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1. ՆՊԱՏԱԿԸ 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նպատակն է՝ սահմանել 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, կանոնները և 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կիրառումն՝ ըստ առանձին բնագավառների: 

2. ԿԻՐԱՌՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ  
2.1. Սույն քաղաքանության տիրապետողն է Բանկի խորհուրդը:  
2.2. Սույն քաղաքականությամբ սահմանված դրույթների ապահովման գործընթացի ղեկավարն է 

Բանկի վարչությունը:  
2.3. Սույն քաղաքականության իրագործման պատասխանատուն է Ֆինանսական տնօրինությունը:  

3. ԱՌՆՉՎՈՂ ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ 

4. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
«Բանկ»` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ: 

5. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

6. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

7. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
7.1. Ընդհանուր դրույթներ 
7.1.1. Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունն իր մեջ ներառում է այն կոնկրետ 

սկզբունքները, հիմունքները, կանոնները, եղանակները, ձևերը և ընթացակարգերը, որոնք Բանկն 
ընտրում է իր հաշվապահական հաշվառումը վարելու, ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելու և 
ներկայացնելու համար: 

7.1.2. Բանկում հաշվապահական հաշվառումը վարվում է՝ համաձայն «Հաշվապահական 
հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի, հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերվող այլ օրենքների, 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների և հաշվապահական հաշվառումը 
կարգավորող այլ իրավական ակտերի: 

7.2. Քաղաքականության հիմնական նպատակները 
7.2.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական նպատակներն են` 
7.2.1.1. սահմանել հաշվապահական հաշվառման վարման և հաշվետվությունների կիրառման 

հիմնական կանոնները, 
7.2.1.2. ճշգրիտ և արժանահավատ ներկայացնել Բանկի ֆինանսական վիճակը, ինչպես նաև՝ 

գործունեության ֆինանսական արդյունքների և ֆինանսական վիճակի փոփոխությունները: 
7.3. Քաղաքականության հիմնական կանոնները 
7.3.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական կանոններն են` 
7.3.1.1. Բանկում հաշվապահական հաշվառումը վարվում է ՀՀ արժույթով՝ հայկական դրամով, 
7.3.1.2. Բանկում հաշվապահական հաշվառումը վարվում է կրկնակի գրանցման եղանակով՝ ՀՀ 

տարածքում գործող բանկերի հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանին և հաշվային պլանի 
կիրառման հրահանգին համապատասխան, 
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7.3.1.3. Բանկում հաշվապահական հաշվառումը վարվում է անընդհատ՝ Բանկի պետական 
գրանցման պահից մինչև ՀՀ oրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրա վերակազմակերպումը կամ 
լուծարումը, 

7.3.1.4.Անալիտիկ (վերլուծական) հաշվառման և սինթետիկ (ընդհանրացված) հաշիվների 
տվյալները պետք է համապատասխանեն միմյանց, 

7.3.1.5. Հաշվապահական հաշվառման գրանցումները կատարվում են սկզբնական հաշվառման 
փաստաթղթերի 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: 

7.4. Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը՝ ըստ առանձին բնագավառ-
ների 

7.4.1. Արտարժույթով գործարքներ. 
7.4.1.1. Բանկի ֆունկցիոնալ արժույթն է հանդիսանում ՀՀ դրամը, որը, լինելով Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային արժույթը, արտացոլում է Բանկի գործունեության հիմքում ընկած 
իրադարձությունների և հանգամանքների տնտեսական էությունը: 

7.4.1.2. Արտարժույթով իրականացված գործարքները Բանկը փոխարկում է ֆունկցիոնալ արժույթի՝ 
գործարքի օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով:  

7.4.1.3.Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվները և 
պարտավորությունները վերափոխարկվում են ֆունկցիոնալ արժույթի՝ այդ օրվա դրությամբ 
սահմանված փոխարժեքով: 

7.4.1.4. Դրամային միավորների գծով արտարժույթով իրականացված գործառնություններից 
առաջացած օգուտը կամ վնասն իրենից ներկայացնում է ժամանակաշրջանի սկզբում ֆունկցիոնալ 
արժույթով արտահայտված, արդյունավետ տոկոսադրույքի ու ժամանակաշրջանի վճարումների 
ճշգրտումով ամորտիզացված արժեքի և հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործող 
փոխարժեքով փոխարկված, ֆունկցիոնալ արժույթով արտահայտված ամորտիզացված արժեքի միջև 
տարբերությունը:  

7.4.1.5. Արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային ակտիվները և պարտավորությունները, որոնք 
չափվում են իրական արժեքով, վերափոխարկվում են ֆունկցիոնալ արժույթի՝ իրական արժեքի 
որոշման ամսաթվի դրությամբ սահմանված փոխարժեքով:  

7.4.1.6. Սկզբնական արժեքով չափվող, արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային ակտիվները և 
պարտավորությունները փոխարկվում են ֆունկցիոնալ արժույթի՝ գործարքի օրվա դրությամբ 
սահմանված փոխարժեքով: 

7.4.1.7. Վերափոխարկման արդյունքում առաջացող արտարժութային տարբերությունները 
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ վաճառքի համար մատչելի բաժնային 
գործիքների վերափոխարկման արդյունքում առաջացած կամ դրամական միջոցների հոսքերի 
հեջավորման պահանջներին համապատասխանող տարբերությունների, որոնք ճանաչվում են այլ 
համապարփակ եկամտում: 

7.4.2. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ. 
7.4.2.1. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ են համարվում կանխիկ թղթադրամները և 

մետաղադրամները, ՀՀ ԿԲ-ում և այլ բանկերում պահվող սահմանափակումներ չունեցող մնացորդները 
(նոստրո հաշիվներ): ՀՀ ԿԲ-ում պահվող պարտադիր պահուստային ավանդը համարվում է դրամական 
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միջոցների համարժեք, քանի որ դրանից միջոցների ելքագրումը սահմանափակված չէ: Դրամական 
միջոցները և դրանց համարժեքները հաշվառվում ենք ամորտիզացված արժեքով` ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունում: 

7.4.2.2. Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների հաշվառումը 
վարվում է ձեռքբերման արժեքով, այնուհետև կատարվում է վերագնահատում իրական արժեքի հիման 
վրա` վերջինիս փոփոխության դեպքում: 

7.4.3. Ֆինանսական գործիքների դասակարգում.  
7.4.3.1.Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքները 

իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվներ և պարտավորություններ, որոնք՝  
ա) հիմնականում ձեռք են բերվել կամ առաջացել են մոտ ապագայում վաճառելու կամ հետ գնելու 

նպատակով, 
բ) կազմում են միասին կառավարվող որոշված ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս, որի 

համար առկա է վկայություն կարճ ժամկետում շահույթ ստանալու արդիական փաստացի ուղիների 
վերաբերյալ, 

գ) հանդիսանում են ածանցյալ ֆինանսական գործիք (բացառությամբ այն ածանցյալ գործիքների, 
որոնք նախատեսված են և հանդիսանում են արդյունավետ հեջավորման գործիքներ), կամ 

դ) սկզբնական ճանաչման պահին Բանկի կողմից նախատեսվում են որպես շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ:  

7.4.3.2. Բանկը ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները նախատեսում է որպես 
շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող՝ ստորև ներկայացված պայմաններից մեկի 
բավարարման դեպքում.  

