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Հապավումներ և կարևոր սահմանումներ 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն պ՟տր՟ստվ՟լ սույն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ցուց՟բր՟խ՟ն օրթն՟խում օատ՟աորլվում գն ծգտևյ՟ժ ծ՟պ՟վումնգրզ՝ 

ՀՀՄՍ 33.41 Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտ էթվ 33< պ՟ր՟ար՟ֆ 41 

ՀՀՄՍ 1.ԵՀ13 Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտ էթվ 1< Եդր՟խ՟ցուէյ՟ն ծթմքգր, 

պ՟ր՟ար՟ֆ 13 

ՖՀՄՍ 2.44 Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտ էթվ 2< պ՟ր՟ար՟ֆ 44 

ՄՄԿ 29;6 Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ մշտ՟խ՟ն խոմթտգթ մգխն՟ՠ՟նուէյուն էթվ 29< պ՟ր՟ար՟ֆ 6 

ՖՀՄՄԿ 4.6 ՖՀՄՍ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգթ (ն՟իխթնում ՖՀՄՄԿ) մգխն՟ՠ՟նուէյուն էթվ 4< 

պ՟ր՟ար՟ֆ 6 

ՀՀՄՍ 39. ԻՈՒ;Է;2 ՀՀՄՍ 39 «Ֆինանսական գործիքներ= ճանաչումը և չափումը», ՀՀՄՍ 39 ստ՟նբ՟րտթ 

թր՟աորլմ՟ն ուղգցույց< Բ՟ըթն Է` Այժ< պ՟ր՟ար՟ֆ Է;2 

ՀՀՄՍ 39;ԿՈՒ71 ՀՀՄՍ 39 «Ֆինանսական գործիքներ= ճանաչումը և չափումը»< ծ՟վգժվ՟լ Ա< խթր՟ռմ՟ն 

ուղգցույց< պ՟ր՟ար՟ֆ ԿՈՒ 71 

ԱՄՍ 7::;25 Աուբթտթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտ էթվ 700, պ՟ր՟ար՟ֆ 25 

Մգխն՟ՠ՟նուէյուն Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ պ՟րդ՟ՠ՟նում ե< էգ թնչպգս գն ՖՀՄՍ-նգրթ պ՟ծ՟նջնգրն թր՟աորլվում 

նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ցուց՟բր՟խ՟ն օրթն՟խումֈ 

ՀԸՀՍ Հ՟մզնբծ՟նուր զնբունվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն սխդՠունքնգր/փորձ 

ՀՀՄՍԽ Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ իործուրբ 

Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ 

խոմթտգ 

ՖՀՄՍ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգ (ն՟իխթնում Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն խոմթտգ (ՖՀՄՄԿ)) 

ՄՄԿ Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ մշտ՟խ՟ն խոմթտգ 
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Ներածություն 

Սույն ծր՟պ՟ր՟խումզ պ՟րուն՟խում ե 2:11է; բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ցուց՟բր՟խ՟ն օրթն՟խ< որզ պ՟տր՟ստվգժ ե Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն 

ստ՟նբ՟րտնգրթն (ՖՀՄՍ) ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն< «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» զնխգրուէյ՟ն («Գուբ մ՟յնթնա») 

ծ՟մ՟ր< որզ պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգր՟խ՟ն զնխգրուէյուննգրթ իումՠ եֈ  

Նպատակը 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ փ՟էգէթ սույն ցուց՟բր՟խ՟ն օրթն՟խզ «Էրնսէ զնբ Յ՟նա» զնխգրուէյ՟ն խողմթց 

պ՟տր՟ստվ՟լ ՠ՟դմ՟էթվ օրթն՟խնգրթց մգխն ե` օը՟նբ՟խգժու Ձգդ սգփ՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ 

պ՟տր՟ստգժու զնէ՟ցքումֈ Նգրխ՟յումս ծ՟ս՟նգժթ գն ծգտևյ՟ժ ցուց՟բր՟խ՟ն օրթն՟խնգրզ` 

 «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

 «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»` ցուցադրական միջանկյալ խտացված համախմբված ֆինանսական 

ծ՟շվգտվուէյուննգր 

 «Առ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարող Գուբ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

 «Գուբ ՠ՟նխ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

 «Գուբ թնշուր՟նս (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

 «Գուբ ռգ՟ժ եսէգյէ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

 «Գուբ թնվգսէմգնէ ֆ՟նբ Լթմթէգբ» (խ՟պթտ՟ժ) 

  «Գուբ թնվգսէմգնէ ֆ՟նբ Լթմթէգբ» (պ՟րտ՟վորուէյուննգր) 

 «Գուբ փգէրոժթում (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

 «Գուբ քոնսէր՟քշն արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟ն աորլունգուէյունն զնբարխում ե ծ՟նքգրթ ծգտ՟իուդումզ< մշ՟խումզ և ՟րբյուն՟ծ՟նումզ= Այս 

ծր՟պ՟ր՟խումզ ցուց՟բրում ե ՖՀՄՍ-նգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ< որոնք ՟վգժթ ՠնորոշ գն ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟նզ< 

ք՟ն զնբծ՟նուր ՠնույէթ զնխգրուէյուննգրթն= 

Հգտև՟ՠ՟ր< որոշ զնբծ՟նուր ՠնույէթ աորլ՟րքնգր և վգրջթննգրթս ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ բթտ՟վորյ՟ժ խգրպով ՠ՟ց գն էողնվգժ 

խ՟մ պ՟րդգցվգժ< ք՟նթ որ նխ՟ր՟արվ՟լ գն «Էրնսէ զնբ Յ՟նա» զնխգրուէյ՟ն ՟յժ ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծր՟պ՟ր՟խումնգրում< ՟յնպթսթն թնչպթսթն ե 2:11է; «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»-թ 

ծր՟պ՟ր՟խումզ: Մգնք ծղում գնք խ՟տ՟րում նմ՟ն ծր՟պ՟ր՟խումնգրթն< որպգսդթ զնէգրցողն ՟վգժթ ժ՟վ ծ՟սխ՟ն՟ 

ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟նզ ոչ ծ՟տուխ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն և ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ նխ՟տմ՟մՠ ՟յժ պ՟ծ՟նջնգրզ:  

Հգտ՟իուդմ՟ն< մշ՟խմ՟ն և ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ծ՟շվ՟ռումզ ՠ՟րբ ե` զնխգրուէյ՟ն խողմթց ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն 

փուժթ աորլ՟րքնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն զնտրուէյ՟ն գնէ՟խ՟ տ՟րՠգր 

մոտգցումնգրով: Ոժորտթ ինբթրն ե ծր՟պ՟ր՟խգժ որոշումնգրթ խ՟յ՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր օատ՟խ՟ր ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգր` ՟րբյուն՟վգտ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն և ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն մթջոցով= Ց՟վոք, ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրթ մթջև տ՟րՠգրուէյուննգրզ և բր՟նց խթր՟ռումզ ծ՟մ՟բրգժթուէյունզ բ՟րձնում գն ՟վգժթ բըվ՟ր և 

՟ռ՟ջ՟ցնում ժր՟ցուցթչ ՠ՟րբուէյուննգր: 

ՖՀՄՍ*նգրզ ս՟ծմ՟նում գն ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն նխ՟տմ՟մՠ նվ՟դ՟աույն պ՟ծ՟նջնգր= Հ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն 

զնխգրուէյ՟ն ՟ռջև լ՟ռ՟ց՟լ ՟րտ՟սովոր ծ՟նա՟մ՟նքնգրթ ՠ՟ց՟տրուէյ՟ն նպ՟տ՟խով խ՟րևոր ե տր՟մ՟բրգժ ժր՟ցուցթչ 

ՠ՟ց՟ծ՟յտում: Բ՟ցթ ՟յբ< զնխգրուէյ՟ն խողմթց զնտրվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ պգտք ե 

մ՟նր՟մ՟սն ՠ՟ց՟ծ՟յտվթ< որպգսդթ զնէգրցողթն էույժ տ՟ ծ՟մգմ՟տգժ ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտթ տ՟րՠգր 

զնխգրուէյուննգր: 

Այս ծր՟պ՟ր՟խումզ պ՟րդ՟ՠ՟նում ե< էգ որն ե մգր խողմթց ծ՟մ՟րվում ժ՟վ՟աույն ՠ՟ց՟ծ՟յտում և խգնտրոն՟նում ե 

ՖՀՄՍ*նգրով ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ՟յն մ՟սգրթ վր՟< որոնց վր՟ մգլ՟պգս ծթմնվում ե ղգխ՟վ՟րուէյունզ մ՟սն՟աթտ՟խ՟ն 

բ՟տողուէյուննգր թր՟խ՟ն՟ցնգժթս:  

Այս ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն մթ՟խ ծն՟ր՟վոր տ՟րՠգր՟խնգրզ չգն< ՠ՟յց վգրջթննգրս ՟րտ՟ցոժում 

գն ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտթ ՟ռ՟վգժ խթր՟ռգժթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ= Դր՟նք ծ՟շվթ չգն ՟ռնում գրխրթ խ՟մ 

՟րըգէղէգրթ շուխ՟յթ խ՟րա՟վորող մ՟րմթննգրթ պ՟ծ՟նջնգրզ տրվ՟լ որևե թր՟վ՟խ՟ն բ՟շտում= Կ՟րևոր ե ծ՟շվթ ՟ռնգժ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ստ՟նբ՟րտնգրզ և/խ՟մ ծ՟տուխ թր՟վ՟խ՟ն պ՟ծ՟նջնգրզ և, 

՟նծր՟ըգշտուէյ՟ն բգպքում< գրՠ խ՟սխ՟լնգր գն ՟ռ՟ջ՟նում պ՟ծ՟նջնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ< բթմգժ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

մ՟սն՟աթտ՟խ՟ն իործրբ՟տվուէյ՟ն= 

Մգնք ծուսով գնք< որ ՟յս ձգռն՟րխզ օատ՟խ՟ր խժթնթ Ձգդ ՖՀՄՍ*նգրթ վր՟ ծթմնվ՟լ ծ՟ջորբ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ պ՟տր՟ստմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ= Եէգ ծ՟րխ՟վոր խժթնթ ՟յս ծր՟պ՟ր՟խմ՟նզ վգր՟ՠգրող ժր՟ցուցթչ 

