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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1 Սույնով սահմանվում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) ակտիվների, 

պարտավորությունների և կապիտալի միասնական հաշվապահական հաշվառման վարման, 

ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման քաղաքականությունը (այսուհետ` 

քաղաքականություն):  

1.2 Սույն քաղաքականությունը մշակված է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի, 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (այսուհետ` ՖՀՄՍ), 

հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (այսուհետ` ՀՀՄՍ), ՀՀ ֆինանսների 

և էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից համատեղ ընդունված «ՀՀ 

տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների 

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի», «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային 

կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և 

ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի 

կիրառման հրահանգի» և այլ իրավական ակտերի պահանջների համաձայն:  

1.3 Սույն քաղաքականությունն իր մեջ ներառում է այն կոնկրետ սկզբունքները, հիմունքները, 

եղանակները, կանոնները, ձևերը, հրամանները, որոշումները, կարգերը և կանոնակարգերը, որոնք 

ընդունվում են Բանկի կողմից՝ հաշվապահական հաշվառման վարման և ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման ու ներկայացման համար: 

1.4 Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը հետագայում չի փոփոխվելու, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ էական փոփոխություններ տեղի կունենան Բանկի 

գործառնությունների բնույթում, կամ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

փոփոխության միջոցով կտրվի առավել էական տեղեկատվություն, կամ հաշվապահական 

հաշվառման կարգավորող օրենսդրության մեջ տեղի կունենան փոփոխություններ:  

1.5 Հաշվապահական հաշվառումը վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու որևէ 

հարցի վերաբերյալ ՖՀՄՍ-ում, ՀՀՄՍ-ում և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող այլ 

իրավական ակտերում մոտեցումների բացակայության դեպքում Բանկը մշակում է դրանք 

ինքնուրույն, ելնելով՝ 

1.5.1 նման հարցերին առնչվող ՖՀՄՍ-ով, ՀՀՄՍ-ով և հաշվապահական հաշվառումը 

կարգավորող այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներից և ցուցումներից. 

1.5.2 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման-

ված՝ հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու 

պահանջներից. 

1.5.3 գործնական փորձից՝ այնքանով, որքանով դա համահունչ է 1.5.1 և 1.5.2 ենթակետերով 

սահմանված դրույթներին:  

1.6 Հաշվապահական հաշվառման խնդիրներն են՝ 

1.6.1 տնտեսական գործառնությունների և Բանկի գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ամ-

բողջական և արժանահավատ տեղեկատվության ձևավորումը, 

1.6.2 գույքի, նյութական և ոչ նյութական, ֆինանսական և այլ միջոցների հաշվապահական 

ձևակերպման նկատմամբ հսկողություն, 

1.6.3 Բանկի բյուջեով սահմանված վարչակառավարչական ծախսերի նկատմամբ հսկողության 

իրականացումը:  
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2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

2.1 Բանկում հաշվապահական հաշվառումը վարվում է՝ 

2.1.1 Հայաստանի Հանրապետության արժույթով՝ հայկական դրամով. 

2.1.2 կրկնակի գրանցման եղանակով՝ ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային 

կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և 

ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին և 

հաշվային պլանի կիրառման հրահանգին համապատասխան. 

2.1.3 անընդհատ՝ Բանկի պետական գրանցման պահից մինչև ՀՀ oրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով նրա վերակազմակերպումը կամ լուծարումը: 

2.2 Բանկում հաշվապահական հաշվառումը վարվում է համակարգչային ծրագրերի միջոցով, որոնք 

մշակվում և գործարկվում են Բանկի կողմից, հանդիսանում են Բանկի սեփականությունը և 

հաշվառվում են որպես ոչ նյութական ակտիվ, որոնց ցանկը և օգտագործման ձեռնարկները 

հաստատվում են Բանկի Վարչության կողմից: 

2.3 Հաշվապահական հաշվառման գրանցումները կատարվում են սկզբնական հաշվառման փաստա-

թղթերի հիման վրա, որոնք արձանագրում են տնտեսական գործառնության կատարումը: 

Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը ժամանակին և ամբողջական ձևակերպելու, սահմանված 

կարգով և ժամկետներում հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլելու համար դրանց 

փոխանցման պատասխանատվությունը կրում են այդ փաստաթղթերը կազմող և ստորագրող 

անձինք, Բանկի ներքին կանոնակարգերին համապատասխան: 

2.4 Հաշվապահական հաշվառման բոլոր գրանցումները կատարվում են առնվազն «երկու անձի» 

սկզբունքով: 
 

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ  
 

3.1 Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվում և ներկայացվում են համաձայն ՀՀ 

օրենսդրության և ենթաօրենսդրական ակտերի` Հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված Ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստման և ներկայացման սկզբունքների, ՖՀՄՍ-ի կիրառման ուղեցույցների և ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի: Ֆինանսական հաշվետվությունները 

հիմնված են Բանկի հաշվառման գրանցումների վրա: Ֆինանսական հաշվետվությունները 

ներկայացվում են ՀՀ դրամով՝ հազարների ճշտությամբ: Ֆինանսական հաշվետվությունների 

առումով հաշվետու տարի է համարվում հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած 

ժամանակահատվածը:  

3.2 Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվում 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 

ակտիվներն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու 

պարտավորությունները հաշվառվում են պատմական արժեքով:  

3.3 Բանկում ֆինանսական հաշվետվությունները (բացառությամբ դրամական միջոցների հոսքերի 

մասին հաշվետվության) պատրաստվում են հաշվեգրման սկզբունքին համապատասխան:  

 



 

    ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 
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4. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ  
 

4.1 Տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը բոլոր տոկոսաբեր ֆինանսական գործիքների համար, 

բացառությամբ շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող գործիքների, 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես «տոկոսային 

եկամուտ» և «տոկոսային ծախս»` օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

Օվերդրաֆտների, օվերնայթների, վարկային գծերի, թղթակցային հաշիվների, բանկային 

հաշիվների, ցպահանջ ավանդների դիմաց տոկոսների հաշվեգրումն իրականացվում է գծային 

եղանակով, եթե Բանկը չի կարող կանխատեսել այդ ակտիվների ապագա դրամական հոսքերը: 

Արժեզրկված վարկերի (բացառությամբ ամբողջությամբ արժեզրկված) տոկոսների հաշվեգրումը չի 

դադարեցվում: Եթե ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ֆինանսական ակտիվների խմբի 