ա) ակտիվները կամ պարտավորությունները կառավարվում, գնահատվում և ներկայացվում են 
իրական արժեքի հիմունքով,  
նախատեսումը վերացնում կամ էականորեն նվազեցնում է հաշվապահական 
անհամապատասխանությունները, որոնք կառաջանային այլ հանգամանքներում, կամ  

բ) ակտիվը կամ պարտավորությունը ներառում է պարունակվող ածանցյալ գործիք, որը էականորեն 
ձևափոխում է դրամական միջոցների հոսքերը, որոնք այլապես կպահանջվեին պայմանագրի 
համաձայն:  

7.4.3.3. Պոտենցիալ բարենպաստ պայմաններ ենթադրող (դրական իրական արժեք) առևտրական 
նպատակներով պահվող բոլոր ածանցյալ գործիքները, ինչպես նաև՝ ձեռք բերված օպցիոնները, 
ներկայացվում են որպես ակտիվ: Պոտենցիալ ոչ բարենպաստ պայմաններ ենթադրող (բացասական 
իրական արժեք) առևտրական նպատակներով պահվող բոլոր ածանցյալ գործիքները, ինչպես նաև՝ 
տրամադրված օպցիոնները, ներկայացվում են որպես պարտավորություն: 

7.4.3.4. Ֆինանսական գործիքների համապատասխան դասակարգումը Բանկի ղեկավարությունը 
որոշում է սկզբնական ճանաչման պահին:  

7.4.3.5. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքները և որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ նախատեսված գործիքները սկզբնական ճանաչման 
պահին չեն վերդասակարգվում շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 
ֆինանսական գործիքների դասից:  

7.4.3.6. Ֆինանսական ակտիվը, որը համապատասխանում է վարկերի և դեբիտորական պարտքերի 
սահմանմանը, կարող է վերադասակարգվել շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 
ֆինանսական գործիքների կամ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական գործիքների դասից, եթե 
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Բանկը մտադիր է և ի վիճակի է պահել այդ գործիքները մոտ ապագայում կամ մինչև մարման 
ժամկետը:  

7.4.3.7. Այլ ֆինանսական գործիքները կարող են վերադասակարգվել շահույթի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների դասից միայն հազվագյուտ հանգամանքներում: 
Հազվագյուտ հանգամանքներն ի հայտ են գալիս եզակի արտասովոր դեպքի արդյունքում, երբ գրեթե 
անհավանական է, որ այն կրկին տեղի կունենա մոտ ապագայում:  

7.4.3.8. Տրամադրված վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով 
ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներն են, որոնք գնանշված չեն գործող շուկայում, բացառությամբ 
այն գործիքների՝ 

ա) որոնց Բանկը մտադիր է անմիջապես կամ կարճ ժամկետում վաճառել, 
բ) որոնց Բանկը սկզբնական ճանաչման պահին նախատեսում է որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող,  
գ) որոնց Բանկը սկզբնական ճանաչման պահին նախատեսում է որպես վաճառքի համար մատչելի, 

կամ 
դ) որոնց գծով Բանկը չի փոխհատուցի իր բոլոր սկզբնական ներդրումները՝ վճարունակության 

անկարողությունից տարբեր այլ պատճառներով: 
7.4.3.9. Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով և 

ֆիքսված մարման ժամկետով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներն են, որոնք Բանկը մտադրված է 
և հնարավորություն ունի պահել մինչև մարման ժամկետի լրանալը, բացառությամբ այն ներդրումների՝ 

ա) որոնց սկզբնական ճանաչման պահին Բանկը նախատեսում է որպես շահույթի կամ վնասի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող,  

բ) որոնց Բանկը նախատեսում է որպես վաճառքի համար մատչելի, կամ 
գ) որոնք համապատասխանում են վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի սահմանմանը: 
7.4.3.10. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներն իրենցից ներկայացնում են այնպիսի 

ֆինանսական ակտիվներ, որոնք նախատեսված են որպես վաճառքի համար մատչելի կամ 
դասակարգված չեն որպես վարկեր ու դեբիտորական պարտքեր, մինչև մարման ժամկետը պահվող 
ներդրումներ կամ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ: 

7.4.4. Ֆինանսական գործիքների ճանաչում. 
7.4.4.1. Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում, երբ Բանկը դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ:  
7.4.4.2. Ֆինանսական ակտիվների կանոնավոր կերպով գնումները հաշվառվում են առք ու 

վաճառքի ամսաթվի դրությամբ:  
7.4.5. Ֆինանսական գործիքների չափում. 
7.4.5.1. Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը կատարվում է 

իրական արժեքով:  
7.4.5.2. Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների 

խմբում չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում իրական 
արժեքին գումարվում են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են 
ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը:  

7.4.5.3. Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆինանսական ակտիվները, ներառյալ ակտիվ համարվող 
ածանցյալ գործիքները, չափվում են իրական արժեքով՝ առանց նվազեցնելու գործարքի հետ կապված 
ծախսումները, որոնք կարող են առաջանալ վաճառքի կամ այլ օտարման հետ կապված, 
բացառությամբ՝  
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ա) վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 
կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը,  

բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 
կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, և  

գ) բաժնային գործիքներում ներդրումների, որոնք գործող շուկայում չունեն գնանշվող շուկայական 
գին, որոնց իրական արժեքները հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել և որոնք չափվում են 
սկզբնական արժեքով:  

7.4.5.4. Բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով, 
բացառությամբ այն ֆինանսական պարտավորությունների, որոնք նախատեսված են որպես շահույթի 
կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող և այն ֆինանսական պարտավորությունների, որոնք 
առաջանում են, երբ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվի փոխանցումը չի 
բավարարում ապաճանաչման պահանջները: 

7.4.6. Ֆինանսական գործիքների ամորտիզացված արժեք. 
7.4.6.1. Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության ամորտիզացված արժեքն իրենից 

ներկայացնում է այն գումարը, որով ֆինանսական ակտիվը կամ պարտավորությունը չափվում է 
սկզբնական ճանաչման պահին՝ հանած մայր գումարի վճարումները, գումարած կամ հանած 
սկզբնապես ճանաչված գումարի և մարման պահին գումարի տարբերության կուտակված 
ամորտիզացիան, որը հաշվարկվել է կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած 
արժեզրկումից կորուստը: Հավելավճարները և զեղչերը, ներառյալ գործարքի հետ կապված 
սկզբնական ծախսումները, ընդգրկված են համապատասխան գործիքի հաշվեկշռային արժեքում և 
ամորտիզացվում են՝ կիրառելով գործիքի արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  