տգղգխ՟տվուէյուն< ինբրում գնք բթմգժ Ձգդ ՟ռ՟վգժ մոտ ատնվող «Էրնսէ զնբ Յ՟նա» զնխգրուէյ՟ն ծ՟նք՟յթն 

՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն մ՟սն՟ագտթ= 

  



4 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

Ներածություն (շարունակություն) 

Պատրաստման և ներկայացման հիմունքները 

Այս ծր՟պ՟ր՟խումզ ծթմնվ՟լ ե 2:11է; սգպտգմՠգրթ 3:-թ բրուէյ՟մՠ ՀՀՄՍԽ-թ խողմթց էող՟րխվ՟լ ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ և 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ պ՟ծ՟նջնգրթ վր՟< որոնք խթր՟ռգժթ գն 2:11է. բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ: Ընբունվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ մ՟նր՟մ՟սնգրզ նգր՟ռվգժ գն ՟յս 

ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթն խթց լ՟նոէ՟արուէյուննգրում= Թող՟րխվ՟լ< ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չմտ՟լ 

նոր ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ՟դբգցուէյունզ< որոնք խ՟րող գն վգր՟ՠգրգժ 

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟նզ և նր՟ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթն («Խմՠթն») ՟պ՟ա՟յում< ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր 

զնբարխվգժ գն ՟յս ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում: Թող՟րխվ՟լ, ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չմտ՟լ ՟յժ 

ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ մ՟նր՟մ՟սնուէյուննգրզ, որոնք խ՟րող գն վգր՟ՠգրգժ մ՟սն՟վոր՟պգս Ձգր 

զնխգրուէյ՟նզ< ինբրում գնք ն՟յգժ խ՟´մ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ՠ՟ընում< խ՟´մ «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 2011է; 

ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում= 

Ընդհանուր փաստեր 

Խումՠզ ոսխու և պղնձթ ծգտ՟իուդմ՟մՠ< մշ՟խմ՟մՠ և ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟մՠ դՠ՟ղվող զնխգրուէյուն ե< որթ աորլունգուէյունզ 

նգր՟ռում ե ոսխու և պղնձթ ծ՟նք՟վ՟յրգրթ ծգտ՟իուդմ՟ն և մշ՟խմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրզ< թնչպգս ն՟և ոսխու ձուժ՟խտորնգրթ 

և ոսխու և պղնձթ մգտ՟ղ՟խ՟ն իտ՟նյուէթ ՟րտ՟բրուէյունզ և վ՟ճ՟ռքզ: Ընխգրուէյ՟ն ՟մՠողջ աորլունգուէյունզ 

լ՟վ՟ժվում ե Մգտ՟ժվթժում (պ՟յմ՟ն՟խ՟ն գրխթր):  

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ  

«ՖՀՄՍ» ծ՟պ՟վումզ ս՟ծմ՟նվ՟լ ե ՀՀՄՍ 1-թ 7-րբ և ՀՀՄՍ 8-թ 5-րբ պ՟ր՟ար՟ֆնգրում որպգս «ՀՀՄՍԽ-թ խողմթց 

էող՟րխվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգր և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգր»< որոնք նգր՟ռում գն` 

 Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգր< 

 Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգր, 

 ՖՀՄՄԿ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգր 

և 

  ՄՄԿ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգր= 

Այսպթսով< գրՠ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ծ՟մ՟րվում գն ՖՀՄՍ-նգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն< նշ՟ն՟խում ե< որ բր՟նք 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն ՀՀՄՍԽ-թ ՠոժոր պ՟շտոն՟խ՟ն ծր՟պ՟ր՟խումնգրթն:  

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդ (ՀՀՄՍԽ) 

ՀՀՄՍԽ-ն ծ՟նբթս՟նում ե ՖՀՄՍ ծթմն՟բր՟մթ (՟նխ՟ի< շ՟ծույէ չծգտ՟պնբող ծ՟ս՟ր՟խ՟խ՟ն խ՟դմ՟խգրպուէյուն< որզ 

նգրխ՟յ՟ցնում ե ծ՟նր՟յթն շ՟ծզ) ստ՟նբ՟րտնգր ս՟ծմ՟նող ՟նխ՟ի մ՟րմթն= ՀՀՄՍԽ-թ ՟նբ՟մնգրզ (նգրխ՟ բրուէյ՟մՠ 15 

ժրթվ բրույքով ՟շի՟տող ՟նբ՟մնգր) պ՟տ՟սի՟ն՟տու գն ՖՀՄՍ-նգրթ և Փոքր ու մթջթն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ՖՀՄՍ-նգրթ 

մշ՟խմ՟ն և ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն< թնչպգս ն՟և ՖՀՄՍ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգթ խողմթց մշ՟խվ՟լ ՖՀՄՍ-նգրթ 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ծ՟ստ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր= Ստ՟նբ՟րտնգրթ զնբունմ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրզ խ՟տ՟րգժթս` ՀՀՄՍԽ-ն 

վգր՟ծսխում ե ստ՟նբ՟րտնգրթ ծ՟ստ՟տմ՟ն և էող՟րխմ՟ն զնէ՟ց՟խ՟րագրզ< որոնցթց` իործրբ՟տվ՟խ՟ն 

փ՟ստ՟էղէգրթ (քնն՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր ն՟ի՟տգսվ՟լ և ՟ռ՟ջ՟րխվող ն՟ի՟ալգր) ծր՟պ՟ր՟խումզ ծ՟նր՟յթն 

մգխն՟ՠ՟նուէյ՟նզ նգրխ՟յ՟ցնգժու նպ՟տ՟խով ծ՟նբթս՟նում ե խ՟րևոր ՠ՟ղխ՟ցուցթչ= 

ՖՀՄՍ մեկնաբանությունների կոմիտե 

ՖՀՄՍ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն (Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգ) (ն՟իխթնում` Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ 

մթջ՟դա՟յթն մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգ (ՖՀՄՄԿ)) ծ՟նբթս՟նում ե ՖՀՄՍ ծթմն՟բր՟մթ ծոա՟ՠ՟րձունգրթ խողմթց 

նշ՟ն՟խվ՟լ խոմթտգ< որն օը՟նբ՟խում ե ՀՀՄՍԽ-թն` ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստողնգրթ< 

օատ՟աորլողնգրթ և ՟ուբթտորնգրթ ծ՟մ՟ր ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ստ՟նբ՟րտնգրթ և ծ՟շվգտվուէյուննգրթ 

ս՟ծմ՟նմ՟ն ու ՠ՟րգժ՟վմ՟ն նպ՟տ՟խովֈ 

Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն ՟նբր՟բ՟ռնում ե ծ՟մգմ՟տ՟ՠ՟ր ժ՟յն՟մ՟սշտ՟ՠ խ՟րևորուէյ՟ն ինբթրնգրթ և ոչ 

՟յնպթսթ ինբթրնգրթ< որոնք ՟ռնչվում գն մթ՟յն քթչ ք՟ն՟խով խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթնֈ Կոմթտգթ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրն 

՟նբր՟բ՟ռնում գն՝ 

 ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ նոր ծ՟յտն՟ՠգրվ՟լ ինբթրնգրթն< որոնց ծ՟տուխ ՟նբր՟բ՟րձ չթ խ՟տ՟րվգժ ՖՀՄՍ-ում< 

 ՟յն ինբթրնգրթն< որոնց ալով ՟նՠ՟վ՟ր՟ր խ՟մ ծ՟խ՟ս՟խ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյուննգր գն մշ՟խվգժ խ՟մ ծն՟ր՟վոր ե< որ 

խմշ՟խվգն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ուղգցույցթ ՠ՟ց՟խ՟յուէյ՟ն պ՟տճ՟ռով` տվյ՟ժ ծ՟րցթ շուրջ փոիծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն 

ծ՟սնգժու նպ՟տ՟խով 

և 

 ՖՀՄՍ-նգրթ տ՟րգխ՟ն ՠ՟րգփոիումնգրթ ն՟ի՟ալթ թր՟խ՟ն՟ցմ՟ն զնէ՟ցքում ուշ՟բրուէյ՟ն ՟րը՟նթ ինբթրնգրթ 

շուրջ ՀՀՄՍԽ-թն իործրբ՟տվուէյ՟նզ= 
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Ներածություն (շարունակություն) 

ՖՀՄՍ-ներ 2011թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ 

Սույն ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում խթր՟ռվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրզ 2:11է; սգպտգմՠգրթ 30-թ բրուէյ՟մՠ 

ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ տ՟րՠգր՟խնգրն գն և ուըթ մգջ գն ՟յն ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< որոնք սխսվում գն 2:11է; 

ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո: 

Այն նգր՟ռում ե ծգտևյ՟ժզ` 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ) 

ՖՀՄՍ 3 Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ (2::8թ; վերանայված) 

ՖՀՄՍ 6 Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում 

ՖՀՄՍ 7 Ֆինանսական գործիքներ; բացահայտումներ 

ՖՀՄՍ 8 Գործառնական սեգմենտներ 

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (ՀՀՄՍ) 

ՀՀՄՍ 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում 

ՀՀՄՍ 2 Պաշարներ 

ՀՀՄՍ 7 Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին  

ՀՀՄՍ 8 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն< փոփոխություններ հաշվապահական 

հաշվառման գնահատումներում և սխալներ 

ՀՀՄՍ 10 Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 

ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկեր 

ՀՀՄՍ 16 Հիմնական միջոցներ 

ՀՀՄՍ 17 Վարձակալություն 

ՀՀՄՍ 18 Հասույթ 

ՀՀՄՍ 19 Աշխատակիցների հատուցումներ 

ՀՀՄՍ 21 Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները 

ՀՀՄՍ 23 Փոխառության ծախսումներ 

ՀՀՄՍ 24 Կապակցված կողմերի բացահայտումներ 

ՀՀՄՍ 27 Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ (2008 թ. վերանայված) 