հաշվեկշռային արժեքը նվազում է արժեզրկումից կորուստների պատճառով, տոկոսային եկամուտը 

շարունակում է ճանաչվել` կիրառելով սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքը` նոր 

հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ:  

4.2 Բանկի տույժերի և տուգանքների գծով ստացվելիք գումարները հաշվեգրվում են եկամուտներին 

յուրաքանչյուր օր: Հաշվեգրվող գումարի չափի հաշվարկման համար հիմք են հանդիսանում 

համապատասխան պայմանագրերը:  

4.3 Բանկի կողմից տույժերի և տուգանքների գծով վճարվելիք գումարները ծախս են ճանաչվում 

յուրաքանչյուր օր` հիմք ընդունելով համապատասխան պայմանագիրը:  

4.4 Վարկերի տրամադրման համար գանձվող վճարները (համապատասխան ծախսերի հետ միասին) 

հետաձգվում են` ճշգրտելով տվյալ վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը: Այլ եկամուտներն ու 

ծախսերը, մասնավորապես՝ վարձավճարները, գովազդային, շենքի պահպանման, տեխնիկական 

սպասարկման պարտավորությունները, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների օգտագործած վառելիքի 

ծախսային պարտավորությունները ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 

արտացոլվում են հաշվեգրման սկզբունքով ծառայությունների մատուցման ընթացքում` հիմք 

ընդունելով համապատասխան պայմանագիրը կամ նախորդ ժամանակաշրջանի վճարումները: Ընդ 

որում, ոչ տոկոսային ծախսերի գծով, հաշվեգրումները ամսական մինչև 10,000 դրամ կազմելու 

դեպքում կատարվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը, իսկ 10,000 դրամից 

ավելի դեպքում՝ օրական: Բանկը աշխատակիցների արձակուրդային վճարների  գծով ծախսերի 

կուտակումը  կատարում է  յուրաքանչյուր օր: 

4.5 Հիմնական միջոցների (այդ թվում` ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված), վարձակալված 

հիմնական միջոցներին ուղղված կապիտալ ներդրումների և ոչ նյութական ակտիվների գծով 

ամորտիզացիոն հատկացումներն սույն Քաղաքականությամբ սահմանված չափերով 

իրականացվում են յուրաքանչյուր օր և ճշգրտվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 

աշխատանքային օրը: Շահագործումից դուրս հիմնական միջոցների գծով ամորտիզացիոն 

հատկացումները Բանկի վարչության կողմից սահմանված չափերով իրականացվում են 

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:   

4.6 Շահաբաժինները ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում գրանցվում են 

հաշվեգրման սկզբունքի համաձայն` դրանց հայտարարման պահին:  

 

5 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

5.1 Արտարժույթով կատարված գործարքները հաշվառվում են ՀՀ դրամով` կիրառելով գործարքի օրվա 

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող միջին շուկայական փոխարժեքը: Արտարժույթով 

արտահայտված դրամային ակտիվները և պարտավորությունները վերագնահատվում են՝ 



 

    ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 
 

««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ » ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

 

էջ 6/17 

R/Q/0/009/25.12.2018/7 

կիրառելով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող հաշվապահական հաշվեկշռի 

ամսաթվի դրությամբ միջին փոխարժեքը: Արտարժութային գործարքներից, ինչպես նաև 

արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահա-

տումից առաջացած օգուտը և վնասը ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքների մասին հաշ-

վետվությունում որպես եկամուտ կամ ծախս: Արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային 

ակտիվները և պարտավորությունները, որոնք ներկայացված են սկզբնական արժեքով, փոխարկվում 

են դրամի գործարքի օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքներով: 

5.2 Արտարժույթի առքի և վաճառքի փոխարժեքները սահմանվում են հաշվի առնելով ՀՀ միջբանկային 

շուկայում ձևավորված փոխարժեքների մեծությունը, առաջարկի և պահանջարկի ծավալները ՀՀ 

տարածքում, այլ գործոններ (շուկայի ուսումնասիրության հիման վրա կատարված 

կանխատեսումներ, ֆորս-մաժորային պայմաններ և այլն): Արտարժույթի փոխարժեքները 

սահմանելիս նշված գործոններից բացի, հիմք են ընդունվում նաև տվյալ պահին արտարժույթի 

միջազգային շուկայում ձևավորված և այլ համակարգերում արտացոլված փոխարժեքները: 

 

6 ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ 
 

6.1 Շահութահարկի, ավելացված արժեքի հարկի, եկամտային հարկի, անշարժ գույքի հարկի և 

փոխադրամիջոցների գույքահարկի, պարտադիր կուտակային  կենսաթոշակային վճարումների 

գծով հաշվառումը տարվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքին համապատասխան: 

6.2 Հաշվետու տարվա շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Ընթացիկ 

շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին 

համաձայն` յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվեգրվում է շահութահարկի պարտավորությունը 

հարկային շահույթի նկատմամբ (հաշվի առած «Հարկային օրենսգրքի» համաձայն եկամուտներից 

չնվազեցվող ծախսերը) և յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ այն 

ճշգրտվում է:  

6.3  Հետաձգված հարկերը, եթե առկա են այդպիսիք, առաջանում են ակտիվի կամ պարտավորության 

հաշվեկշռային արժեքի և դրա հարկային բազայի միջև եղած ժամանակավոր տարբերություններից: 

Ակտիվի կամ պարտավորության հարկային բազան դա գումար է, որը հարկային նպատակներով 

վերագրվում է այդ ակտիվին կամ պարտավորությանը: Ժամանակավոր տարբերությունների 

հետևանքով առաջացած հետաձգված հարկային պարտավորությունների գծով, եթե առկա են 

այդպիսիք, մասհանումները կատարվում են ամբողջությամբ: Հետաձգված հարկային ակտիվները 

ճանաչվում են այն չափով, որքանով որ հավանական է տվյալ ակտիվների իրացումը: Հետաձգված 

հարկը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, բացառությամբ այն 

հարկերի, որոնց գծով գործառնությունների արդյունքները ճանաչվել են սեփական կապիտալում, 

ինչի դեպքում հարկերը նույնպես ճանաչվում են սեփական կապիտալում: Հետաձգված հարկը 

ճանաչվում է յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին աշխատանքային օրը:   

6.4  Շահութահարկի գծով հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում 

են, երբ Բանկը՝  

6.4.1 ունի ճանաչված ընթացիկ հարկային ակտիվների և պարտավորությունների գումարների 

հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք. 