7.4.7. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքի չափման սկզբունքներ. 
7.4.7.1. Իրական արժեք է համարվում այն գումարը, որով ակտիվը կարող է փոխանակվել կամ 

պարտավորությունը՝ մարվել իրազեկ, պատրաստակամ կողմերի միջև` «անկախ կողմերի միջև 
գործարքում» չափման ամսաթվի դրությամբ: 

7.4.7.2. Բանկը գործիքի իրական արժեքը չափում է ելնելով գործող շուկայում այդ գործիքի համար 
գնանշված գներից: Շուկան համարվում է գործող, եթե գնանշված գները հեշտորեն ու կանոնավոր 
կերպով հասանելի են և իրենցից ներկայացնում են փաստացի ու կանոնավոր կերպով շուկայում տեղի 
ունեցող «անկախ կողմերի միջև գործարքներ»: 

7.4.7.3. Եթե ֆինանսական գործիքի շուկան գործող շուկա չէ, ապա Բանկը որոշում է իրական 
արժեքը՝ օգտագործելով գնահատման տեխնիկա: Գնահատման տեխնիկաները ներառում են շուկայում 
վերջերս կատարված իրազեկ, պատրաստակամ «անկախ կողմերի միջև գործարքների» օգտագործումը 
(դրանց առկայության դեպքում), մեկ այլ էականորեն չտարբերվող գործիքի ընթացիկ իրական արժեքին 
հղումը, զեղչված դրամական հոսքերի վերլուծությունը և օպցիոնների գնահատման մոդելները: 
Ընտրված գնահատման մեթոդը որպես մուտքային տվյալներ առավելագույնս օգտագործում է 
շուկայական տվյալները և նվազագույնս հիմնվում է Բանկին յուրահատուկ գնահատականների վրա, 
ներառում է բոլոր այն գործոնները, որոնք շուկայի մասնակիցները հաշվի կառնեին գինը որոշելիս, և 
համապատասխանում է ֆինանսական գործիքների գնահատման ընդունված տնտեսագիտական 
մեթոդաբանություններին: Գնահատման տեխնիկայի մուտքային տվյալները խելամտորեն 
ներկայացնում են շուկայի սպասումները և ֆինանսական գործիքին ներհատուկ ռիսկ-հատույց 
գործոնների չափումները: 

7.4.7.4. Ֆինանսական գործիքի սկզբնական ճանաչման ժամանակ դրա իրական արժեքի լավագույն 
վկայությունը գործարքի գինն է, այսինքն` տրված կամ ստացված հատուցման իրական արժեքը, 
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բացառությամբ եթե այդ գործիքի իրական արժեքի մասին վկայությունը ստացվում է նույն գործիքի 
գծով (այսինքն՝ առանց վերափոխման կամ «վերափաթեթավորման») այլ դիտարկելի ընթացիկ 
շուկայական գործարքների հետ համեմատության միջոցով, կամ գնահատման մի մոդելի հիման վրա, 
որի փոփոխականները ներառում են տվյալներ միայն դիտարկելի շուկաներից: Եթե գործարքի գինը 
տրամադրում է իրական արժեքի լավագույն վկայությունը սկզբնական ճանաչման ժամանակ, ապա 
ֆինանսական գործիքը սկզբնապես չափվում է գործարքի գնով, և այս գնի ու գնահատման մոդելի 
կիրառման արդյունքում սկզբնապես ձեռքբերված արժեքի տարբերությունը հետագայում ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում համապատասխան հիմունքով՝ գործիքի օգտակար ծառայության ժամկետի 
ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան գնահատման ամբողջական հիմավորումը դիտարկելի շուկայական 
տվյալներով կամ գործարքի ավարտը:  

7.4.7.5. Ակտիվները և երկար դիրքերը չափվում են առքի գնով, պարտավորությունները և կարճ 
դիրքերը չափվում են վաճառքի գնով: Երբ Բանկն ունի միմյանց չեզոքացնող ռիսկերով դիրքեր, այն 
միջին շուկայական գներն օգտագործում է որպես հիմք՝ չեզոքացնող ռիսկային դիրքերը չափելու 
համար, և առքի կամ վաճառքի գնի գծով ճշգրտումը համապատասխանաբար կիրառում է միայն զուտ 
բաց դիրքի նկատմամբ: Իրական արժեքն արտացոլում է գործիքի վարկային ռիսկը և ներառում է 
ճշգրտումներ Բանկի և գործարքի կողմի վարկային ռիսկը հաշվի առնելու համար՝ անհրաժեշտության 
դեպքում: Մոդելների օգտագործման արդյունքում ստացված իրական արժեքի գնահատականները 
ճշգրտվում են ցանկացած այլ գործոնների հետ կապված՝ այդ թվում իրացվելիության ռիսկի կամ մոդելի 
անորոշության հետ կապված, այնքանով, որքանով Բանկը գտնում է, որ երրորդ անձ հանդիսացող 
շուկայի մասնակիցը կարող է դրանք հաշվի առնել գործարքի գինը որոշելիս:  

7.4.8. Ֆինանսական գործիքների հետագա չափման հետևանքով առաջացած շահույթ և վնաս. 
7.4.8.1. Ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխությունից 

առաջացած շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է հետևյալ կերպ. 
ա) շահույթում կամ վնասում ճանաչվում է այն ֆինանսական գործիքի գծով շահույթը կամ վնասը, 

որը դասակարգված է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող,  
բ) վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների գծով շահույթը կամ վնասը ճանաչվում է 

սեփական կապիտալում՝ որպես այլ համապարփակ եկամուտ (բացառությամբ արժեզրկումից 
կորուստների և վաճառքի համար մատչելի պարտքային ֆինանսական գործիքների գծով 
փոխարժեքային տարբերություններից առաջացած շահույթի և վնասի), մինչև որ նշված ակտիվն 
ապաճանաչվում է և այդ պահին կուտակված շահույթը կամ վնասը, որը նախկինում ճանաչվել էր 
սեփական կապիտալում, ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:  

7.4.8.2. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվի գծով տոկոսները ճանաչվում են 
շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  

7.4.8.3. 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: 

7.4.9. Ֆինանսական գործիքների ապաճանաչում. 
7.4.9.1. Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվն այն դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվից 

առաջացող դրամական 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 հատույցները, 
կամ որում Բանկը ոչ պահպանում, ոչ էլ փոխանցում է սեփականության հետ կապված ըստ էության 
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բոլոր ռիսկերն ու հատույցները և չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի նկատմամբ 
վերահսկողությունը: Ապաճանաչման պայմանները բավարարող փոխանցված ֆինանսական ակտիվի 
գծով տոկոսները, որոնք առաջացել կամ պահպանվել են Բանկի կողմից, ճանաչվում են որպես 
առանձին ակտիվ կամ պարտավորություն ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում:  