ՀՀՄՍ 31 Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում 

ՀՀՄՍ 32 Ֆինանսական գործիքներ; ներկայացումը 

ՀՀՄՍ 33 Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ 

ՀՀՄՍ 36 Ակտիվների արժեզրկում 

ՀՀՄՍ 37 Պահուստներ< պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ 

ՀՀՄՍ 38 Ոչ նյութական ակտիվներ 

ՀՀՄՍ 39 Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը 

Մեկնաբանություններ 

ՖՀՄՄԿ 1 Փոփոխություններ ապագործարկման< վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող 

պարտավորություններում 

ՖՀՄՄԿ 4 Համաձայնություններում վարձակալության առկայության որոշում 

ՖՀՄՄԿ 5 Ապագործարկման< վերակառուցման և շրջակա միջավայրի վերականգնման ֆոնդերում 

մասնակցության իրավունքը 
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Ներածություն (շարունակություն) 

Հետևյալ ստանդարտները և մեկնաբանությունները չեն արտացոլվել սույն ֆինանսական հաշվետվությունում` 

ՖՀՄՍ 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը 

(ներկայացված է Հավելված 1-ում) 

ՖՀՄՍ 2 Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում 

ՖՀՄՍ 4 Ապահովագրության պայմանագրեր 

ՖՀՄՍ 5 Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն 

ՀՀՄՍ 11 Կառուցման պայմանագրեր 

ՀՀՄՍ 20 Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում 

ՀՀՄՍ 26 Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները 

ՀՀՄՍ 28 Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում 

ՀՀՄՍ 29 Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում 

ՀՀՄՍ 34 Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ (տգ´ս «Էրնսէ զնբ Յ՟նա» զնխգրուէյ՟ն ՟ռ՟նձթն 

ծր՟պ՟ր՟խումզ` «Գուդ գրուփ (Ինթերնեշնլ) Լիմիթեդ» ցուցադրական միջանկյալ խտացված 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները) 

ՀՀՄՍ 40 Ներդրումային գույք 

ՀՀՄՍ 41 Գյուղատնտեսություն 

ՖՀՄՄԿ 2 Կոոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ 

ՖՀՄՄԿ 6 Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների յուրահատուկ շուկայում 

մասնակցությունից առաջացող պարտավորություններ 

ՖՀՄՄԿ 7 Վերահաշվարկման մոտեցման կիրառումը` համաձայն ՀՀՄՍ 29-ի Ֆինանսական 

հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում 

ՖՀՄՄԿ 9 Պարունակվող ածանցյալ գործիքների գնահատման վերանայում 

ՖՀՄՄԿ 10 Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում 

ՖՀՄՄԿ 12 Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ 

ՖՀՄՄԿ 13 Հաճախորդի հավատարմության ծրագրեր 

ՖՀՄՄԿ 14 ՀՀՄՍ 19 – Սահմանված հատուցումների գծով ակտիվի սահմանափակումը< նվազագույն 

ֆինանսավորման պահանջները և դրանց փոխազդեցությունը 

ՖՀՄՄԿ 15 Անշարժ գույքի կառուցման պայմանագրեր 

ՖՀՄՄԿ 16 Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման հեջերը 

ՖՀՄՄԿ 17 Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին 

ՖՀՄՄԿ 18 Հաճախորդների կողմից ստացված ակտիվներ 

ՖՀՄՄԿ 19 Բաժնային գործիքներով ֆինանսական պարտավորությունների մարումը 

ՄՄԿ 7 Անցումը եվրոյի 

ՄՄԿ 10 Պետական օգնություն` առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի 

ՄՄԿ 12 Համախմբում; հատուկ նշանակության կազմակերպություններ 

ՄՄԿ 13 Համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններ; ձեռնարկողների ոչ դրամային ներդրումները 

ՄՄԿ 15 Գործառնական վարձակալություն; խրախուսող պայմաններ 

ՄՄԿ 21 Շահութահարկ; վերագնահատված չմաշվող ակտիվների վերականգնում 

ՄՄԿ 25 Շահութահարկ; փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային 

կարգավիճակում 

ՄՄԿ 27 Վարձակալության իրավական ձև ներառող գործարքների բովանդակության գնահատումը 

ՄՄԿ 29 Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ; բացահայտում 

ՄՄԿ 31 Հասույթ; բարտերային գործարքներ< որոնք ներառում են գովազդային ծառայություններ 

ՄՄԿ 32 Ոչ նյութական ակտիվներ; ինտերնետային կայքի ծախսումներ 
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Ներածություն (շարունակություն) 

Ստ՟նբ՟րտնգրզ ն՟և նգր՟ռում գն 2:1:է; մ՟յթսթն ՖՀՄՍ ՠ՟րգփոիումնգրթ ՟րբյունքում ՟ռ՟ջ՟ց՟լ փոփոիուէյուննգրզ, 

գէգ խ՟ն ՟յբպթսթք: 

Հ՟րխ՟վոր ե նշգժ< որ ՀՀՄՍԽ-ն 2:11է; սգպտգմՠգրթ 3:-թց ծգտո խ՟րող ե ծր՟պ՟ր՟խգժ նոր և վգր՟ն՟յվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգր և 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգր= Հգտև՟ՠ՟ր< սույն ծր՟պ՟ր՟խումզ օատ՟աորլողնգրզ պգտք ե ծ՟մոդվգն< որ 2:11է; սգպտգմՠգրթ 3:-

թ և թրգնց ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն ծ՟մ՟ր վ՟վգր՟ցմ՟ն ՟մս՟էվթ մթջև զնխ՟լ 

ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լում ՖՀՄՍ-նգրթ պ՟ծ՟նջնգրում փոփոիուէյուննգր չգն գղգժ= Թող՟րխվ՟լ< ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չմտ՟լ 

ց՟նխ՟ց՟լ ստ՟նբ՟րտ պգտք ե ծ՟շվթ ՟ռնվթ ծ՟շվգտու խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն պ՟ծ՟նջնգրում: 

«Գուդ մայնինգ (Ինթերնեշնլ) Լիմիթեդ»-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների 

2011թ.-ի հրատարակությունում փոփոխությունները 

2:1:է; ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն և սույն ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջև ե՟խ՟ն տ՟րՠգրուէյուննգր չխ՟նֈ 

Նոր և փոփոիվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրն ու մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ ոչ մթ ՟դբգցուէյուն չգն ունգցգժ Խմՠթ վր՟ զնբծ՟նուր ՟ռմ՟մՠ< 

բր՟նք մթ՟յն ծ՟նագցրգժ գն Խմՠթ ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն է՟րմ՟ցմ՟նզֈ  

Թգև ՖՀՄՄԿ Մգխն՟ՠ՟նուէյուն 20 (ՖՀՄՄԿ 20) «Արբյուն՟ծ՟նմ՟ն փուժում ծ՟նքթ ՠ՟ց մշ՟խմ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

լ՟իսումնգր» չթ էող՟րխվգժ մթնչև 2011է; սգպտգմՠգրթ 30*զ, «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟ն ՟յս ծր՟տ՟ր՟խումզ նգր՟ռում ե 

որոշ ժր՟ցուցթչ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգր< որոնք գն` 

ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 20 (ՖՀՄՄԿ 20)՝ «հետաձգված մակաբացում » (տե´ս Ծան. 2.4(ժզ)) 

2011է; ծուժթսթ զնէ՟ցքում ՖՀՄՍ Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն վգրջն՟խ՟ն տգսքթ ՠգրգց «Արդյունահանման փուլում 

հանքի բաց մշակման մակաբացման ծախսումներ» մգխն՟ՠ՟նուէյունզ= 2011է; սգպտգմՠգրթն ՀՀՄՍԽ*ն ծ՟ստ՟տգց ՟յբ 

մգխն՟ՠ՟նուէյունզ< և ՟խնխ՟ժում ե< որ վգրջն՟խ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյունզ (ՖՀՄՄԿ Մգխն՟ՠ՟նուէյուն 20) խէող՟րխվթ 2011է; 

ծոխտգմՠգրթն: Այն ուըթ մգջ խմտնթ 2013է; ծունվ՟րթ 1-թց: Հգտև՟ՠ՟ր< ՟յն չթ ՟դբթ «Գուբ մ՟յնթնա» 2:11է; ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ վր՟= Այնու՟մգն՟յնթվ, ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 2.4(ըդ) «Հետաձգված մակաբացման 

ծախսումներ» լ՟նոէ՟արուէյունզ է՟րմ՟ցվգժ ե< որպգսդթ նգր՟ռթ Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն՝ մգր խողմթց ՟խնխ՟ժվող ե՟խ՟ն 

պ՟ծ՟նջնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ որոշ՟խթ քնն՟րխում=  

Ք՟նթ որ մգխն՟ՠ՟նուէյունզ բգռ չեր էող՟րխվգժ 2:11է; «Գուբ մ՟յնթնա» էող՟րխմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ< ՟յս տ՟րՠգր՟խում ՖՀՄՄԿ 

20-թ պ՟րտ՟բթր ՠոժոր ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ չգն նգր՟ռվգժ= Այնու՟մգն՟յնթվ, մգնք պժ՟ն՟վորում գնք 

մգխն՟ՠ՟նուէյունզ էող՟րխմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ծր՟պ՟ր՟խգժ «Գուբ մ՟յնթնա» ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն ժր՟ցում< և ՟րբգն ՟վ՟րտգժ գնք 

մ՟նր՟մ՟սն քնն՟րխումնգրզ ոժորտթ նգրխ՟յ՟ցուցթչնգրթ ծգտ` ծ՟սխ՟ն՟ժու ծ՟մ՟ր< էգ թնչպգս ՖՀՄՄԿ 2:-թ պ՟ծ՟նջնգրզ 

խխթր՟ռվգն աորլն՟խ՟նում= Այբ ժր՟ցումզ խտր՟մ՟բրթ որոշ՟խթ ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր< որոնք խծ՟նբթս՟ն՟ն 

ՖՀՄՄԿ 2:-թ ուըթ մգջ մտնգժու ծգտև՟նք: 

Թույլատրվող այլընտրանքային մոտեցումներ հանքային արդյունաբերության ոլորտում 

Որոշ բգպքգրում ՖՀՄՍ-նգրզ նույն՟նմ՟ն աորլ՟րքնգրթ խ՟մ թր՟վթճ՟խնգրթ և/խ՟մ պ՟յմ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր էույժ գն տ՟ժթս 