6.4.2 մտադիր է կամ հաշվարկն իրականացնել զուտ հիմունքով, կամ իրացնել ակտիվը և մարել 

պարտավորությունը միաժամանակ. 

6.4.3 հետաձգված հարկային ակտիվը և հետաձգված հարկային պարտավորությունը 

վերաբերում են շահութահարկին, որը գանձվում է նույն հարկային մարմնի կողմից 

յուրաքանչյուր ապագա ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում ակնկալվում է հետաձգված 
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հարկային պարտավորությունների և ակտիվների զգալի գումարների մարում կամ 

փոխհատուցում: 

 

7 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ 
 

7.1 Բանկի կանխիկ դրամական միջոցների փաստացի ներհոսքի (մուտքագրումը) և կամ արտահոսքի 

(ելքագրումը) ձևակերպումը կատարվում է արժույթների անվանական արժեքով, Բանկի կողմից 

ընդունված դրամարկղային գործառնությունները կանոնակարգող կարգով, ինչպես նաև այլ 

կարգերով և իրավական ակտերով նախատեսված և պատշաճորեն կազմված վճարահաշվարկային 

փաստաթղթերի հիման վրա:  

7.2  Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը կազմվում է ուղղակի մեթոդով: 

7.3 Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները բաղկացած են կանխիկ դրամից, ՀՀ կենտրոնական 

բանկում պահվող միջոցներից (բացառությամբ ԱրՔա վճարային համակարգով իրականացվող 

փոխհաշվարկների համար դեպոնացված գումարների) և այլ բանկերում հաշիվներից, որոնք կարող 

են փոխարկվել կանխիկի կարճ ժամանակամիջոցում և չեն ենթարկվում արժեքի փոփոխման զգալի 

ռիսկի:  

 

8 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 
 

ՖՀՄՍ 9 <<Ֆինանսական գործիքներ>> ստանդարտն ուժի մեջ է մտել 2018թ. հունվարի 1-ին և կիրառելի 

է այդ ամսաթվից հետո սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար: Բանկը կիրառել է նոր 

ստանդարտը՝ ճանաչելով անցման կուտակային ազդեցությունը հաշվետու տարվա սկզբի չբաշխված 

շահույթում և առանց համեմատական տեղեկատվությունը վերահաշվարկելու: 

8.1 Ճանաչում.: 

8.1.1 Բանկը ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունն իր ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչում է այն և միայն այն դեպքում, երբ դառնում է 

գործիքի պայմանագրային կողմ: Ֆինանսական ակտիվների կանոնավոր կերպով գնումները 

կամ վաճառքները հաշվառվում են գործարքի ամսաթվի դրությամբ:  

8.2 Դասակարգում և չափում. 

8.2.1 ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն բոլոր պարտքային ֆինանսական ակտիվները, որոնք չեն 

համապատասխանում բացառապես հիմնական գումարի և տոկոսների վճարման չափանիշին, 

սկզբնական ճանաչման ժամանակ դասակարգվում են որպես իրական արժեքով՝ շահույթի կամ 

վնասի միջոցով չափվող: Բացառապես հիմնական գումարի և տոկոսների վճարման 

չափանիշին համապատասխանող պարտքային ֆինանսական ակտիվների համար 

սկզբնական ճանաչման ժամանակ դասակարգումն որոշվում է բիզնես մոդելի հիման վրա, որի 

համաձայն այդ գործիքները կառավարվում են . 

8.2.1.1 գործիքները, որոնք պահվում են պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերը 

ստանալու նպատակով, չափվում են ամորտիզացված արժեքով, 

8.2.1.2 գործիքները, որոնք պահվում են պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերը 

ստանալու և  վաճառքի  նպատակով, չափվում են իրական արժեքով՝ այլ 

համապարփակ եկամտի միջոցով, 

8.2.1.3 այլ նպատակով պահվող գործիքները, ներառյալ առևտրային ֆինանսական 

ակտիվները, գնահատվում են իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով:  

8.2.2 Սկզբնական ճանաչման ժամանակ բաժնային ֆինանսական ակտիվները պետք է 

դասակարգվեն որպես իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող, 
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բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որոշում է կայացվել, առանց հետագայում վերանայելու 

իրավունքի, դրանք դասակարգել որպես իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի 

միջոցով չափվող: Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի միջոցով չափվող բաժնային 

գործիքներից ողջ իրացված և չիրացված շահույթն ու վնասը, բացառությամբ շահաբաժինների, 

ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում, առանց շահույթում կամ 

վնասում հետագա վերադասակարգման: 

8.2.3 Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են, որպես հետագայում 

ամորտիզացված արժեքով չափվող՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, 

բացառությամբ  իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող դասակարգված 

ֆինանսական պարտավորությունների: 

8.2.4 Այն ակտիվները, որոնք մինչև ստանդարտի ընդունվելը չափվել են իրական արժեքով, 

ստանդարտի կիրառումից հետո շարունակվել են չափվել իրական արժեքով: 

8.2.5 Պարտքային արժեթղթերը, որոնք 31.12.2017թ. դրությամբ դասակարգված են եղել որպես 

վաճառքի համար մատչելի, ՖՀՄՍ 9-ով կդասակարգվեն իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 

եկամտի միջոցով չափվող, քանի որ Բանկը ակնկալում է ոչ միայն այդ ակտիվները պահել 

պայմանագրային դրամական հոսքերը հավաքագրելու համար, այլ նաև համեմատաբար 

հաճախակիորեն իրականացնել էական գումարով վաճառքներ: 

8.2.6 Քանի որ վարկերը բավարարել են բացառապես մայր գումարի և տոկոսների վճարման 

չափանիշին, դրանք նոր ստանդարտի կիրառումից հետո կշարունակվեն չափվել 

ամորտիզացված արժեքով: 

8.3 Հետագա չափման հետևանքով առաջացած շահույթ և վնաս. 

8.3.1 Ֆինանսական ակտիվներից  առաջացած շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է հետևյալ կերպ. 