7.4.9.2. Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ պայմանագրային 
պարտականությունները կատարվում են, կամ չեղյալ են համարվում, կամ ուժը կորցնում են: 

7.4.9.3. Բանկը կատարում է գործարքներ, որոնցով փոխանցում է ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում ճանաչված ակտիվները, սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվների 
սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու հատույցները կամ դրանց մի մասը: Եթե ակտիվի 
սեփականության հետ կապված բոլոր կամ ըստ էության բոլոր ռիսկերն ու հատույցները պահպանվում 
են, ապա փոխանցված ակտիվները չեն ապաճանաչվում:  

7.4.9.4. Գործարքներում, որոնցում Բանկը ոչ փոխանցում է, ոչ էլ պահպանում է ֆինանսական 
ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները, այն 
ապաճանաչում է ակտիվը, եթե կորցնում է դրա նկատմամբ վերահսկողությունը:  

7.4.9.5. Փոխանցումների այն գործարքներում, որոնցում Բանկը պահպանում է ակտիվի նկատմամբ 
վերահսկողությունը, Բանկը շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը այնքանով, որքանով 
շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ, որն այն չափն է, որով նա 
ենթարկված է փոխանցված ակտիվի արժեքի փոփոխությունների ազդեցությանը:  

7.4.9.6. Եթե Բանկը ձեռք է բերում իր սեփական պարտքը, ապա այն դուրս է բերվում ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունից, և պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի ու վճարված 
հատուցման տարբերությունը ներառվում է պարտքի ժամկետից շուտ մարման արդյունքում առաջացած 
շահույթում կամ վնասում:  

7.4.9.7. Բանկը դուրս է գրում անհավաքագրելի համարվող ակտիվները: 
7.4.10. Հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրեր. 
7.4.10.1. Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերով («ռեպո») վաճառված արժեթղթերը հաշվառվում 

են որպես գրավով ապահովված ֆինանսավորման գործարքներ, որի դեպքում արժեթղթերն 
արտացոլվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, իսկ պայմանագրային կողմի 
պարտավորությունը հաշվառվում է որպես ռեպո գործարքների գծով վճարվելիք գումարներ:  

7.4.10.2. Վաճառքի և հետգնման գների տարբերությունը դիտվում է որպես տոկոսային ծախս և 
ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում ռեպո պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում՝ 
կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 

7.4.10.3. Վերավաճառքի նպատակով հակադարձ հետգնման պայմանագրերով («հակադարձ 
ռեպո») ձեռք բերված արժեթղթերը գրանցվում են որպես հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով 
ստացվելիք գումարներ:  

7.4.10.4. Ձեռքբերման և վերավաճառքի գների տարբերությունը դիտվում է որպես տոկոսային 
եկամուտ և ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում հակադարձ ռեպո պայմանագրի գործողության 
ժամկետի ընթացքում՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  

7.4.10.5. Եթե հետադարձ վաճառք նախատեսող պայմանագրի շրջանակներում գնված ակտիվները 
վաճառվում են երրորդ անձանց, ապա արժեթղթերը վերադարձնելու պարտավորությունն արտացոլվում 
է որպես առևտրական նպատակներով պահվող պարտավորություն և չափվում է իրական արժեքով:  

7.4.11. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ. 
7.4.11.1. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքները ներառում են սվոպերը, ֆորվարդները, ֆյուչերսները, 

սփոթ գործարքները, օպցիոնները, ինչպես նաև այս գործիքների ցանկացած համակցություն: 
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7.4.11.2. Ածանցյալ գործիքների սկզբնական ճանաչումը կատարվում է ածանցյալ գործիքի 
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:  

7.4.11.3. Ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխությունները ճանաչվում են անմիջապես 
շահույթում կամ վնասում:  

7.4.11.4. Թեև Բանկն իրականացնում է ածանցյալ գործիքների առք ու վաճառք ռիսկի հեջավորման 
նպատակով, այս գործիքները չեն որակվում որպես հեջի հաշվառման ենթակա: 

7.4.12. Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցում. 
7.4.12.1. Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն ունի ճանաչված 
գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, ինչպես նաև հաշվարկը զուտ 
հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը մարելու 
մտադրություն: 

7.4.13. Հիմնական միջոցներ. 
7.4.13.1. Սեփական ակտիվներ. 
ա) Հիմնական միջոցների միավորները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված 

մաշվածությունը և արժեզրկումից կորուստները, բացառությամբ հողի և շենքերի, որոնք հաշվառվում են 
վերագնահատված արժեքով: Հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքը ընդգրկում է այդ ակտիվների 
ձեռքբերման գները, ներկրման տուրքերը, չփոխհատուցվող հարկերը, տեղակայման հետ կապված 
ծախսումները և պարտադիր այլ վճարները, որոնք ենթակա չեն Բանկին վերադարձման, ինչպես նաև 
ակտիվները իրենց նպատակային օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի բերելու հետ 
անմիջականորեն կապված ցանկացած ծախսումները: 

բ) Երբ հիմնական միջոցի միավորը բաղկացած է օգտակար ծառայության տարբեր ժամկետ 
ունեցող խոշոր բաղկացուցիչներից, այդ բաղկացուցիչները հաշվառվում են որպես հիմնական 
միջոցների առանձին միավորներ: 

գ) Արագամաշ առարկաներին վերաբերում են այն ակտիվները, որոնց ծառայության ժամկետը չի 
գերազանցում մեկ տարին՝ անկախ դրանց արժեքից: Այդ ակտիվների թվին են դասվում` 
պահեստամասերը, սպասարկող սարքավորումները, գործիքները և հարմարանքները, արտադրական և 
տնտեսական գույքը, հատուկ հագուստը: 

դ) Արագամաշ առարկաների արժեքը դուրս է գրվում ծախսերի համապատասխան հաշիվներին 
վերջիններիս շահագործման հանձնելու պահին` կիրառելով ՖԻՖՈ մեթոդը (առաջինը մուտք, առաջինը 
ելք): 

7.4.13.2. Վերագնահատում.  
ա) Հողը և շենքերը ենթակա են վերագնահատման կանոնավոր հիմունքով: Վերագնահատման 

հաճախականությունը կախված է վերագնահատման ենթակա հողի և շենքերի իրական արժեքների 
շարժից:  

բ) Երբ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերագնահատման հետևանքով աճում է, աճը ճանաչվում է 
որպես այլ համապարփակ եկամուտ: Սակայն եթե այդ աճը վերականգնում է նույն ակտիվի շահույթում 
կամ վնասում ճանաչված նախկին վերագնահատումների արդյունքում առաջացած նվազումը, ապա այն 
ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:  
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գ) Երբ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը վերագնահատման հետևանքով նվազում է, նվազումը 
ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: Սակայն եթե այդ նվազումը վերականգնում է նույն ակտիվի 
սեփական կապիտալում որպես այլ համապարփակ եկամուտ ճանաչված նախկին 
վերագնահատումների արդյունքում առաջացած աճը, ապա այն ճանաչվում է այլ համապարփակ 
եկամտում:  