՟յժզնտր՟նք՟յթն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն մոտգցումնգր= Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգր պ՟տր՟ստողնգրզ պգտք ե զնտրգն 

՟յն մոտգցումզ< որն ՟ռ՟վգժ տգղթն ե թրգնց աորլունգուէյ՟ն ծ՟մ՟րֈ 

ՀՀՄՍ 8-զ պ՟ծ՟նջում ե< որ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ծգտևող՟խ՟նորգն զնտրթ և խթր՟ռթ թր ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ նույն՟նմ՟ն աորլ՟րքնգրթ ծ՟մ՟ր և/խ՟մ ՟յժ բգպքգրթ և թր՟վթճ՟խնգրթ ծ՟մ՟ր< ք՟նթ բգռ ՖՀՄՍ-

նգրզ ծ՟տուխ չգն պ՟ծ՟նջում խ՟մ էույժ՟տրում ծոբվ՟լնգրթ բ՟ս՟խ՟րաում< որոնց նխ՟տմ՟մՠ տ՟րՠգր 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգր խ՟րող գն խթր՟ռվգժֈ Երՠ ՖՀՄՍ-ն պ՟ծ՟նջում խ՟մ էույժ՟տրում ե նմ՟ն բ՟ս՟խ՟րաում< զնտրվում ե 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն< որզ ծգտևող՟խ՟նորգն խթր՟ռվում ե յուր՟ք՟նչյուր 

բ՟սթ ծ՟մ՟րֈ Այբ թսխ պ՟տճ՟ռով ծթմն՟խ՟նում< գրՠ որևե ՟յժզնտր՟նք՟յթն մոտգցմ՟ն զնտրուէյունզ խ՟տ՟րվ՟լ ե< ՟յն 

բ՟ռնում ե ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն< որզ պգտք ե խթր՟ռվթ ծգտևող՟խ՟նորգն= Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն 

ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունում փոփոիուէյուննգր թր՟խ՟ն՟ցվում գն մթ՟յն ՟յն բգպքում< գրՠ պ՟ծ՟նջվում ե 

ստ՟նբ՟րտով խ՟մ մգխն՟ՠ՟նուէյունով< խ՟մ գէգ ՟յբ փոփոիուէյունզ ծ՟նագցնում ե ՟վգժթ ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ և տգղթն 

տգղգխ՟տվուէյ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում= 

Այբ ՟յժզնտր՟նք՟յթն տ՟րՠգր՟խնգրզ նխ՟ր՟արվգժ գն «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟ն ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրում որպգս ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն լ՟նոէ՟արուէյ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն մ՟ս= 

Ղեկավարության կողմից ֆինանսական ակնարկ 

Շ՟տ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգր ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթց բուրս նգրխ՟յ՟ցնում գն ղգխ՟վ՟րնգրթ խողմթց 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խն՟րխֈ ՖՀՄՍ-նգրզ չգն պ՟ծ՟նջում նմ՟ն տգղգխ՟տվուէյ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտում< էգև ՀՀՄՍ 1-թ 13-րբ 

պ՟ր՟ար՟ֆզ խ՟րճ նխ՟ր՟արում ե< էգ թնչզ խ՟րող ե նգր՟ռվգժ տ՟րգխ՟ն ծ՟շվգտվուէյունումֈ ՀՀՄՍԽ-ն 2:1:է; 

բգխտգմՠգրթն էող՟րխգժ ե ՖՀՄՍ Գորլն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուն ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրով< որզ տր՟մ՟բրում ե 

ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ զնբ՟րձ՟խ և չպ՟րտ՟բրող ուղգցույց ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն պ՟տր՟ստվ՟լ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժֈ Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ որոշում ե ծգտևգժ Գորլն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն 

ուղգցույցթն< ՟պ՟ ղգխ՟վ՟րուէյ՟նզ իր՟իուսվում ե ՠ՟ց՟տրգժ Գորլն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟նզ ծգտևգժու ՟ստթճ՟նզֈ 

Գորլն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟նզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ ծ՟յտ՟ր՟րուէյուն էույժ՟տրվում ե մթ՟յն ՟յն 

բգպքում< գրՠ ծ՟շվգտվուէյ՟նզ ծգտևգժ գն ՟մՠողջուէյ՟մՠֈ Ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խն՟րխթ ՠով՟նբ՟խուէյունզ 

ծ՟ճ՟ի որոշվում ե տվյ՟ժ գրխրթ շուխ՟յ՟խ՟ն խ՟մ օրգնսբր՟խ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նֈ Այբ պ՟տճ՟ռով< սույն 

ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն մգջ ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խն՟րխ չթ նգր՟ռվգժֈ  
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«Գուբ մ՟յնթնա 

(Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 

Հ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգր 

2:11է; բգխտգմՠգրթ 31 
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Հիմնական տեղեկություններ 

Տնօրեններ 

Մ; Լ՟վժթ (Ն՟ի՟ա՟ծ) 

Ս; Վժ՟ծովթգր (Գժի՟վոր աորլ՟բթր տնօրգն)  

Մ; Թուժմ՟ն 

Թ; Վ՟րթնաէոն 

Մ; Հգրՠգրէ 

Թ; Վգժ՟նբս 

Ջ; Լումթնասէոն 

Լ; Հթաժթ 

Ֆ; Մ՟քԳթժսոն 

Ընկերության քարտուղար 

Վ; Թթբթմ՟ն 

Գրանցված գրասենյակ 

Հոմֆ՟յր Հ՟ուդ 

Էշբ՟ուն ծր՟պ՟ր՟խ< Մգտ՟ժսթէթ 

Մգտ՟ժվթժ 

Հավատարմատար 

Սոժթսթէորս զնբ Քո;  

Սքոէ փողոց 7< Մգտ՟ժսթէթ  

Մգտ՟ժվթժ 

Բանկեր 

Բ՟նխ ՍՊԸ 

Ջորջ փողոց 10< Մգտ՟ժսթէթ 

Մգտ՟ժվթժ 

Աուդիտոր 

«Փորձ՟ագտ Հ՟շվ՟պ՟ծնգր զնբ Քո»  

Մգտ՟ժվթժ պողոտ՟ 17< Մգտ՟ժսթէթ 

Մգտ՟ժվթժ 
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Անկախ աուդիտորական եզրակացություն «Գուդ մայնինգ 

(Ինթերնեշնլ) Լիմիթեդ»-ի բաժնետերերին 

Մգնք ՟ուբթտթ գնք գնէ՟րխգժ «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» զնխգրուէյ՟ն և թր բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ 

(՟յսուծգտ` «Խմՠթ») խթց նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ< որոնք նգր՟ռում գն 2:11է; 

բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ծ՟շվգտվուէյունզ< նույն ՟մս՟էվթն ՟վ՟րտվող 

տ՟րվ՟  ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ծ՟շվգտվուէյունզ< սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժում 

փոփոիուէյուննգրթ և բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ծ՟շվգտվուէյուննգրզ< թնչպգս ն՟և 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն նշ՟ն՟խ՟ժթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրթ ՟մփոփ նխ՟ր՟աթրզ և ՟յժ պ՟րդ՟ՠ՟նող 

լ՟նոէ՟արուէյուննգր= 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների համար ղեկավարության 

պատասխանատվությունը 

Ղգխ՟վ՟րուէյունզ պ՟տ՟սի՟ն՟տու ե սույն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն 

ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ իործրբթ (ՀՀՄՍԽ) խողմթց էող՟րխվ՟լ Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ 

մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟տր՟ստգժու և ճշմ՟րթտ նգրխ՟յ՟ցնգժու< թնչպգս ն՟և ՟յնպթսթ նգրքթն 

վգր՟ծսխողուէյ՟ն ծ՟մ՟խ՟րաթ ծ՟մ՟ր< որզ< զստ ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն< ՟նծր՟ըգշտ ե ի՟րբ՟իուէյ՟ն խ՟մ սի՟ժթ ծգտև՟նքով 

՟ռ՟ջ՟ց՟լ ե՟խ՟ն իգղ՟էյուրումնգրթց դգրլ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգր պ՟տր՟ստգժու ծ՟մ՟ր= 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը 

Մգր պ՟տ՟սի՟ն՟տվուէյունն ե< ՟նցխ՟ցվ՟լ ՟ուբթտթ ծթմ՟ն վր՟< խ՟րլթք ՟րտ՟ծ՟յտգժ սույն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ= Մգնք ՟ուբթտն ՟նցխ՟ցրգժ գնք Աուբթտթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթն 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն= Այբ ստ՟նբ՟րտնգրզ պ՟ծ՟նջում գն< որ մգնք ծգտևգնք եէթխ՟յթ պ՟ծ՟նջնգրթն և պժ՟ն՟վորգնք ու 

թր՟խ՟ն՟ցնգնք ՟ուբթտզ` ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ե՟խ՟ն իգղ՟էյուրումնգրթց դգրլ ժթնգժու մ՟սթն ողջ՟մթտ 

ծ՟վ՟ստթ՟ցում ձգռք ՠգրգժու նպ՟տ՟խով= 

Աուբթտզ նգր՟ռում ե զնէ՟ց՟խ՟րագրթ թր՟խ՟ն՟ցում՝ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում նգրխ՟յ՟ցվ՟լ 

աում՟րնգրթ և ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ՟ուբթտոր՟խ՟ն ՟պ՟ցույցնգր ձգռք ՠգրգժու նպ՟տ՟խով= Ընտրվ՟լ 

զնէ՟ց՟խ՟րագրզ խ՟իվ՟լ գն ՟ուբթտորթ բ՟տողուէյունթց` նգր՟ռյ՟ժ ի՟ՠգուէյ՟ն խ՟մ սի՟ժթ ծգտև՟նքով ծ՟մ՟իմՠվ՟լ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ե՟խ՟ն իգղ՟էյուրմ՟ն ռթսխթ ան՟ծ՟տումզ= Այս ռթսխզ ան՟ծ՟տգժթս ՟ուբթտորզ 