8.3.1.1 իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող  ֆինանսական գործիքի գծով 

շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, դրանց 

տոկոսագումարները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, 

8.3.1.2 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի միջոցով չափվող  ֆինանսական 

ակտիվների գծով շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է կապիտալում՝ այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքներում, մինչև որ նշված ակտիվն ապաճանաչվում է և այդ 

պահին կուտակված շահույթը կամ վնասը, որը նախկինում ճանաչվել էր կապիտալում, 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 

եկամտի միջոցով չափվող  ֆինանսական ակտիվների գծով տոկոսները ճանաչվում են 

շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, 

8.3.1.3 Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների գծով շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է շահույթում կամ 

վնասում, երբ ֆինանսական ակտիվը կամ պարտավորությունն ապաճանաչվում է կամ 

արժեզրկվում է, ինչպես նաև ամորտիզացիայի հաշվարկի ընթացքում: 

8.3.2 Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվն այն դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվից 

առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները 

կորցնում են իրենց ուժը կամ երբ փոխանցում է ֆինանսական ակտիվն այնպիսի գործարքում, 

որում փոխանցվում են ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված ըստ էության 

բոլոր ռիսկերն ու օգուտները, կամ որում Բանկը չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի 

նկատմամբ վերահսկողությունը: Բանկն ապաճանաչում  է ֆինանսական պարտավորությունը, 

երբ պայմանագրային պարտականությունները կատարվում են, կամ չեղյալ են համարվում, 

կամ ուժը կորցնում են: 
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8.4 Ածանցյալ ֆինանսական գործիքները ներառում են սվոպերը, ֆորվարդները, ֆյուչերսները, 

օպցիոնները: Ածանցյալ գործիքների սկզբնական ճանաչումն իրականացվում է ածանցյալ 

պայմանագրի կնքման օրը գործող իրական արժեքով: Հետագայում ածանցյալ գործիքները 

վերաչափվում են իրական արժեքով: Բոլոր ածանցյալ գործիքները հաշվառվում են որպես ակտիվ՝ 

դրական իրական արժեքի դեպքում, և որպես պարտավորություն՝ բացասական իրական արժեքի 

դեպքում: Ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխությունները ճանաչվում են անմիջապես 

շահույթում կամ վնասում: 

 

9  ՀԵՏԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ 
 

9.1  Հետգնման պայմանագրերը Բանկի կողմից օգտագործվում են իր առևտրային գործունեության և 

դրամական միջոցների ընթացիկ կառավարման շրջանակներում: Նշված պայմանագրերը 

հաշվառվում են որպես ֆինանսական գործառնություններ: 

9.2 Հետգնման պայմանագրերով վաճառված արժեթղթերը հաշվառվում են որպես գրավով 

ապահովված ֆինանսավորման գործարքներ, որի դեպքում արժեթղթերն արտացոլվում են 

ֆինանսական վիճակի հաշվետվությունում, իսկ այդ պայմանագրերով ստացված միջոցները 

գրանցվում են պարտավորություններ այլ բանկերի նկատմամբ կամ պարտավորություններ 

հաճախորդների նկատմամբ հոդվածներում: 

9.3 Հետգնման պայմանագրով ձեռքբերված արժեթղթերի դիմաց տրամադրված գումարները  

գրանցվում են պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ կամ հաճախորդներին տրամադրված  

վարկեր և փոխատվություններ հոդվածներում: 

9.4  Արժեթղթերի գնման և վաճառքից առաջացած եկամուտը կամ ծախսը իրենից ներկայացնում է 

տոկոսային եկամուտ կամ ծախս, որոնք հաշվեգրվում են համապատասխան հետգնման 

պայմանագրերի գործողության ժամկետների ընթացքում՝ կիրառելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 

10 ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
 

10.1 Բանկն իր գործունեությունն ապահովելու նպատակով կարող է վարձակալել հող, շենք և 

տարածքներ, այլ հիմնական միջոցներ, ինչպես նաև դրանց գծով կատարել կապիտալ ներդրումներ: 

Վարձակալված միջոցների հաշվապահական հաշվառումը տարվում է համաձայն ՀՀՄՍ 17 

«Վարձակալություն» ստանդարտի  և ՀՀ օրենսդրության: 

10.2 Ակտիվների վարձակալությունը, որի դեպքում ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր 

ռիսկերն ու օգուտները պահպանվում են վարձատուի մոտ, դասակարգվում է որպես գործառնական 

վարձակալություն: Գործառնական վարձակալության շրջանակներում վարձավճարները ճանաչվում 

են որպես ծախս ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում գծային հիմունքով 

վարձակալության ժամկետի ընթացքում և ներառվում են գործառնական ծախսերում: 

10.3 Վարձակալված հողի, շենքի և տարածքների, այլ հիմնական միջոցների վրա կատարված այն 

ծախսումները, որոնք բարձրացնում են վարձակալված հիմնական միջոցի արժեքը, դիտվում են 

որպես կապիտալ բնույթի ծախսումներ և ճանաչվում են ակտիվ: Նշված  ծախսումներն 

ամորտիզացվում են՝ կիրառելով գծային մեթոդը՝ համապատասխան ակտիվի օգտակար 

ծառայության մնացորդային ժամկետի ընթացքում : 

10.4 01.01.2019թ.-ից ուժի մեջ է մտնելու ՖՀՄՍ 16-ը, որում ներկայացվում է վարձակալական 

ձեռնարկումների և հաշվապահական մոտեցումների սահմանման համապարփակ մոդել՝ 

նախատեսված վարձակալի և վարձատուի համար : ՖՀՄՍ 16-ն ուժի մեջ մտնելուց հետո 
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կփոխարինի վարձակալության վերաբերյալ գործող ուղեցույցը, ներառյալ ՀՀՄՍ 17-ի 

Վարձակալություն և առնչվող մեկնաբանությունները : 

ՖՀՄՍ 16-ում վարձակալությունը և ծառայության մատուցման պայմանագրերը տարբերակվում են՝ 

ելնելով նրանից,  թե արդյոք սահմանված ակտիվը վերահսկվում է հաճախորդի կողմից։ 

Գործառնական վարձակալության (արտահաշվեկշռային) և ֆինանսական վարձակալության 

(հաշվեկշռային) տարբերությունները վերացվում են վարձակալի հաշվապահական հաշվառման 

նպատակով, և այն փոխարինվում է այնպիսի մոդելով, որտեղ օգտագործման իրավունքով ակտիվը 

և համապատասխան պարտավորությունը պետք է ճանաչվեն վարձակալների կողմից՝ բոլոր 

վարձակալությունների համար, բացառության կարճաժամկետ վարձակալությունը և ցածրարժեք 

ակտիվների վարձակալությունը։ 

Օգտագործման իրավունքով ակտիվը սկզբնապես չափվում է իր սկզբնական արժեքով՝ հանած 

կուտակային մաշվածությունը և արժեզրկման կորուստները, որոնք ճշգրտվում են վարձակալության 