դ) Ակտիվի ապաճանաչման դեպքում վերագնահատումից աճը փոխանցվում է ուղղակիորեն 
չբաշխված շահույթ:  

7.4.13.3. Մաշվածություն. 
ա) Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով գծային մեթոդը առանձին 

ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում, 
բ) Մաշվածության հաշվարկը սկսվում է հիմնական միջոցի ձեռք բերման պահից, իսկ սեփական 

ուժերով կառուցված ակտիվների դեպքում՝ վերջիններս կառուցումն ավարտելու և շահագործման 
հանձնելու պահից, 

գ) Հողի գծով մաշվածություն չի հաշվարկվում, 
դ) Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետները հաստատվում են Բանկի 

Վարչության կողմից և վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության: 
7.4.13.4. Օտարում. 
ա) Բանկը գործունեության համար ոչ անհրաժեշտ և հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի, 

տնտեսապես անարդյունավետ հիմնական միջոցներ կարող է իրացնել: 
բ) հիմնական միջոցի դուրս գրումից կամ իրացումից առաջացած արդյունքը որոշվում է որպես 

ակտիվի իրացումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում է որպես օգուտ կամ վնաս:  

գ) լուծարման նպատակով դուրս գրման ենթակա հիմնական միջոցները դրանք ոչ պիտանի 
ակտիվներն են, որոնք հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի են դարձել լրիվ ֆիզիկական 
մաշվածության, վթարների, տարերային աղետների, շահագործման նորմալ պայմանների խախտման 
հետևանքով և այլ նմանատիպ պատճառներով, կամ որոնց հետագա օգտագործումը տնտեսապես ոչ 
նպատակահարմար է, իրացումը` անհնար: 

7.4.13.5. Վարձակալություն. 
ա) ֆինանսական վարձակալությունը՝ վարձակալության տեսակ է, որի դեպքում վարձակալին են 

փոխանցվում վարձակալված հիմնական միջոցի սեփականության իրավունքի հետ կապված գրեթե 
բոլոր ռիսկերը և հատույցները: Սեփականության իրավունքը, ընդհանուր առմամբ, կարող է 
փոխանցվել կամ չփոխանցվել: 

բ) գործառնական վարձակալությունը՝ ֆինանսական վարձակալություն չհանդիսացող վարձակալու-
թյուն է: 

գ) ֆինանսական վարձակալության ժամանակ, եթե Բանկը հանդիսանում է վարձակալ, ապա 
վարձակալված հիմնական միջոցը Բանկը ճանաչում է իր հաշվեկշռում` վերջինիս իրական արժեքի և 
նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքից նվազագույնով: Սկզբնական ճանաչումից հետո 
ակտիվը հաշվառվում է այդ ակտիվին վերաբերող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
համաձայն:  

դ) ֆինանսական վարձակալության դեպքում վարձակալված հիմնական միջոցի մաշվածությունը 
հաշվարկում է Բանկը և համապատասխան ծախսը ճանաչում է ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվությունում: Վարձակալված հիմնական միջոցի մաշվածությունը հաշվարկվում է 
սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկման սկզբունքով: 
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ե) եթե Բանկը ֆինանսական վարձակալության ժամանակ հանդիսանում է վարձատու, ապա 
վարձակալությամբ տրամադրված ակտիվը դուրս է գրում իր հաշվեկշռից հաշվեկշռային արժեքով: 
Բանկը հաշվեկշռային արժեքի և իրական արժեքի դրական տարբերությունը ճանաչում է որպես 
հիմնական միջոցի վաճառքից ստացված օգուտ, իսկ իրական արժեքի և նվազագույն վարձավճարների 
տարբերությունը՝ ֆինանսական վարձակալությունից չճանաչված տոկոսային եկամուտ և ճանաչում է 
որպես դեբիտորական պարտք: 

զ) գործառնական վարձակալությամբ օգտագործվող հիմնական միջոցները չեն ճանաչվում Բանկի 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում: 

7.4.13.6. Ոչ նյութական ակտիվներ. 
ա) ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած 

կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումից կորուստները:  
բ) համակարգչային ծրագրերի լիցենզիաների ձեռքբերման ծախսերը կապիտալացվում են որպես 

առանձին ծրագրի ձեռքբերման և ներդրման ծախսեր:  
գ) ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կան վնասում՝ կիրառելով գծային մեթոդը ոչ 

նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում: Ոչ նյութական ակտիվների 
օգտակար ծառայության ժամկետները վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության Բանկի Վարչության 
կողմից:  

7.4.14. Բռնագանձված գույք. 
7.4.14.1. բռնագանձված գույքը չափվում է սկզբնական արժեքի և իրացման զուտ արժեքի 

նվազագույնով: 
7.4.15. Ներդրումային գույք. 
7.4.15.1. ներդրումային գույքը իրենից ներկայացնում է հող կամ շենք կամ շենքի մի մաս, կամ և՛ 

հող, և՛ շենք, որը պահվում է վարձակալությունից եկամուտ վաստակելու կամ դրա արժեքի աճի, կամ էլ 
միաժամանակ այդ երկու նպատակներով, այլ ոչ թե՝ Բանկի սովորական գործունեության ընթացքում 
օգտագործելու կամ վաճառելու համար: 

7.4.15.2. ներդրումային գույքը սկզբնապես չափվում է սկզբնական արժեքով: Գործարքի հետ 
կապված ծախսումները ներառվում են սկզբնապես չափման մեջ:  

7.4.15.3. Բանկը սկզբանապես ճանաչումից հետո ներդրումային գոյքը չափում է իրական արժեքով: 
7.4.15.4. Բանկը ներդրումային գույքի իրական արժեքի փոփոխություններից առաջացող օգուտը 

կամ վնասը ներառում է այն ժամանակաշրջանի շահույթում կամ վնասում, որի ընթացքում այն 
առաջացել է: 

7.4.16. Արժեզրկում. 
7.4.16.1. ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ.  
ա) ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվները հիմնականում ներառում են 

վարկերը և այլ դեբիտորական պարտքերը («վարկեր և դեբիտորական պարտքեր»): Բանկը 
վերանայում է իր վարկերը և դեբիտորական պարտքերը՝ արժեզրկումը կանոնավոր հիմունքով 
գնահատելու նպատակով:  