բթտ՟րխում ե ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստգժու և ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ նգրխ՟յ՟ցնգժու ծ՟մ՟ր 

խթր՟ռվող զնխգրուէյ՟ն նգրքթն վգր՟ծսխողուէյ՟ն ծ՟մ՟խ՟րազ< տվյ՟ժ ծ՟նա՟մ՟նքնգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

՟ուբթտոր՟խ՟ն զնէ՟ց՟խ՟րագր մշ՟խգժու< ս՟խ՟յն ոչ նգրքթն վգր՟ծսխողուէյ՟ն ծ՟մ՟խ՟րաթ ՟րբյուն՟վգտուէյ՟ն մ՟սթն 

խ՟րլթք ՟րտ՟ծ՟յտգժու նպ՟տ՟խով= Աուբթտզ նգր՟ռում ե ն՟և խթր՟ռվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն< ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն խողմթց խ՟տ՟րվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ան՟ծ՟տումնգրթ 

ծթմն՟վորվ՟լուէյ՟ն< թնչպգս ն՟և ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ զնբծ՟նուր նգրխ՟յ՟ցմ՟ն 

ան՟ծ՟տումզ= 

Մգնք ատնում գնք< որ մգր խողմթց ձգռք ՠգրվ՟լ ՟ուբթտոր՟խ՟ն ՟պ՟ցույցնգրզ ՠ՟վ՟ր՟ր և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծթմք գն 

ծ՟նբթս՟նում մգր խ՟րլթքն ՟րտ՟ծ՟յտգժու ծ՟մ՟ր= 

Կարծիք 

Մգր խ՟րլթքով< ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ՠոժոր ե՟խ՟ն ՟ռումնգրով ճշմ՟րթտ գն նգրխ՟յ՟ցնում 

Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խզ 2:11է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ< նույն ՟մս՟էվթն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրզ և բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրզ՝ Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ 

ծ՟մ՟ձ՟յն= 

 

«Փորձ՟ագտ Հ՟շվ՟պ՟ծնգր զնբ Քո»  

2012է. ծունվ՟րթ 27 

Մգտ՟ժվթժ փողոց 17< Մգտ՟ժսթէթ 

Մգտ՟ժվթժ 

 

Մեկնաբանություն 

Աուբթտոր՟խ՟ն գդր՟խ՟ցուէյունզ պ՟տր՟ստվգժ ե ԱՄՍ 7:: (վգր՟մշ՟խվ՟լ) «Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ 

՟ուբթտոր՟խ՟ն գդր՟խ՟ցուէյ՟ն և խ՟րլթքթ ձև՟վորում» ստ՟նբ՟րտթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն< որզ խթր՟ռգժթ ե 2:10է; բգխտգմՠգրթ 15-թն 

խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ՟ուբթտթ ծ՟մ՟րֈ  

Աուբթտոր՟խ՟ն գդր՟խ՟ցուէյուննգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգրվգժ` խ՟իվ՟լ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն օրգնսբր՟խ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթցֈ 
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Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված 

հաշվետվություն 

2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

 

   
 

 ՀՀՄՍ 1.10(բ) 

ՀՀՄՍ 1.51(բ)(գ) 

Նշված ամսաթվին ավարտվող տարվա համար  

2011թ. 

դեկտեմբերի 31  

2010թ. 

դեկտեմբերի 31  

 Ծան. մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 1.51(դ)(ե) 

      

Հ՟սույէ 7 3,828  2,917 ՀՀՄՍ 1.82(ա) 

Վ՟ճ՟ռքթ թնքն՟րըգք  (1,556)  (1,219) 
ՀՀՄՍ 1.99,  

ՀՀՄՍ 1.103 

Համախառն շահույթ  2,272  1,698 
ՀՀՄՍ 1.85,  

ՀՀՄՍ 1.103 

     
 

Այժ գխ՟մուտ  41  76 ՀՀՄՍ 1.85 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ/(վն՟ս)  11  (11) ՀՀՄՍ 1.98(գ) 

Գուբվթժթ ՟րըգդրխում  (15)  + ՀՀՄՍ 1.85 

Ալ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթց օաուտ 27 2  9 ՀՀՄՍ 1.85 

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն դուտ շ՟ծույէթ ՠ՟ընգմ՟ս 4 16  25 ՀՀՄՍ 1.82(գ) 

Այժ լ՟իսգր  (193)  (128) ՀՀՄՍ 1.103 

Ընբծ՟նուր և վ՟րչ՟խ՟ն լ՟իսգր  (180)  (205) ՀՀՄՍ 1.103 

Գործառնական շահույթ  1,954  1,464 ՀՀՄՍ 1.85 

     
 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտ 7 24  25 ՀՀՄՍ 1.82(ա) 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգր  (94)  (40) ՀՀՄՍ 1.82(բ) 

Շահույթ նախքան շահութահարկը  1,884  1,449 ՀՀՄՍ 1.85 

     
 

Շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով լ՟իս 8 (797)  (529) 
ՀՀՄՍ 1.82(դ), 

ՀՀՄՍ 12.77 

Հաշվետու տարվա շահույթ  1,087  920 
 

ՀՀՄՍ 1.82(զ) 

Այժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգր     ՀՀՄՍ 1;82(է) 

Հաշվետու տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքներ՝ զուտ հարկերից  1,087  920 ՀՀՄՍ 1.82(թ) 

     
 

Մգխ սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսթ ալով ՠ՟դ՟յթն և նոսր՟ցվ՟լ 

շ՟ծույէ (ԱՄՆ բոժ՟ր մգխ ՠ՟ընգտոմսթ ծ՟մ՟ր) 9 0.70  0.96 ՀՀՄՍ 33.66 

 

Մեկնաբանություն 

Վգրոնշյ՟ժ ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ ՟յնպթսթ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն նգրխ՟յ՟ցում ե< որն զնտրգժ ե նգրխ՟յ՟ցնգժ մգխ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուն= Ընբունգժթ ե ն՟և նգրխ՟յ՟ցնգժ ՟ռ՟նձթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուն և 

ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուն= Այժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ դրոյ՟խ՟ն տողզ 

նգր՟ռվգժ ե ՠ՟ց՟ռ՟պգս ցուց՟բր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով= Խումՠզ խ՟րող ե չնգր՟ռգժ ՟յբ տողզ< ք՟նթ որ ՟յն դրոյ՟խ՟ն ե< ՟յսթնքն` ոչ 

նշ՟ն՟խ՟ժթ= Խնբրում գնք ն՟յգժ «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբթ» 2:11է; ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ 

ժր՟ցուցթչ տգղգխ՟տվուէյ՟ն և ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մգջ զնբարխվող ծոբվ՟լնգրթ օրթն՟խնգրթ ծ՟մ՟ր= 
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Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն  

2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

  2011թ.  2010թ. 

ՀՀՄՍ 1.10(ա) 

ՀՀՄՍ 1;51(բ) (գ) 

 

 Ծան. մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 1;51(դ) (ե) 

Ակտիվներ      

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ     
ՀՀՄՍ 1.60,  

ՀՀՄՍ 1.66 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր 11 759  501 

ՀՀՄՍ 1.54(գ), 

ՖՀՄՍ 6.15, ՖՀՄՍ 

6.23 

Հ՟նքգր 12 4,943  3,706 ՀՀՄՍ 1.54(ա) 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգր 13 238  227 ՀՀՄՍ 1.54(ա) 

Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր 14 53  27 ՀՀՄՍ 1;54(գ) 

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում նգրբրումնգր՝ ծ՟շվ՟րխվ՟լ 

ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբով 4 114  98 ՀՀՄՍ 1.54(ե)  

Ս՟ռգցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր 19 50  50 ՀՀՄՍ 7.48-49 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգր  8 83  57 
ՀՀՄՍ 1.54(ժե), 

ՀՀՄՍ 1.56 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ  6,240  4,666  

       

Ընթացիկ ակտիվներ     
ՀՀՄՍ 1.60, ՀՀՄՍ 

1.66 

Պ՟շ՟րնգր 17 93  88 ՀՀՄՍ 1.54(է) 

Առևտր՟յթն և ՟յժ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 18 618  599 ՀՀՄՍ 1.54(ը) 

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգր 19 458  489 ՀՀՄՍ 1.54(թ) 

Այժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր 27 22  20 ՀՀՄՍ 1.54(դ) 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ  1,191  1,196  

Ընդամենը ակտիվներ  7,431  5,862  

       

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ      

Բաժնետիրական կապիտալ      

Թող՟րխվ՟լ խ՟պթտ՟ժ 20 1,564  1,564 ՀՀՄՍ 1.54(ժը) 

Չՠ՟շիվ՟լ շ՟ծույէ  3,192  2,455 ՀՀՄՍ 1.54(ժը) 

Ընդամենը բաժնետիրական կապիտալ  4,756  4,019  

        

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ     
ՀՀՄՍ 1.60, ՀՀՄՍ 

1.69 

Թոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգր 16 20  18 
ՀՀՄՍ 1.54(ժբ), 

ՀՀՄՍ 19.120 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և փոի՟ռուէյուննգր 21 532  315 ՀՀՄՍ 1.54(ժգ) 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգր 8 468  386 
ՀՀՄՍ 1.54(ժե), 

ՀՀՄՍ 1. 56 

Պ՟ծուստնգր 22 610  373 ՀՀՄՍ 1.54(ժբ) 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  1,630  1,092  

        

Ընթացիկ պարտավորություններ     
ՀՀՄՍ 1.60, ՀՀՄՍ 

1.69 

Թոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգր 16 2  2 
ՀՀՄՍ 1.54(ժբ), 

ՀՀՄՍ 19.120 

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր և ծ՟շվգարվ՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 23 567  516 ՀՀՄՍ 1.54(ի) 

Հ՟րխգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգր  365  166 ՀՀՄՍ 1.54(ժդ) 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և փոի՟ռուէյուննգր 21 82  51 ՀՀՄՍ 1.54(ժգ) 

Պ՟ծուստնգր 22 29  16 ՀՀՄՍ 1.54(ժբ) 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ  1,045  751  

Ընդամենը պարտավորություններ  2,675  1,843  

Ընդամենը պարտավորություններ և սեփական 

կապիտալ  7,431  5,862  
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Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն 