պարտավորությունների ցանկացած վերագնահատման համար։ Վարձակալության 

պարտավորությունը սկզբնապես չափվում է այդ ամսաթվին չվճարված վարձակալական վճարների 

ներկա արժեքով։ Ըստ այդմ, վարձակալության պարտավորությունը ճշգրտվում է ըստ  տոկոսային և 

վարձակալական վճարների, ինչպես նաև վարձակալության փոփոխությունների ազդեցության, ի 

թիվս մնացածի։ Ավելին, դրամական հոսքերի դասակարգման վրա նույնպես ազդեցություն կլինի, 

քանի որ գործառնական վարձակալության վճարներն ըստ  ՀՀՄՍ 17 ստանդարտի, ներկայացվում են 

որպես գործառնական դրամական հոսքեր, մինչդեռ, ըստ  ՖՀՄՍ 16-ի մոդելի,  վարձակալական 

վճարները կառանձնացվեն մայր գումարի և տոկոսային բաժնի, որը կներկայացվի 

համապատասխանաբար որպես ֆինանսավորման և գործառնական դրամական հոսքեր: 

 

11 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏ 
 

11.1 Բանկը ակտիվների դասակարգումը և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորումը 

իրականացնում է ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն և Բանկի խորհրդի կողմից 

հաստատված ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և 

հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կանոնակարգով: 

11.2 Հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ժամանակ կատարվում են 

պահուստների ճշգրտումներ համաձայն ՖՀՄՍ-ների:  

11.3 ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն՝ 

Վարկային պորտֆելի պահուստի ձևավորումը ենթադրում է վարկային ռիսկի գնահատում՝ 

վարկային պորտֆելի ենթապորտֆելների ժամանակային շարքերի վարքագծի և դրանց վրա ազդող 

մակրոտնտեսական գործոնների հիման վրա: Գնահատականների տրման համար կիրառվում է 

«staging» (վարկերի դասակարգումը ըստ ժամկետանց օրերի):  

Յուրաքանչյուր ենթապորտֆելի պահուստի չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևի միջոցով՝ 

ՊԱՀՈՒՍՏ = ՄՆԱՑՈՐԴ * EAD * PD * LGD 

որտեղ՝ 

ՄՆԱՑՈՐԴ - տվյալ վարկային ենթապորտֆելի մնացորդային գումարը, 

EAD – (exposure-at-default) գործակից, որի միջոցով ճշգրտվում է ենթապորտֆելի մնացորդային 

արժեքը, 

PD – (probability of default) հավանականություն, թե տվյալ ենթապորտֆելի որ մասն է հակված 

դեֆոլտի, որտեղ դեֆոլտը համարժեք է 90+ օր ժամկետանց օրերին, 

LGD – (loss-given-default) վնասի բերված արժեք՝ ըստ էֆֆեկտիվ տոկոսադրույքի, երբ վարկը 

դառնում է դեֆոլտ: 
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Հաշվարկվում են EAD30 և EAD90 գործակիցներ համապատասխանաբար Stage 1 և Stage 2 դասում 

գտնվող վարկերի համար՝ ըստ առանձնացված ենթապորտֆելների: 

Վարկերի պահուստի գնահատականի հաշվարկման համար առանձնացվում են PD12Month և 

PDLifetime համապատասխանաբար Stage 1 և Stage 2 դասում գտնվող վարկերի համար: 

Պետական պարտատոմսերի պորտֆելի պահուստի ձևավորումը կատարվում է հաշվի առնելով 

Moody’s վարկանշային գործակալության կողմից Հայաստանին տրված PD և LGD գործակիցները: 

 

12 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
 

12.1 Ոչ նյութական ակտիվները սկզբնական ճանաչման ժամանակ հաշվառվում են սկզբնական 

արժեքով (ինքնարժեքով)` ՀՀ դրամով: Արտարժույթով ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները 

գրանցվում են ձեռք բերման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող 

միջին փոխարժեքով և հետագայում` փոխարժեքի փոփոխման դեպքում չեն վերագնահատվում:  

12.2   Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների սկզբնական արժեքը որոշվում է համաձայն ՀՀՄՍ 38-

ի «Ոչ նյութական ակտիվ»` ակտիվի մշակման փուլում, եթե հնարավոր է ցուցադրել ներստեղծված 

ակտիվի համապատասխանությունը ՀՀՄՍ-ով առաջադրված պայմաններին: Ներստեղծված 

համակարգչային ծրագրերի սկզբնական արժեքը որոշվում է ակտիվի ճանաչման չափանիշներին 

համապատասխան:  

12.3    Ոչ նյութական  ակտիվի միավորի վերագրումը ՀՀ տարածքում գործող բանկերի 

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանով և հաշվային պլանի կիրառման հրահանգով 

սահմանված այս կամ այն դասին (օրինակ` համակարգչային ծրագրեր, լիցենզիաներ և 

վստահագրեր, հեղինակային իրավունքներ և այլն) իրականացվում է Գլխավոր հաշվապահի 

մեթոդական ցուցումների հիման վրա` ելնելով տվյալ միավորի օգտագործման նշանակությունից և 

նպատակից:   

12.4    Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքը ներառում է ՀՀՄՍ-ով սահմանված 

ծախսերը: Ընդ որում, սկզբնական արժեքում կարող են ներառվել միայն այն ծախսումները, որոնք 

կատարվել են այն հաշվետու եռամսյակում, որի ընթացքում ճանաչվում է տվյալ ակտիվը:  

12.5    Ոչ նյութական ակտիվի վրա կատարված հետագա ծախսումները, որոնք համաձայն ՀՀՄՍ-ի 

պահանջների կարող են ավելացվել ոչ նյութական ակտիվի արժեքին, հաշվառվում են որպես 

կապիտալ ներդրումներ և ավելացվում են  տվյալ ակտիվի արժեքին Բանկի Վարչության որոշմամբ: 

12.6    Ոչ նյութական ակտիվների յուրաքանչյուր միավորի մաշվածության ժամկետը որոշում է 

Բանկը՝ ելնելով ՀՀՄՍ-ով սահմանված չափանիշներից: Մասնավորապես, ներստեղծված 

համակարգչային ծրագրերի մաշվածության ժամկետը որոշելու համար հաշվի է առնվում շուկայում 

տվյալ պահին առկա նմանատիպ նպատակային նշանակություն ունեցող ծրագրերի օգտակար 

ծառայության ժամկետի մասին տեղեկատվությունը, Բանկում նախկինում գործող նմանատիպ 

ծրագրերի փաստացի օգտակար ծառայության ժամկետը, ՀՀՄՍ-ով նախատեսված այլ չափանիշներ:  