բ) վարկը կամ դեբիտորական պարտքը արժեզրկվում է, և արժեզրկումից կորուստներ ճանաչվում 
են այն և միայն այն դեպքում, երբ առկա է անկողմնակալ վկայություն սկզբնական ճանաչումից հետո 
տեղի ունեցած մեկ կամ ավելի դեպքերի արդյունք հանդիսացող արժեզրկման մասին, և այդ դեպքը 
(կամ դեպքերը) ազդեցություն ունի վարկի գծով դրամական միջոցների գնահատված ապագա հոսքերի 
վրա, որոնք հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել:  
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գ) ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման անկողմնակալ վկայությունը կարող է ներառել 
պարտավորությունների չկատարումը կամ վճարումների հետաձգումը վարկառուի կողմից, վարկային 
պայմանագրի պայմանների խախտումները վարկառուի կողմից, վարկի կամ փոխառության 
պայմանների այնպիսի վերանայումը, որը Բանկն այլ հանգամանքներում չէր դիտարկի, վարկառուի 
կամ թողարկողի սնանկացման հայտանիշները, արժեթղթի համար գործող շուկայի վերացումը, գրավի 
արժեքի նվազումը կամ ակտիվների խմբին վերաբերող այլ դիտարկելի տվյալները, ինչպիսիք են խմբի 
կազմի մեջ մտնող վարկառուների վճարունակության վատթարացումը, կամ տվյալ խմբի կազմի մեջ 
մտնող վարկառուների կողմից պարտականությունների չկատարման հետ փոխկապակցված 
տնտեսական պայմանների փոփոխությունը:  

դ) Բանկը նախ գնահատում է, թե արդյոք գոյություն ունի արժեզրկման անկողմնակալ վկայություն 
այն առանձին վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի գծով, որոնք առանձին վերցված նշանակալի են, 
և ապա առանձին կամ հավաքական հիմունքով` այն վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի գծով, 
որոնք առանձին վերցված նշանակալի չեն: Եթե Բանկը որոշում է, որ առանձին գնահատված վարկի 
կամ դեբիտորական պարտքի գծով՝ լինի այն նշանակալի կամ ոչ նշանակալի, արժեզրկման 
անկողմնակալ վկայություն չկա, ապա այն ներառում է այդ վարկը պարտքային ռիսկի համանման 
բնութագրերով վարկերի և դեբիտորական պարտքերի խմբում և դրանք հավաքական հիմունքով 
գնահատում արժեզրկման տեսանկյունից: Այն վարկերը և դեբիտորական պարտքերը, որոնք առանձին 
են գնահատվում արժեզրկման տեսանկյունից, և որոնց գծով արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում կամ 
շարունակվում է ճանաչվել, չեն ներառվում արժեզրկման հավաքական հիմունքով գնահատման մեջ: 

ե) եթե առկա է վարկի կամ դեբիտորական պարտքի գծով արժեզրկումից կորստի անկողմնակալ 
վկայություն, ապա կորստի գումարը չափվում է որպես վարկի կամ դեբիտորական պարտքի հաշ-
վեկշռային արժեքի և այդ վարկի կամ դեբիտորական պարտքի սկզբնական արդյունավետ տոկոսա-
դրույքով զեղչված դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի, ներառյալ երաշխիքների գծով 
ստացվելիք գումարների և գրավի ներկա արժեքի միջև տարբերությունը: Պայմանագրով 
նախատեսված դրամական միջոցների հոսքերը և նախկին փորձի վրա հիմնված վնասները, որոնց 
գծով ներկա տնտեսական պայմաններն արտացոլող դիտարկելի տվյալների հիման վրա կատարվել են 
ճշգրտումներ, հանդիսանում են դրամական միջոցների ակնկալվող հոսքերի գնահատման հիմք:  

զ) որոշ դեպքերում դիտարկելի տվյալները, որոնք պահանջվում են վարկի կամ դեբիտորական 
պարտքի գծով արժեզրկումից կորստի չափը գնահատելու համար, կարող են լինել սահմանափակ կամ 
այլևս ոչ ամբողջությամբ առնչվող տվյալ հանգամանքներին: Դա կարող է տեղի ունենալ, երբ 
վարկառուն ֆինանսական դժվարությունների մեջ է, և համանման վարկառուների վերաբերյալ քիչ 
պատմական տվյալներ կան: Այդպիսի դեպքերում, ցանկացած արժեզրկումից կորստի չափը 
գնահատելու համար Բանկն օգտագործում է իր փորձը և դատողությունները: 

է) վարկերի և դեբիտորական պարտքերի գծով արժեզրկումից կորուստները ճանաչվում են շահույ-
թում կամ վնասում և հակադարձվում են այնքանով, որքանով փոխհատուցվող գումարի հետագա աճը 
կարելի է անկողմնակալորեն կապել արժեզրկումից կորստի ճանաչումից հետո տեղի ունեցած 
իրադարձությանը:  

ը) այն դեպքերում, երբ վարկի հավաքագրումը հնարավոր չէ, վարկը դուրս է գրվում ի հաշիվ 
արժեզրկման գծով ձևավորված համապատասխան պահուստի: Բանկը վարկի մնացորդը (և 
արժեզրկման գծով ձևավորված ցանկացած պահուստը) դուրս է գրում, երբ ղեկավարությունը որոշում 
է, որ վարկը ենթակա չէ հավաքագրման և ձեռնարկվել են վարկի վերադարձի հետ կապված բոլոր 
անհրաժեշտ քայլերը:  

7.4.16.2. Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ  



 

PL 500.61-01 Էջ 13 / 16 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 
Խմբագրություն՝ 01 

Ուժի մեջ է` 26.10.2015 թ. 
 

ա) սկզբնական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվները ներառում են վաճառքի համար 
մատչելի ֆինանսական ակտիվներում ընդգրկված չգնանշվող բաժնային գործիքները, որոնք չեն 
հաշվառվում իրական արժեքով, քանի որ այն հնարավոր չէ արժանահավատորեն գնահատել: Եթե 
առկա է այդ ներդրումների գծով արժեզրկումից կորստի անկողմնակալ վկայություն, ապա կորստի գու-
մարը չափվում է որպես ներդրման հաշվեկշռային արժեքի և նմանատիպ ֆինանսական ակտիվների 
ներկա շուկայական հատույցադրույքով զեղչված դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի 
ներկա արժեքի միջև տարբերությունը: 

բ) այս ներդրումների գծով արժեզրկումից կորուստները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում և 
ենթակա չեն հակադարձման: 

7.4.16.3. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 
ա) վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկումից կորուստները 

ճանաչվում են այլ համապարփակ եկամտում ճանաչված կուտակված վնասը փոխանցելով շահույթի 
կամ վնասի կազմ՝ որպես վերադասակարգման ճշգրտում: Կուտակված վնասը, որը այլ համապարփակ 
եկամտից վերադասակարգվում է շահույթի կամ վնասի կազմ, հանդիսանում է ձեռքբերման արժեքի՝ 
հանած մայր գումարի մարումները ու մաշվածությունը, և ընթացիկ իրական արժեքի՝ հանած 
նախկինում շահույթում կամ վնասում ճանաչված արժեզրկումից կորուստները, միջև տարբերությունը: 
Ժամանակի արժեքին վերագրելի արժեզրկման գծով պահուստի փոփոխություններն արտացոլվում են 
որպես տոկոսային եկամտի բաղադրիչ:  