(շարունակություն) 

Մեկնաբանություն 

ՀՀՄՍ 1 ստ՟նբ՟րտզ պ՟ծ՟նջում ե< որ զնխգրուէյունզ նգրխ՟յ՟ցնթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուն ՟մգն՟վ՟ղ 

ծ՟մ՟բրգժթ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթ բրուէյ՟մՠ< գրՠ ՟յն ծգտզնէ՟ց խթր՟ռում ե ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ< խ՟տ՟րում ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծոբվ՟լնգրթ վգր՟նգրխ՟յ՟ցում խ՟մ գրՠ վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում ե 

ծոբվ՟լնգրզ թր ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում (ՀՀՄՍ 1;1:(դ))ֈ Այս պ՟ր՟ա՟յում ՀՀՄՍ 1.39-զ պ՟ծ՟նջում ե< որ 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե նգրխ՟յ՟ցնթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն նվ՟դ՟աույնզ գրգք ծ՟շվգտվուէյուննգր< գրխու՟խ՟ն ՟յժ 

ծ՟շվգտվուէյուննգր և բր՟նց ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟նոէ՟արուէյուննգրֈ  

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ չթ տր՟մ՟բրգժ վգր՟ծ՟շվ՟րխվ՟լ ծ՟մգմ՟տ՟խ՟ն ֆթն՟ս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուն 

՟մգն՟վ՟ղ ծ՟մ՟բրգժթ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթ բրուէյ՟մՠ< ք՟նթ որ նոր ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ չթ 

ծ՟նագցրգժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն ծոբվ՟լնգրթ որևե ե՟խ՟ն ծգտզնէ՟ց վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն խ՟մ վգր՟բ՟ս՟խ՟րամ՟ն= Տգ´ս 

«Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» զնխգրուէյ՟ն 2011է; ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ  ՟մգն՟վ՟ղ ծ՟մ՟բրգժթ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթ բրուէյ՟մՠ` ծ՟շվգտվուէյ՟ն և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն լ՟նոէ՟արուէյուննգրթ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն վր՟ վգրջթնթս 

՟դբգցուէյ՟ն օրթն՟խնգրթ ծ՟մ՟ր: 

Հ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 1;6:-թ` Խումՠզ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն տ՟րրգրզ բ՟ս՟խ՟րագժ ե զստ զնէ՟ցթխ և ոչ զնէ՟ցթխ 

՟խտթվնգրթ և զնէ՟ցթխ և ոչ զնէ՟ցթխ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթֈ ՀՀՄՍ 1-զ պ՟ծ՟նջում ե< որ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ նգրխ՟յ՟ցնգն 

թրգնց ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ զնբծ՟նուր ՟ռմ՟մՠ զստ թր՟ցվգժթուէյ՟ն ծգրէ՟խ՟նուէյ՟ն< գրՠ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն ՟յբպթսթ 

ձևն ՟վգժթ տգղթն ե և ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տֈ 
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին համախմբված 

հաշվետվություն 

2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

 

  

Թողարկված 

կապիտալ 

Չբաշխված 

շահույթ 

Ընդամենը 

սեփական 

կապիտալ ՀՀՄՍ 1.106 (դ)  

 Ծան. մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 1.51 (դ)(ե) 

Մնացորդը 2010 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  836 1,675 2,511  

Հ՟շվգտու տ՟րվ՟ շ՟ծույէ   920 920 ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(i) 

Այժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգր     ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(ii) 

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքներ   920 920 ՀՀՄՍ 1.106 (ա) 

Բ՟ընգտթր՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ էող՟րխում 20 728  728 ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(iii) 

Վճ՟րվ՟լ շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգր 10  (140) (140) 
ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(iii), 

107 

Մնացորդը 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  1,564 2,455 4,019  

Հ՟շվգտու տ՟րվ՟ շ՟ծույէ   1,087 1,087 ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(i) 

Այժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգր     ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(ii) 

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքներ   1,087 1,087  

Վճ՟րվ՟լ շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգր 10  (350) (350) 
ՀՀՄՍ 1.106 (դ)(iii), 
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Մնացորդը 2011թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  1,564 3,192 4,756  
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված 

հաշվետվություն 

2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 

Նշված ամսաթվին ավարտվող տարվա համար  

2011թ. 

դեկտեմբերի 31  

2010 թ. 

դեկտեմբերի 31 

 

ՀՀՄՍ 7.10  

ՀՀՄՍ 1;1:(դ) 

 Ծան. մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 1;51(դ) (ե) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր     ՀՀՄՍ 7;18(բ) 

Գորլ՟ռն՟խ՟ն աորլունգուէյունթց շ՟ծույէ ն՟իք՟ն 

շ՟ծուէ՟ծ՟րխզ  1,884  1,449  

Ոչ բր՟մ՟խ՟ն ծոբվ՟լնգրզ ՟վգժ՟ցնգժու/(նվ՟դգցնգժու) ալով 

ճշարտումնգր`     ՀՀՄՍ 7;2:(բ) 

Մ՟շվ՟լուէյուն, սպ՟ռում և ՟մորտթդ՟ցթ՟ 6 642  293  

Ալ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ ալով չթր՟ցվ՟լ օաուտ  (3)  (5)  

Վգր՟խ՟նանմ՟ն ալով դգղչգրթ ծգտ՟բ՟րձում 22 27  28  

Հ՟նքգրթ ՟րըգդրխում  6 33  9  

Հ՟նքգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 6 (39)  (58)  

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ վ՟ճ՟ռքթց (օաուտ) / վն՟ս 6 (11)  11  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխում 6 5  6  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ն՟իխթն 

՟րըգդրխմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձում 6 (16)  +  

Գուբվթժթ ՟րըգդրխում 15 15  +  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 6 (1)  +  

Այժ ոչ բր՟մ՟խ՟ն գխ՟մուտնգր և լ՟իսգր  (3)  (1)  

Անծ՟ջող ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգր 11 90  75  

Գում՟ր՟լ`տոխոս՟յթն լ՟իսգր (ՠ՟ց՟ծ՟յտվ՟լ ֆթն՟նս՟վորմ՟ն 

աորլունգուէյունում)  67  12  

Հ՟ն՟լ` տոխոս՟յթն գխ՟մուտ (ՠ՟ց՟ծ՟յտվ՟լ նգրբրում՟յթն 

աորլունգուէյունում)  (20)  (24)  

Շրջ՟ն՟ռու խ՟պթտ՟ժթ ճշարտումնգր`     ՀՀՄՍ 7;2:(ա) 

Առևտր՟յթն և ՟յժ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթ փոփոիուէյուն  (19)  (207)  

Պ՟շ՟րնգրթ փոփոիուէյուն  (5)  (3)  

Գորլ՟ռն՟խ՟ն աորլունգուէյ՟նզ վգր՟ՠգրող ՟ռևտր՟յթն և ՟յժ 

խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթ փոփոիուէյուն  35  142  

Վճ՟րվ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխ  (737)  (678) ՀՀՄՍ 7.35 

Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից  1,944  1,049  

      

Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր      

Նգրբրումնգր ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրում 11 (358)  (293) 
ՀՀՄՍ 7.21 

ՀՀՄՍ 7;16 (ա) 

Հ՟նքգրթ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգր  (1,108)  (1,433) ՀՀՄՍ 7;16 (ա) 

Այժ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ալով լ՟իսումնգր 14 (5)  (4) ՀՀՄՍ 7;16 (ա) 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ ալով լ՟իսումնգր 13 (1)  (32) ՀՀՄՍ 7;16 (ա) 

Դուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ձգռքՠգրում՝ ստ՟ցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգրթ նվ՟դգցումթց ծգտո 3 (439)  + ՀՀՄՍ 7.39 

Մուտքգր ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ օտ՟րումթց 11 22  + ՀՀՄՍ 7;16 (բ) 

Մուտքգր ծ՟նքգրթ օտ՟րումթց  110  98 ՀՀՄՍ 7;16 (բ) 

Մուտքգր ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ օտ՟րումթց  24  12 ՀՀՄՍ 7;16 (բ) 

Նգրբրում՟յթն աորլունգուէյունթց ստ՟ցվ՟լ տոխոսնգր  20  24 ՀՀՄՍ 7.31 

Զուտ դրամական հոսքեր՝ օգտագործված ներդրումային 

գործունեությունում  (1,735)  (1,628)  

      

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական հոսքեր     ՀՀՄՍ 7.21 

Մուտքգր ՠ՟ընգտոմսգրթ էող՟րխումթց 20 +  728 ՀՀՄՍ 7;17 (ա) 

Մուտքգր վ՟րխգրթց և փոի՟ռուէյուննգրթց  331  + ՀՀՄՍ 7;17 (գ) 

Վ՟րխգրթ և փոի՟ռուէյուննգրթ վճ՟րում  (114)  (32) ՀՀՄՍ 7;17(դ) 

Վճ՟րվ՟լ տոխոսնգր  (64)  (20) ՀՀՄՍ 7.31 

Վճ՟րվ՟լ շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգր 10 (350)  (140) ՀՀՄՍ 7.31 

Զուտ դրամական հոսքեր՝ (օգտագործված)/ստացված 

ֆինանսավորման գործունեությունից  (197)  536  

      

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ դուտ ՟վգժ՟ցում/(նվ՟դում)  12  (43)  

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգր ծ՟շվգտու 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթ բրուէյ՟մՠ 19 438  481  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 19 450  438 ՀՀՄՍ 7.45 

     ՀՀՄՍ 7.48 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին համախմբված 

հաշվետվություն (շարունակություն) 

 

Մեկնաբանություն 

ՀՀՄՍ 7.18-զ էույժ ե տ՟ժթս խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթն աորլ՟ռն՟խ՟ն աորլունգուէյունթց բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն 

ծ՟շվգտվուէյունզ նգրխ՟յ՟ցնգժ ուղղ՟խթ խ՟մ ՟նուղղ՟խթ մգէոբովֈ Խումՠն թր բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունզ 