12.7   Ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության գումարն իր օգտակար ծառայության ընթացքում 

պարբերաբար բաշխելու համար Բանկը կիրառում է մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդը: 

12.8   Ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության ժամանակաշրջանը և մաշվածության հաշվարկման  

մեթոդը սահմանվում է ՀՀՄՍ-ի համաձայն, կնքված պայմանագրի գործողության ժամկետում, իսկ 

այդ ժամկետի բացակայության կամ դրա որոշման անհնարինության դեպքում այն ընդունվում է 10 
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տարի: Մաշվածության հաշվարկման  մեթոդի փոփոխությունն իրականացվում է Բանկի Խորհրդի 

կողմից սույն Քաղաքականության մեջ համապատասխան փոփոխություն կատարելու միջոցով: 

12.9   Ոչ նյութական ակտիվների իրական (շուկայական) արժեքի էական տատանման դեպքում 

դրանք վերագնահատվում են Բանկի Խորհրդի որոշման հիման վրա: 

12.10  Ֆինանսական հաշվետվություններում ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների վերաբերյալ 

ՀՀՄՍ-ով պահանջվող տեղեկատվության բացահայտումն իրականացվում է առանձին: 

12.11 Ոչ նյութական ակտիվների մաշվածությունը հաշվարկվում է «Հարկային օրենսգրքի» համաձայն: 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է  Բանկի 

Խորհրդի որոշմամբ:  

 

13 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
 

13.1 Հիմնական միջոցների միավորը, որը համապատասխանում է ակտիվի ճանաչման չափանիշնե-

րին, սկզբնապես չափվում է իր սկզբնական արժեքով (ինքնարժեքով)` ՀՀ դրամով, բացառությամբ 

շենքերի, որոնք հաշվառվում են վերագնահատված արժեքով: Արտարժույթով ձեռք բերված 

հիմնական միջոցները գրանցվում են ձեռք բերման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի 

կողմից հրապարակվող միջին փոխարժեքով և հետագայում` փոխարժեքի փոփոխման դեպքում չեն 

վերագնահատվում:  

13.2  Հիմնական միջոցների միավորի սկզբնական արժեքն  ընդգրկում է նրա գնման գինը, հարկերը, 

ներառյալ ԱԱՀ-ի գումարները, ներկրման տուրքերը, պարտադիր այլ վճարները, որոնք 

համապատասխան մարմնի կողմից ենթակա չեն Բանկին ետ վերադարձման, և ակտիվը իր 

նպատակային օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի բերելու հետ  անմիջականորեն 

կապված ցանկացած ծախս: Տրամադրված ցանկացած զեղչ և արտոնություն հանվում է գնման գնից:  

13.3   Ձեռք բերված հիմնական միջոցների միավորի հաշվառման նպատակով՝ արժեքի չափումը, 

ճանաչումը, հետագա ծախսումները, վերագնահատումները և դուրսգրումները կատարվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև Բանկի ներքին ակտերով: 

13.4   Հիմնական միջոցների միավորի վերագրումը ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային 

կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային 

ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանով և հաշվային պլանի 

կիրառման հրահանգով սահմանված այս կամ այն դասին (օրինակ` գույք և գրասենյակային 

սարքավորումներ, կապի և հաղորդակցման միջոցներ, հաշվողական, համակարգչային և ավտոմատ 

կառավարման այլ տեխնիկա, փոխադրամիջոցներ և այլն) իրականացվում է գլխավոր հաշվապահի 

մեթոդական ցուցումների հիման վրա` ելնելով տվյալ միավորի օգտագործման ժամկետից, 

նշանակությունից և նպատակից:   

13.5   Հիմնական միջոցները ներկայացվում են սկզբնական արժեքի և կուտակված մաշվածության 

տարբերությամբ` հաշվի առնելով արժեզրկումից կուտակված  կորուստը: Մաշվածությունը 

հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: 2018թ. 

հունվարի 1-ից Բանկը սահմանում է հետևյալ օգտակար ծառայության ժամկետները` 

 Օգտակար ծառայության 

ժամկետ 

(տարիներ) 

Տարեկան 

տոկոսադրույ

ք  

(%) 
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Շենքեր, շինություններ 

 

50 2 

Համակարգիչներ 

 

5 20 

Տրանսպորտային միջոցներ 

 

8 12.5 

Այլ հիմնական միջոցներ` կապի միջոցներ, 

UPS մարտկոցներ, բանկոմատներ, գույք-

գրասենյակային սարքավորումներ  և այլն 

 

Այլ համակարգչային տեխնիկա` տպող 

բազմաֆունկցիոնալ սարքեր (պրինտեր, 

սկաներ, պատճենահանող սարքեր), POS 

տերմինալներ, մոդեմներ 

8 

 

 

 

 

3 

12.5 

 

 

 

 

33.3 

 Ցանցային սարքեր 5 20 

Մինչև 50,000 դրամ արժողությամբ 

հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական 

ակտիվներ   

մինչև տվյալ  

տարվա ավարտը 

 

    

Մինչև 2013թ-ի հունվարի 1-ը շահագործման մեջ եղած հիմնական միջոցների մաշվածությունը, 

կապված օգտակար ծառայությունների ժամկետների վերանայման հետ, հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը (սկզբնական արժեքից հանած կուտակված 

մաշվածությունը) բաշխվում է մաշվածության հաշվարկման գծային մեթոդով` նոր սահմանված 

օգտակար ծառայության մնացորդային ժամկետում: Վերջինս իրենից ներկայացնում է 2013թ-ի 

հունվարի 1-ից սահմանվող  օգտակար ծառայության  ժամկետի և շահագործման անցնելու ամսաթվից 

մինչև 2013թ. հունվարի 1-ը ընկած  ժամանակահատվածի տարբերություն: 

01.01.2013թ.-ից հետո ձեռքբերված հիմնական միջոցների համար սահմանվում է մնացորդային 

արժեք, որը կազմում է նրանց սկզբնական արժեքի 0.1%-ը, սակայն ոչ ավել 20 000 դրամ, բացառությամբ 

շենքերի և փոխադրամիջոցների,  որոնց մնացորդային արժեքը սահմանվում է նրանց սկզբնական 

արժեքի 1%-ի չափով: 

Մինչև 01.01.2013թ. ձեռքբերված հիմնական միջոցների համար սահմանվում է մնացորդային արժեք, 

