-ից 5 

տարի 

5տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 

 

Դրամական 

միջոցներ և բանկային 

հաշիվներ 

6,071    - 6,071 

Վարձակալությ

ան գծով ստացվելիք 

գումարներ 

276 558 585 - - 1419 

Տրամադրված 

վարկեր 

14,084 16,500 108,213 158,360 - 297,157 

Դեբիտորական 

պարտքեր և  վճարված 

կանխավճարներ 

10 13 3,551   3,574 

Ընդամենը 20,441 17,071 112,349 158,360 

 

- 308,221 
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Պարտավորությ

ուններ 

1

 ամսից 

պակաս 

1

-ից 3 

ամիս 

3 

ամսից 1 

տարի 

1-

ից 5 

տարի 

5 

տարուց 

ավելի 

Ըն

դամենը 

Ներգրավված   

փոխառություններ 

76,070 - - - - 76,070 

Այլ 

պարտավորություններ 

1,243 982 8,819  - 11,044 

Ընդամենը 77,313 982 8,819  - 87,114 

34.ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆԶԱՄԲՅՈՒՂ 

Ընկերությունն ունի ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ակտիվներ և պարտավորություններ: 

 Դրամ Ազատ 

փոխարկելի 

արտարժույթ 

Սահմա

նափակ 

փոխարկելի 

արտարժույթ 

Ընդամենը 

 

Ակտիվներ -2,999 290,754 - 287,755 

Պարտավորութ

յուններ 

48,596 38,518 - 87,114 

Զուտ 

արտարժութային դիրք 

-51,595 252,236 - 200,641 

35. ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻՌԻՍԿ 

 

մ
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Ներգրավվա

ծ միջոցներ 

        

Դրամով         
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Արտարժույ

թով 

        

Տեղաբաշխվ

ած 

միջոցներ 

852 110 4,208 1,993 72,009 42,590 187,039 253,883 

Դրամով 86 12 164 304 2,123 3,397 15,543 10,233 

Արտարժույ

թով 

766 98 4.044 1,689 69,886 39,193 171,496 243,650 

36.ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆԴԵՊՔԵՐԵՎՊՈՏԵՆՑԻԱԼՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

<<Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն>> ՍՊԸ–ն արտահաշվեկշռում 

հաշվառված պայմանական դեպքեր և պոտենցյալ պարտավորություններ չունի: Ընկերությունը 

տեղյակ չէ ընկերության դեմ հարուցված փաստացի կամ սպառնացող էական հայցերի մասին:   

37.1.ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ,ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՐՏԱՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻԿԵՆՏՐՈՆԱ

ՑՈՒՄ 

3.37.1. Տեղաբաշխված ֆինանսական 

վարձակալության, վարկերի, ավանդների  գծով ստացվելիք 

գումարներն ըստ տնտեսության ճյուղերի 

2016թ. 2015թ. 

ա)  բուսաբուծություն   20,759 17,570 

բ) անասնապահություն   68,638 71,186 

գ) սննդի արդյունաբերություն  19,254 2,903 

դ) կաթնամթերքի արտադրություն  1,419 4,551 

ե) հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն

  

3,695 5,076 

զ) Մանածագործակամ արտադրատեսակների և 

հագուստւ արտադրություն 

4,704  

է) Ոսկերչական արտադրատեսակների և զարդերի 

արտադրություն 

2,785  

ը) Մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և 

տեղակայում 

968  

թ) էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարում   

25,303 29,025 
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ժ) բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն

  

7,259 2,177 

ը) մեծածախ առևտուր  63,984 58,464 

թ)  մանրածախ առևտուր  39,193 39,203 

ժ) տաքսու ծառայություններ  19,853 4,084 

լ) Ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և 

փոխադրման ծառայություններ 

3,872 4,460 

խ) տնտեսության այլ ճյուղեր  2,944 7,343 

ծ) սպառողական վարկեր    13,851 17,631 

հ) համակարգչային ծրագրավորում և հարակից 

գործունեություն 

95 150 

ձ) կրթություն 0 286 

Ընդամենը 298,576 264,109 

37.2.ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ, ՎԱՐԿԵՐԻ, ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ 

 2016թ. 2015թ. 

ա) Երևան  196,361 161,101 

բ) Շիրակ    

գ)  Լոռի  658 564 

դ) Վայոց ձոր  9,326 8,193 

ե) Արմավիր  3,392 1,187 

զ) Սյունիք  20,251 9,561 

է) Արագածոտն  48,595 43,634 

ը) Կոտայք  7,242 14,579 

թ) Արարատ  6,512 18,185 

ժ) Գեղարքունիք  5,858 6,819 

ի) Տավուշ 381 286 

Ընդամենը 298,576 264,109 

38. ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾԱԿՏԻՎՆԵՐ 

Ընկերությունը գրավադրված ակտիվներ չունի: 

 



Ամե<<Ամերիա Ասեթ 

Մենեջմենթ>>ՓԲԸ2015թ-ի 

դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող 

եռամսյակի ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտ 

 
րիա Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ 

 

35 

 

 

39. ԿԱՊԱԿՑՎԱԾԿՈՂՄԵՐ 

Ընկերության հետ կապակցված անձանցից ներգրաված միջոցների մնացորդը 31.12.2016թ. 

դրությամբ կազմում է 41,172.3 հազ դրամ, իսկ աշխատակիցներին  տրամադրված վարկեր չկան: 

 

                                     Տնօրեն  _____________   Ա.  Մխիթարյան 

 

                      Գլխավոր հաշվապահ     ______________  Մ.Գազազյան 

 

 