նգրխ՟յ՟ցնում ե ՟նուղղ՟խթ մգէոբթ մթջոցովֈ  

Խումՠզ ծ՟մ՟ձ՟յնգցրգժ ե մթնչև շ՟ծուէ՟ծ՟րխզ շ՟ծույէզ աորլ՟ռն՟խ՟ն աորլունգուէյունթց դուտ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթնֈ 

Այնու՟մգն՟յնթվ< շ՟ծուէ՟ծ՟րխթց ծգտո շ՟ծույէթ ծ՟մ՟ձ՟յնգցումզ ևս զնբունգժթ ե ՀՀՄՍ 7-թ շրջ՟ն՟խնգրումֈ 

ՀՀՄՍ 7.33-զ էույժ ե տ՟ժթս< որպգսդթ վճ՟րվ՟լ տոխոսզ նգրխ՟յ՟ցվթ որպգս աորլ՟ռն՟խ՟ն խ՟մ որպգս ֆթն՟նս՟վորմ՟ն 

աորլունգուէյուն< թսխ ստ՟ցվ՟լ տոխոսզ՝ որպգս աորլ՟ռն՟խ՟ն խ՟մ որպգս նգրբրում՟յթն աորլունգուէյուն` խ՟իվ՟լ< էգ 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ որ տ՟րՠգր՟խն ե տգղթն ծ՟մ՟րում= Խումՠզ ն՟իզնտրգժ ե ստ՟ցվ՟լ տոխոսզ ՟րտ՟ցոժգժ նգրբրում՟յթն 

աորլունգուէյունթց բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրումֈ 

ՀՀՄՍ 7.16-թ ծ՟մ՟ձ՟յն ՟յն լ՟իսումնգրզ< որոնք ծ՟նագցնում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյունում ՟խտթվնգրթ ճ՟ն՟չմ՟նզ< գնէ՟խ՟ 

գն որպգս նգրբրում՟յթն աորլունգուէյուն բ՟ս՟խ՟րավգժու= Այբ թսխ պ՟տճ՟ռով< գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ որբգարգժ ե ծգտ՟իուդմ՟ն 

և/խ՟մ ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ լ՟իս՟արմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն, բր՟նց ծգտ խ՟պվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ չգն խ՟րող 

բ՟ս՟խ՟րավգժ որպգս նգրբրում՟յթն աորլունգուէյունթց բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգր= Խումՠզ խ՟պթտ՟ժ՟ցնում ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն 

լ՟իսումնգրզ որոշ՟խթ պ՟յմ՟ննգրթ ՟ռխ՟յուէյ՟ն բգպքում< ծգտև՟ՠ՟ր, ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ բ՟ս՟խ՟րավգժ գն 

որպգս նգրբրում՟յթն աորլունգուէյունթց ծոսքգր= 
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Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ 

1. Տեղեկատվություն ընկերության վերաբերյալ 

«Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» զնխգրուէյ՟ն («Գուբ մ՟յնթնա») 2:11 էվ՟խ՟նթ բգխտգմՠգրթ 31-թն 

՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ վ՟վգր՟ցվգժ գն ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն ծ՟մ՟ր 

Տնօրգննգրթ իործրբթ 2:12է; ծունվ՟րթ 27-թ որոշմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնֈ «Գուբ մ՟յնթնա»-զ ծ՟նբթս՟նում ե 

ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ պ՟տ՟սի՟ն՟տվուէյ՟մՠ խ՟դմ՟խգրպուէյուն< որզ ար՟նցվ՟լ ե և աորլում ե Մգտ՟ժվթժում և որթ 

ՠ՟ընգտոմսգրզ ծր՟պ՟ր՟խ՟յնորգն վ՟ճ՟ռվում գնֈ  

Խմՠթ ծթմն՟խ՟ն աորլունգուէյունն ե` ոսխյ՟ ձուժ՟խտորնգրթ և ոսխու/պղնձթ իտ՟նյուէթ ծգտ՟իուդումզ< 

մշ՟խումզ և ՟րտ՟բրուէյունզ= 

 

ՀՀՄՍ1.138 (ա) 

 

 

ՀՀՄՍ 1.51(ա),(բ), 

(գ) 

 

ՀՀՄՍ 10.17 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 1.138(ա) 

ՀՀՄՍ 1.138(բ) 

2.1 Հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները 

«Գուբ մ՟յնթնա»-թ (որպգս մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն) և վգրջթնթս ՠոժոր բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ 

(«Խումՠ») ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստվգժ գն Ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթն (ՖՀՄՍ) ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն< որոնք ծր՟պ՟ր՟խվգժ գն 

Հ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ իործրբթ (ՀՀՄՍԽ) խողմթցֈ  

Հ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստվգժ գն պ՟տմ՟խ՟ն ՟րըգքթ սխդՠունքթ ծթմ՟ն 

վր՟՝ ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ< որոնք նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն թր՟խ՟ն ՟րըգքովֈ 

Հ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն ԱՄՆ բոժ՟րով և ՠոժոր ՟րըգքնգրզ 

խժոր՟ցվ՟լ գն մթնչև մթժթոն (ԱՄՆ մժն; բոժ՟ր)` գէգ ՟յժ ՠ՟ն նշվ՟լ չեֈ 

Համախմբման հիմունքները  

Հ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ՠ՟ղխ՟ց՟լ գն Խմՠթ զնխգրուէյուննգրթ 2:11 էվ՟խ՟նթ 

բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթցֈ  

Դուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ ՟մՠողջ՟պգս ծ՟մ՟իմՠվում գն Խմՠթ խողմթց վգր՟ծսխողուէյուն ձգռք ՠգրգժու 

պ՟ծթց սխս՟լ և շ՟րուն՟խվում գն ծ՟մ՟իմՠվգժ< մթնչև ՟յբ վգր՟ծսխողուէյունզ չթ բ՟բ՟րումֈ  

Դուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստվում գն մ՟յր 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծգտ մթևնույն ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ծ՟մ՟ր՝ օատ՟աորլգժով ծգտևող՟խ՟ն 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրֈ 

Նգրիմՠ՟յթն ՠոժոր ծ՟շթվնգրզ< աորլ՟րքնգրզ< նգրիմՠ՟յթն աորլունգուէյ՟ն ՟րբյունք ծ՟նբթս՟ցող չթր՟ցվ՟լ 

օաուտնգրն ու վն՟սնգրզ և շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգրզ ՟մՠողջուէյ՟մՠ ՠ՟ց՟ռվում գնֈ  

Այն բգպքում< գրՠ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյունում ՠ՟ընգմ՟սզ 1::%-թց պ՟խ՟ս ե և բր՟ ծգտև՟նքով ՟ռխ՟ ե 

չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟ս, չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟սթն ե վգր՟արվում ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ծ՟մ՟ր զնբ՟մգնզ 

ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ  թրգնց ՠ՟ըթնզ< նույնթսխ գէգ բ՟ ծ՟նագցնում ե ՠ՟ց՟ս՟խ՟ն 

մն՟ցորբթֈ 

Առ՟նց վգր՟ծսխմ՟ն խորստթ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն սգփ՟խ՟նուէյ՟ն փոփոիուէյունզ ծ՟շվ՟ռվում ե 

որպգս սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ փոփոիուէյունֈ Եէգ Խումՠզ խորցնում ե բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն նխ՟տմ՟մՠ 

վգր՟ծսխողուէյունզ< ՟յն` 

 ՟պ՟ճ՟ն՟չում ե բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՟խտթվնգրզ (նգր՟ռյ՟ժ` աուբվթժզ) և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ< 

 ՟պ՟ճ՟ն՟չում ե չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟սթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ< 

 ՟պ՟ճ՟ն՟չում ե սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժում ճ՟ն՟չվ՟լ խուտ՟խվ՟լ փոի՟րըգք՟յթն տ՟րՠգրուէյուննգրզ< 

 ճ՟ն՟չում ե ստ՟ցվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն թր՟խ՟ն ՟րըգքզ< 

 ճ՟ն՟չում ե մն՟ց՟լ նգրբրմ՟ն թր՟խ՟ն ՟րըգքզ< 

 ճ՟ն՟չում ե աորլ՟րքթ ՟րբյունքում ՟ռ՟ջ՟ց՟լ ՟վգժ խ՟մ պ՟խ՟ս աում՟րզ շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում,  

 վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում ե ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում ն՟իխթնում ճ՟ն՟չվ՟լ մ՟յր 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն տ՟րրգրթ ՠ՟ըթնզ շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< խ՟մ չՠ՟շիվ՟լ շ՟ծույէում< որզ որ ՟վգժթ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ե= 

ՀՀՄՍ 1.112(ա) 

ՀՀՄՍ 1.16 

 
 
 
 
ՀՀՄՍ 1.117(ա) 

 

ՀՀՄՍ 1;51(դ)< (ե) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 27.12 

ՀՀՄՍ 27.26 

ՀՀՄՍ 27.22 

ՀՀՄՍ 27.23 

ՀՀՄՍ 27.24 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 27.20 

 

 

 

ՀՀՄՍ 27.28 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 27.30 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 27.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 27.41 
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2.2 Նշանակալի հաշվապահական դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ 

Խմՠթ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ պ՟տր՟ստումզ ՖՀՄՍ-նգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

ղգխ՟վ՟րուէյունթց պ՟ծ՟նջում ե խթր՟ռգժ բ՟տողուէյուննգր< ան՟ծ՟տումնգր և գնէ՟բրուէյուննգր< որոնք 

՟դբում գն ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում ՟խտթվնգրթ< 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ աում՟րնգրթ և պ՟յմ՟ն՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն վր՟< և ծ՟շվգտու 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ զնէ՟ցքում նգրխ՟յ՟ցվ՟լ  ծ՟սույէնգրթ և լ՟իսգրթ մգլուէյուննգրթ վր՟= Գն՟ծ՟տումնգրն 

ու գնէ՟բրուէյուննգրզ ՟նզնբծ՟տ բթտ՟րխվում գն և ծթմնվ՟լ գն ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն փորձթ և ՟յժ աորլոննգրթ վր՟ 