որը կազմում է նրանց հաշվեկշռային արժեքի 0.1%-ը, սակայն ոչ ավել 20 000 դրամ, բացառությամբ 

շենքերի և փոխադրամիջոցների,  որոնց մնացորդային արժեքը սահմանվում է նրանց հաշվեկշռային  

արժեքի 1%-ի չափով : 

Հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է «Հարկային օրենսգրքի» համաձայն: 

Հիմնական միջոցների տվյալ խմբի ամորտիզացիոն տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է  Բանկի 

Խորհրդի որոշմամբ: 

  Հողի համար մաշվածություն չի հաշվարկվում: 

13.6  Հիմնական միջոցների ընթացիկ վերանորոգման և պահպանման հետ կապված ծախսումները 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես ծախս՝ դրանց 

կատարման պահին: 

13.7   Այն ծախսումները, որոնք բարձրացնում են հիմնական միջոցի միավորի շահագործման 

արդյունավետությունը սկզբնապես գնահատված նորմատիվային ցուցանիշների համեմատ, 
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ճանաչվում են որպես կապիտալ բնույթի ծախսումներ և ավելացվում են ակտիվի սկզբնական 

արժեքին: Նշված  ծախսումներն ամորտիզացվում են՝ կիրառելով գծային մեթոդը՝ 

համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության մնացորդային ժամկետի ընթացքում, եթե 

դրանք չեն գերազանցում տվյալ տարվա (հիմնական միջոցի տվյալ միավորի արժեքին նշված 

ծախսումները ավելացնելու տարվա) հունվարի 1-ի դրությամբ հիմնական միջոցի մնացորդային 

արժեքը, հակառակ դեպքում ամորտիզացվում են օգտակար ծառայության ամբողջ ժամկետի 

ընթացքում: 

13.8   Հիմնական միջոցի դուրսգրումից կամ իրացումից առաջացած արդյունքը որոշվում է որպես 

ակտիվի իրացումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում է որպես եկամուտ կամ ծախս:  

13.9  Բանկի հիմնական միջոցների իրական (շուկայական) արժեքի էական տատանման 

(ֆինանսական տարվա ընթացքում 25%) դեպքում դրանք վերագնահատվում են Բանկի Խորհրդի 

որոշման հիման վրա: Վերագնահատումն իրականացվում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող 

անկախ կազմակերպության կողմից: Վերագնահատման արդյունքները Բանկի հաշվապահական 

հաշվեկշռում և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում արտացոլվում են ՖՀՄՍ-ով 

սահմանված կարգով:  Վերագնահատման արդյունքում առաջացած աճը հաշվեգրվում է չբաշխված 

շահույթին Բանկի կողմից ակտիվն օգտագործելու ընթացքում` մաշվածության հաշվարկմանը 

զուգընթաց: Ընդ որում, հաշվեգրվող գումարի մեծությունը որոշվում է ակտիվի վերագնահատված 

հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա հաշվարկված մաշվածության և ակտիվի սկզբնական արժեքի 

հիման վրա հաշվարկված մաշվածության միջև եղած տարբերությամբ: Վերագնահատման արդյուն-

քում առաջացած աճի հաշվեգրումը չբաշխված շահույթին ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում չի արտացոլվում: 

13.10  Վարձակալված հիմնական միջոցների վրա ուղղված կապիտալ բնույթի ծախսումները 

կապիտալացվում և ամորտիզացվում են գծային հիմունքով ակտիվի օգտակար ծառայության 

մնացորդային ժամկետի ընթացքում: Վարձակալված շենքերի վրա կատարված կապիտալ բնույթի 

ծախսումները կապիտալացվում և ամորտիզացվում են գծային հիմունքով 20 տարվա ընթացքում: 

13.11  Բանկի հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների գծով ձևավորված ակտիվները չեն 

ամորտիզացվում: 

 

14 ՊԱՇԱՐՆԵՐ 
  

14.1 Բանկի պաշարները ընդգրկում  են`  

14.1.1 արագամաշ առարկաները,  

14.1.2  ապրանքները, ներառյալ գրավի բռնագանձման արդյունքում Բանկի սեփականությանն 

անցած ապրանքները, 

14.1.3   նյութերը և օժանդակ միջոցները, որոնք պետք է օգտագործվեն Բանկի գործունեության 

ընթացքում:  

14.2  Արագամաշ առարկաներին են վերաբերում այն ակտիվները, որոնց ծառայության ժամկետը չի 

գերազանցում մեկ տարին: 

14.3  Պաշարները չափվում են ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:   

14.4  Պաշարների ինքնարժեքի որոշման ժամանակ Բանկը ընդունում և կիրառում է ,Առաջինը մուտք՝ 

առաջինը ելքե ԱՄԱԵ (ՖԻՖՈ) բանաձևը: ԱՄԱԵ (ՖԻՖՈ) բանաձևը ենթադրում է, որ պաշարների 

միավորները, որոնք գնվել են առաջինը, ելքագրվում են առաջինը և, հետևաբար միավորները, 

որոնք մնում են պաշարներում հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում, վերջին գնվածներն են: 

Արագամաշ առարկաների արժեքը ծախսագրվում է շահագործման հանձնելու պահին:   
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15 ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 
 

15.1 Բանկի գլխավոր գրասենյակի և նրա մասնաճյուղերի փոխադարձ հաշիվները համադրվում են 

յուրաքանչյուր օր` ծրագրային եղանակով ստացվող հաշվետվության միջոցով: Համադրման 

արդյունքում հայտնաբերված սխալներն ուղղվում են տվյալ օրվա ընթացքում: 

15.2  Հաշվապահական հաշվեկշիռ կազմելիս Բանկի գլխավոր գրասենյակի և նրա մասնաճյուղերի 

միջև հաշվարկների հաշիվները պարտադիր զրոյացվում են: 

15.3  Բանկի գլխավոր գրասենյակի և մասնաճյուղերի միջև հաշվարկների հաշիվները ենթակա են 

փակման շաբաթական կտրվածքով:  

 

16 ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՀԵՏ ԳՆՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ 
  

16.1 Բաժնետոմսերը ներառված են սեփական (ընդհանուր) կապիտալում: Բաժնետոմսերի գծով 

շահաբաժինները արտացոլվում են սեփական կապիտալում այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք 

հայտարարվում են: Ընթացիկ տարվան վերաբերվող շահաբաժինները, որոնց վճարումը  

հայտարարվել է հաշվեկշռի ամսաթվից հետո, բացահայտվում են հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի 