բ) վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթում կատարած ներդրման իրական արժեքի 
էական կամ երկարատև նվազումը դրա սկզբնական արժեքից հանդիսանում է արժեզրկման 
անկողմնակալ վկայություն:  

գ) եթե հետագա ժամանակաշրջանում արժեզրկված վաճառքի համար մատչելի պարտքային 
արժեթղթի իրական արժեքն աճում է, և այդ աճը հնարավոր է անկողմնակալորեն կապել շահույթում 
կամ վնասում արժեզրկումից կորստի ճանաչումից հետո տեղի ունեցած իրադարձությանը, ապա 
արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, իսկ հակադարձված գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ 
վնասում: Այնուամենայնիվ, արժեզրկված վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթի իրական 
արժեքի ցանկացած հետագա վերականգնումը ճանաչվում է այլ համապարփակ եկամտում:  

7.4.16.4. Ոչ ֆինանսական ակտիվներ 
ա) յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ այլ ոչ ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ 

հետաձգված հարկերի, գնահատվում են արժեզրկման հայտանիշ բացահայտելու նպատակով: Ոչ 
ֆինանսական ակտիվների փոխհատուցվող գումարը որոշվում է որպես նրանց իրական արժեքից 
(հանած վաճառքի ծախսերը) և օգտագործման արժեքից առավելագույնը: Օգտագործման արժեքը 
գնահատելիս դրամական միջոցների գնահատված ապագա հոսքերը զեղչվում են իրենց ներկա 
արժեքով՝ օգտագործելով մինչև հարկումը զեղչման այն դրույքը, որն արտացոլում է ժամանակի մեջ 
դրամի արժեքի շուկայի ներկա գնահատականը և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը: Այլ ակտիվներից 
առաջացող դրամական միջոցների ներհոսքից մեծապես անկախ և դրամական միջոցների ներհոսք 
չառաջացնող ակտիվների փոխհատուցվող գումարը որոշվում է այն դրամաստեղծ միավորի համար, 
որին պատկանում է տվյալ ակտիվը: Արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է, երբ ակտիվի կամ նրա 
դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է նրա փոխհատուցվող գումարը:  

բ) ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է շահույթում կամ 
վնասում և հակադարձվում է միայն այն դեպքում, եթե փոխվել են փոխհատուցվող գումարը որոշելու 
համար օգտագործվող գնահատումները: Արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է միայն այն չափով, 
որ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը որոշված կլիներ՝ 
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առանց համապատասխան մաշվածության և ամորտիզացիայի, եթե արժեզրկումից կորուստ ճանաչված 
չլիներ: 

7.4.17. Պահուստներ.  
7.4.17.1. Պահուստը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչվում է, երբ Բանկը 

որպես անցյալ դեպքերի արդյունք ունի իրավական կամ կառուցողական պարտականություն, և 
հավանական է, որ այդ պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական 
օգուտների արտահոսք: Եթե ազդեցությունն էական է, պահուստները որոշվում են զեղչելով ակնկալվող 
դրամական հոսքերը՝ օգտագործելով զեղչման մինչև հարկումը գործող այն դրույքը, որն արտացոլում է 
ժամանակի մեջ դրամի արժեքի շուկայի ներկա գնահատականը և, անհրաժեշտության դեպքում՝ 
պարտավորությանը բնորոշ ռիսկերը:  

7.4.17.2. Վերակազմավորման գծով պահուստը ճանաչվում է, երբ Բանկը հաստատում է 
վերակազմավորման մանրամասն պաշտոնական պլանը և երբ սկսվում է վերակազմավորումը կամ դրա 
մասին հայտարարվում է հանրությանը: Ապագա գործառնական ծախսերի գծով պահուստ չի 
ձևավորվում:  

7.4.18. Վարկավորման պարտավորվածություններ.  
7.4.18.1. Բնականոն գործունեության ընթացքում Բանկը հանձն է առնում վարկավորման 

պարտավորվածություններ, որոնք ներառում են չօգտագործված վարկային պարտավորվածությունները, 
ակրեդիտիվները և երաշխիքները, ինչպես նաև տրամադրում է վարկային ապահովագրման այլ 
տեսակներ:  

7.4.18.2. Ֆինանսական երաշխիքներն իրենցից ներկայացնում են պայմանագրեր, որոնք 
պարտավորեցնում են Բանկին կատարել որոշակի վճարումներ, որոնք կփոխհատուցեն երաշխիքի 
սեփականատիրոջ այն վնասները, որոնք նա կկրեր, եթե առանձին պարտատերն ի վիճակի չլիներ 
կատարել վճարումները պարտքային գործիքի պայմաններով նախատեսված ժամկետներում:  

7.4.18.3. Ֆինանսական երաշխիքի գծով պարտավորությունը սկզբնապես ճանաչվում է իրական 
արժեքով, հաշվի չառնելով գործարքի հետ կապված ծախսումները, և հետագայում չափվում է երկու 
մեծություններից առավելագույնով՝ սկզբնապես ճանաչված գումարը՝ հանած կուտակված 
ամորտիզացիան կամ երաշխիքի գծով կորուստների պահուստը: Ֆինանսական երաշխիքների գծով 
կորուստների պահուստը և վարկավորման այլ պարտավորվածությունները ճանաչվում են, երբ 
գոյություն ունի վնաս կրելու հավանականություն և այդ վնասը հնարավոր է արժանահավատորեն 
չափել:  

7.4.18.4. Ֆինանսական երաշխիքի գծով պարտավորությունները և վարկավորման այլ 
պարտավորվածությունների գծով պահուստները ներառվում են այլ պարտավորությունների կազմում:  

7.4.18.5. Վարկավորման պարտավորվածությունները չեն ճանաչվում, բացառությամբ հետևյալ 
պարտավորվածությունների. 