ունեցող իրադարձությունների ծանոթագրությունում: Սովորական մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող 

բազային շահույթը հաշվարկվում է բաժնտոմսերի տիրապետողներին վերագրվող տվյալ 

ժամանակաշրջանի զուտ շահույթը հարաբերելով տվյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում 

շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջին թվին: 

16.2  Որոշակի դեպքերում և համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի Բանկը կարող է հետ 

գնել իր բաժնետոմսերը: Այս դեպքում վճարված փոխհատուցումը նվազեցվում է սեփական 

(ընդհանուր) կապիտալից և ներկայացվում է որպես հետգնված բաժնետոմսեր մինչև վերջինների 

իրացումը: Նշված բաժնետոմսերը հետագայում վաճառվելու դեպքում ստացված ցանկացած 

փոխհատուցումը ներառվում է սեփական (ընդհանուր) կապիտալում: 

16.3  Ներդրողների կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար վճարված գնի և անվանական 

արժեքի միջև եղած դրական տարբերությունը ճանաչվում է սեփական կապիտալում որպես 

բաժնետոմսերի գծով էմիսիոն եկամուտ: 

 

17 ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 
17.1 Ներգրավված միջոցները, որոնք ներառում են Կառավարության և Կենտրոնական   բանկի, այլ 

ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների հաշիվները, թողարկված արժեթղթերը 

և ստորադաս փոխառությունները, սկզբնապես ճանաչվում են ստացված միջոցների իրական 

արժեքով՝ հանած գործառնությունների գծով ուղղակի ծախսերը: Սկզբնական ճանաչումից հետո 

ներգրավված միջոցները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով` օգտագործելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

 

 

18 ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

18.1   Պայմանական պարտավորությունները չեն ճանաչվում ֆինանսական հաշվետվություններում, 

այլ բացահայտվում են ծանոթագրություններում: Սակայն պայմանական պարտավորությունները 



 

    ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 
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չեն բացահայտվում, երբ դրանց մարման նպատակով տնտեսական օգուտներ մարմնավորող 

միջոցների արտահոսքի հնարավորությունը շատ փոքր է: 

18.2  Պայմանական ակտիվները չեն ճանաչվում ֆինանսական հաշվետվություններում, այլ 

բացահայտվում են ծանոթագրություններում, երբ դրանց հետ կապված տնտեսական օգուտների 

ներհոսքը հավանական է դառնում: 

18.3 Վարկային ռիսկ պարունակող հաշվեկշռային և հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով հնարավոր 

կորուստների պահուստի ստեղծման ընթացակարգը համապատասխանում է հաճախորդներին 

տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստի 

ձևավորման ընթացակարգին` սահմանված  Բանկի խորհրդի կողմից հաստատված 

««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր 

կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգով:  

 

19 ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

19.1 Բանկը օրենսդրությամբ նախատեսված  դեպքերում պատրաստում է համախմբված ֆինանսական 

հաշվետվություններ ՖՀՄՍ-ի և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված 

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող համախմբված հաշվետվությունների 

կազմման կարգ»-ի համաձայն:   

 

20 ՍԵԳՄԵՆՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

20.1  Բանկն օգտագործում է բիզնես-սեգմենտների (ըստ ֆիզիկական անձանց,  

կազմակերպություններին և մատուցվող բանկային ներդրումային ծառայությունների) 

տեղեկատվությունը որպես առաջնային ներկայացման ձև: Աշխարհագրական սեգմենտները 

հանդիսանում են երկրորդային ներկայացման ձև: 

 

21 ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ 
 

21.1 Թողարկված պարտքային արժեթղթերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, որն իրենից 

ներկայացնում է դրանց դիմաց ստացված փոխհատուցման իրական արժեքը` զտված գործարքի 

հետ կապված ծախսումներով : Հետագայում թողարկված պարտքային արժեթղթերը չափվում են 

ամորտիզացված արժեքով և ցանկացած տարբերություն, որը առաջանում է ստացված զուտ 

փոխհատուցման և մարվող գումարների միջև, արտացոլվում է եկամուտների և ծախսերի 

հաշվետվությունում տվյալ արժեթղթերի շրջանառության ժամանակահատվածում` կիրառելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը : 

 

22 ՀԱՄԱԴՐԵԼԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

22.1 Անհրաժեշտության դեպքում համադրելի թվերը ճշգրտվում են՝ ընթացիկ տարվա հետ 

համադրելիության ապահովման նպատակով:     

         

23 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԱՄՍԱԹՎԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԵՊՔԵՐ 
 

23.1  Ֆինանսական տարվա վերջին աշխատանքային օրվա վիճակով կազմված հաշվապահական 



 

    ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 
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հաշվեկշռի ամսաթվից հետո, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում կատարելու 

համապատասխան ճշգրտումներ՝ նախորդ տարվա վերջին օրվա ամսաթվով կազմված 

հաշվապահական հաշվեկշռի մեջ, կատարվում են հետևյալ դեպքերում. 

23.1.1 Բանկի սեփական ուժերով սխալներ հայտնաբերելու դեպքում 

23.1.2 սխալներ, որոնք հայտաբերվել են աուդիտորական կազմակերպության  կողմից 

23.1.3 հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցած ճշգրտող դեպքերն 

արտացոլելու նպատակով: 

23.2  Սույն քաղաքականության  23.1  կետում նշված դեպքերում, եթե սխալի գումարը կախված է տվյալ 

գործարքի կամ հոդվածի չափից և բնույթից, և հաշվեկշռում արտացոլված ցուցանիշները էական չեն 

փոփոխվելու, և եթե այդ տեղեկատվության չբացահայտելը չի ազդելու օգտագործողների կողմից 

ֆինանասական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների 

վրա, ապա նախորդ տարվա վերջին օրվա ամսաթվով կազմված հաշվապահական հաշվեկշռի մեջ 

փոփոխություններ չեն կատարվում: 

23.3 Եթե Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները սահմանված կարգով հրապարակելուց 

հետո առաջանում կամ հայտնաբերվում են սխալներ, ապա նման դեպքերում ճշգրտումներ չեն 

կատարվում և համարվում է, որ նման տեղեկատվության վերաներկայացումն անիրագործելի է:  

 

24 ՍՈՒՅՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

24.1  Սույն քաղաքականությամբ սահմանված դրույթների ոչ պատշաճ կատարումն առաջացնում է 

կարգապահական պատասխանատվություն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներին 

համապատասխան: 