ա) վարկավորման պարտավորվածություններ, որոնք Բանկը նախատեսում է որպես ֆինանսական 
պարտավորություններ իրական արժեքով չափվող՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով, 

բ) եթե Բանկն ունի իր վարկավորման պարտավորվածություններից առաջացող ակտիվների՝ դրանց 
առաջացումից կարճ ժամանակ անց վաճառելու նախկին պրակտիկա, ապա նույն դասում գտնվող 
բոլոր վարկավորման պարտավորվածությունները դիտվում են որպես ածանցյալ գործիքներ, 

գ) վարկավորման պարտավորվածություններ, որոնք կարող են մարվել զուտ հիմունքով՝ դրամական 
միջոցներով կամ մեկ այլ ֆինանսական գործիք մատակարարելով կամ թողարկելով, 

դ) շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով վարկ տրամադրելու պարտավորվածություններ: 
7.4.19. Բաժնետիրական կապիտալ. 
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7.4.19.1. Սովորական բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալ: Սովորական 
բաժնետոմսերի թողարկմանն ուղղակիորեն վերագրելի լրացուցիչ ծախսերը ճանաչվում են որպես 
սեփական կապիտալի նվազեցում՝ առանց հարկային հետևանքների:  

7.4.19.2. Թողարկված բաժնետոմսերի անվանական արժեքից ավել վճարվող գումարը ճանաչվում է 
որպես էմիսիոն եկամուտ:  

7.4.19.3. Շահաբաժիններ հայտարարելու և վճարելու Բանկի կարողությունը կարգավորվում է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

7.4.19.4. Սովորական բաժնետոմսերի շահաբաժիններն արտացոլվում են որպես չբաշխված 
շահույթի բաշխում այն ժամանակահատվածում, երբ հայտարարվում են:  

7.4.20. Հարկեր. 
7.4.20.1. Շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Շահութահարկը 

ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն մասի, որը վերաբերում է այլ 
համապարփակ եկամտի միավորներին կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում ճանաչված 
բաժնետերերի հետ իրականացված գործառնություններին, որի դեպքում շահութահարկը ճանաչվում է 
այլ համապարփակ եկամտում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում: 

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

7.4.20.3. Հետաձգված հարկը ճանաչվում է ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակների 
համար օգտագործվող ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային 
նպատակների համար օգտագործվող գումարների ժամանակավոր տարբերությունների գծով:  

7.4.20.4. Հետաձգված հարկը չի ճանաչվում հետևյալ ժամանակավոր տարբերությունների համար՝ 
հարկային նպատակներով չնվազեցվող գուդվիլ, ակտիվների կամ պարտավորությունների սկզբնական 
ճանաչում, որը ազդեցություն չունի հաշվապահական կամ հարկվող շահույթի վրա, ինչպես նաև այն 
դուստր կազմակերպություններում կատարած ներդրումներին վերաբերող ժամանակավոր 
տարբերություններ, որտեղ մայր կազմակերպությունն ի վիճակի է վերահսկել ժամանակավոր 
տարբերության հակադարձումը, և հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունը չի 
հակադարձվի մոտ ապագայում:  

7.4.20.5.Հետաձգված հարկի գումարը չափվում է՝ կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք 
ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ վերջիններս հակադար-
ձելիս՝ հիմք ընդունելով այն օրենքների դրույթները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ 
են եղել հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

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

7.4.21. Եկամտի և ծախսի ճանաչում. 
7.4.21.1. Տոկոսային եկամուտը և ծախսը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում` կիրառելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  
7.4.21.2. Վարկերի տրամադրման, սպասարկման և այլ վճարները, որոնք գործարքի հետ կապված 

ծախսերի հետ միասին դիտարկվում են որպես վարկի ընդհանուր շահութաբերության անբաժան մաս, 
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Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 
Խմբագրություն՝ 01 

Ուժի մեջ է` 26.10.2015 թ. 
 
հետաձգվում են և ամորտիզացվում են տոկոսային եկամտի կազմում ֆիանսական գործիքի օգտակար 
ծառայության ժամկետի ընթացքում՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:  

7.4.21.3. Կոմիսիոն վճարները, որոնք հանդիսանում են ֆինանսական ակտիվին կամ 
պարտավորությանը վերաբերող արդյունավետ տոկոսադրույքի բաղադրիչ, ներառվում են 
արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ:  

7.4.21.4. Այլ վճարները, կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտը և ծախսը ճանաչվում են 
շահույթում կամ վնասում՝ համապատասխան ծառայությունը տրամադրելիս:  

7.4.21.5. Շահաբաժինների տեսքով եկամուտը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ շահաբաժնի 
հայտարարման օրը: 

7.4.21.6. Գործառնական վարձակալության գծով վճարները ճանաչվում ենք շահույթում կամ վնասում 
գծային մեթոդով՝ վարձակալության գործողության ժամկետի ընթացքում: Վարձակալության գծով 
ստացված խրախուսող պայմանները ճանաչվում են որպես վարձակալության գծով ընդհանուր ծախսի 
անբաժան մաս՝ վարձակալության գործողության ժամկետի ընթացքում: 

7.4.22. Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր. 
7.4.22.1. Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքերը այն բարենպաստ 

և ոչ բարենպաստ դեպքերն են, որոնք տեղի են ունենում հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի և այն 
ամսաթվի միջև ընկած ժամանակաշրջանում, երբ ֆինանսական հաշվետվությունները վավերացվում են 
հրապարակման համար: 

7.4.22.2. Բանկը կատարում է հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող այն 
դեպքերի ճշգրտում, որոնք տրամադրում են վկայություն հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի 
դրությամբ գոյություն ունեցեղ պայմանների վերաբերյալ: 

7.4.22.3. Եթե դեպքերը վերաբերում եմ հաշվետու ամսաթվից հետո առաջացած պայմաններին, 
ապա Բանկը կատարում է բացահայտում այդ դեպքերի բնույթի և դրանց ֆինանսական հետևանքների 
գնահատման վերաբերյալ:  

7.4.22.4. Վերոնշյալ դեպքերը Բանկը ճշգրտում է մինչև ֆինանսական հաշվետվությունները 
բաժնետերերի ժողովին ներկայացնելը: 

7.4.22.5. Բանկը կատարում է հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող 
դեպքերի ճշգրտում կամ բացահայտում միայն այն ժամանակ, երբ այդ դեպքերի գումարները կազմում 
են կապիտալի 1 և ավելի տոկոսը: 

7.4.22.6. Ելնելով ֆինանսական հաշվետվություններում արժանահավատ տեղեկատվության 
ներկայացման անհրաժեշտությունից` Բանկը կարող է փոխել սույն քաղաքականության 7.4.22.5 կետով 
սահմանված տոկոսը: 

7.4.22.7. Եթե ճշգրտման ենթակա դեպքերը ի հայտ են եկել տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունները Բանկի բաժնետերերի ժողովին ներկայացնելուց և վերջինիս կողմից 
հաստատվելուց հետո, ապա նման դեպքերում ճշգրտումներ չեն կատարվում և Բանկը համարում է, որ 
նման տեղեկատվության վերաներկայացումն անիրագործելի է: 

7.4.23. Էական սխալների ճշգրտում. 
7.4.23.1. Բանկը նախորդ ժամանակաշրջաններին վերաբերող էական սխալների ճշգրտում է 

կատարում միայն այն սխալների դեպքերում, եթե դրանք հայտնաբերվել են ընթացիկ 
ժամանակաշրջանում: 

7.4.23.2. Էական է համարվում զուտ շահույթի 5 և ավելի տոկոսի չափով սխալը: 
 