նգր՟ռյ՟ժ ՟յն սպ՟սումնգրզ< որոնք խթր՟աորլվգն որոշ՟խթ պ՟յմ՟ննգրթ բգպքում= Այնու՟մգն՟յնթվ< թր՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգրվգժ ՟յս ան՟ծ՟տումնգրթց< գէգ տ՟րՠգր գնէ՟բրուէյուննգր խթր՟ռվգն և 

տ՟րՠգր պ՟յմ՟ննգր աոյուէյուն ունգն՟ն=  

Մ՟սն՟վոր՟պգս< Խումՠզ ծ՟յտն՟ՠգրգժ ե ծգտևյ՟ժ ոժորտնգրզ< որտգղ նշ՟ն՟խ՟ժթ բ՟տողուէյուննգր< 

ան՟ծ՟տումնգր և գնէ՟բրուէյուննգր գն պ՟ծ՟նջվում և որտգղ փ՟ստ՟ցթ ՟րբյունքնգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգրվգժ , 

որթ ՟րբյունքում ծն՟ր՟վոր ե  ՟պ՟ա՟ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խզ խ՟մ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրզ ե՟պգս փոփոիվգնֈ Լր՟ցուցթչ տգղգխ՟տվուէյունզ նշվ՟լթ վգր՟ՠգրյ՟ժ< և էգ թնչպգս գն բր՟նք 

՟դբում տ՟րՠգր ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրթ վր՟ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն լ՟նոէ՟արուէյուննգրում=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 1.122,  

ՀՀՄՍ 1.125 

 

(ա) Հանքաքարի պաշարների և օգտակար հանածոների գնահատումներ 

Հ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ ան՟ծ՟տվգժ գն ՟յն չ՟փով, որք՟նով ծն՟ր՟վոր ե տնտգս՟պգս և օրթն՟խ՟ն 

ծթմունքնգրով ՟րբյուն՟ծ՟նումզ Խմՠթ ծ՟նքգրթցֈ Խումՠզ ան՟ծ՟տում ե ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ և օատ՟խ՟ր 

ծ՟ն՟լոնգրզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն որ՟խ՟վորում ունգցող մ՟սն՟ագտնգրթց ստ՟ցվ՟լ ծ՟նք՟մ՟րմնթ չ՟փգրթ, 

իորուէյ՟ն, ձևթ և ՟ստթճ՟նթ, թնչպգս ն՟և ՟րտ՟բրուէյ՟ն ծ՟րմ՟ր տգինոժոաթ՟նգրթ և վգր՟խ՟նանմ՟ն 

՟ստթճ՟ննգրթ մ՟սթն տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծթմ՟ն վր՟ֈ Նմ՟ն վգրժուլուէյունզ պ՟ծ՟նջում ե ՠ՟րբ 

գրխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն բ՟տողուէյուննգր տվյ՟ժնգրթ մգխն՟ՠ՟նմ՟ն ծ՟մ՟ր: Վգր՟խ՟նանվող պ՟շ՟րնգրթ 

ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրզ ծթմնվ՟լ գն ՟րտ՟րըույէթ փոի՟րըգքնգրթ, ՟պր՟նքնգրթ անգրթ, ՟պ՟ա՟ 

խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթ և ՟րտ՟բրուէյ՟ն լ՟իսումնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն վր՟՝ ծ՟նք՟մ՟րմնթ չ՟փթ և 

՟ստթճ՟նթ վգր՟ՠգրյ՟ժ խ՟տ՟րվ՟լ գրխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն բ՟տողուէյուննգրթ և գնէ՟բրուէյուննգրթ ծգտ մթ՟սթնֈ  

Խումՠզ ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ան՟ծ՟տում և ծ՟շվգտվուէյուն ե նգրխ՟յ՟ցնում Հգտ՟իուդմ՟ն 

՟րբյունքնգրթ, Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ և ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվգտվուէյ՟ն Ավստր՟ժ՟սթ՟խ՟ն 

օրգնսարքթ ծթմ՟ն վր՟ (բգխտգմՠգր 2004), ծ՟յտնթ որպգս ՀՊՄԿ օրգնսաթրք, որզ պ՟տր՟ստվգժ ե 

Հ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն և մգտ՟ղ՟աորլուէյ՟ն ՟վստր՟ժ՟սթ՟խ՟ն թնստթտուտթ՝ Հ՟նք՟յթն պ՟շ՟րնգրթ 

մթ՟սն՟խ՟ն խոմթտգթ և Աշի՟րծ՟ագտնգրթ և օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ՟վստր՟ժթ՟խ՟ն իործրբթ խողմթցֈ ՀՊՄԿ 

օրգնսաթրքզ պ՟ծ՟նջում ե ողջ՟մթտ նգրբրում՟յթն գնէ՟բրուէյուննգրթ խթր՟ռում, որզ նգր՟ռում ե՝ 

 ՟պ՟ա՟ ՟րտ՟բրուէյ՟ն լ՟վ՟ժնգրթ ան՟ծ՟տումզ, որզ նգր՟ռում ե ստույա և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն պ՟շ՟րնգրզ, 

ծ՟ն՟լոնգրթ ան՟ծ՟տումզ և ծ՟նձն՟ռ՟լ զնբժ՟յնումզ, 

 ՟պր՟նքնգրթ ՟խնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ անգրզ` ծթմնվ՟լ զնէ՟ցթխ շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթ, ֆորվ՟րբ անգրթ և Խմՠթ` 

գրխ՟ր՟ը՟մխգտ մթջթն անթ ան՟ծ՟տմ՟ն վր՟, և 

 ՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟պ՟ա՟ խ՟նիթխ/զնէ՟ցթխ լ՟իսումնգրզ, խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրզ և վգր՟խ՟նանմ՟ն 

ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ: 

Այսպթսով, ղգխ՟վ՟րուէյունզ խձև՟վորթ խ՟նի՟տգսվող վ՟ճ՟ռքթ անգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ խ՟րլթք՝ ծթմնվ՟լ 

զնէ՟ցթխ և գրխ՟ր՟ը՟մխգտ պ՟տմ՟խ՟ն մթջթն անգրթ տրգնբգրթ վր՟: Օրթն՟խ, գէգ զնէ՟ցթխ անգրզ 

ծ՟մգմ՟տ՟ՠ՟ր գրխ՟ր ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լում ՟վգժթ ՠ՟րձր մն՟ն, ք՟ն գրխ՟ր՟ը՟մխգտ պ՟տմ՟խ՟ն 

մթջթննգրզ, ղգխ՟վ՟րուէյունզ խ՟րող ե գնէ՟բրգժ, որ ՟պ՟ա՟յում խագր՟խշռգն ՟վգժթ ց՟լր անգրզ և բր՟ 

՟րբյունքում, ՟յբ ց՟լր անգրն գն օատ՟աորլվում ՀՊՄԿ օրգնսարքթ ծ՟մ՟ձ՟յն պ՟շ՟րնգրզ ան՟ծ՟տգժու 

նպ՟տ՟խով: Ավգժթ ց՟լր անթ գնէ՟բրուէյուննգրզ ծ՟նագցնում գն պ՟շ՟րնգրթ ՟վգժթ ց՟լր ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ:  

Ք՟նթ որ խթր՟ռվ՟լ տնտգս՟խ՟ն գնէ՟բրուէյուննգրզ խ՟րող գն փոփոիվգժ և ք՟նթ որ ծ՟նքթ աորլ՟րխմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ ժր՟ցուցթչ գրխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն տգղգխ՟տվուէյուն խ՟րող ե թ ծ՟յտ ա՟ժ, պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տումզ խ՟րող 

ե փոփոիվգժ: Նմ՟ն փոփոիուէյուննգրզ խ՟րող գն ՟նբր՟բ՟ռն՟ժ Խմՠթ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ և 

՟րբյունքնգրթ վր՟, թնչզ նգր՟ռում ե` 

 ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ, ծ՟նքգրթ, ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ և աուբվթժթ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքնգրզ խ՟րող գն փոփոիվգժ՝ խ՟իվ՟լ ան՟ծ՟տվ՟լ ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ 

փոփոիուէյուննգրթց, 

ՀՀՄՍ 1.125 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.2 Նշանակալի հաշվապահական դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ 

(շարունակություն) 

 

(ա) Հանքաքարի պաշարների և օգտակար հանածոների գնահատումներ  (շարունակություն)  

 շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում ճ՟ն՟չվ՟լ մ՟շվ՟լուէյ՟ն և ՟մորտթդ՟ցթ՟յթ լ՟իսգրզ խ՟րող գն փոփոիվգժ, 

գէգ նմ՟ն լ՟իսգրզ որոշվում գն՝ օատ՟աորլգժով էող՟րխվ՟լ մթ՟վորնգրթ մգէոբզ, խ՟մ ՟յն բգպքում, գրՠ 

խ՟պ՟խցվ՟լ ՟խտթվնգրթ օատ՟խ՟ր աորլողուէյ՟ն ը՟մխգտն ե փոփոիվում, 

 ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում ճ՟ն՟չվ՟լ խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ< խ՟մ շ՟ծույէում խ՟մ 

վն՟սում լ՟իս՟արվ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ խ՟րող գն փոփոիվգժ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ 

փոփոիուէյ՟ն ՟րբյունքում, 

 վգր՟խ՟նանմ՟ն ալով պ՟ծուստնգրզ և շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ ալով պ՟ծուստնգրզ խ՟րող գն փոփոիվգժ ՟յն 

բգպքգրում< գրՠ պ՟ծուստնգրթ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ վր՟ ՟նբր՟բ՟ռնում գն ՟յբ աորլողուէյուննգրզ տգղթ 

ունգն՟ժու ը՟մխգտնգրզ և ՟յբ աորլողուէյուննգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ< 

 շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվթ ճ՟ն՟չումզ և ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ խ՟րող ե 

փոփոիվգժ` նմ՟ն ՟խտթվնգրթ աոյուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ բ՟տողուէյուննգրթ և նմ՟ն ՟խտթվնգրթ ծն՟ր՟վոր 

վգր՟խ՟նանմ՟ն ան՟ծ՟տումնգրթ փոփոիուէյուննգրթց խ՟իվ՟լ= 

 

Մեկնաբանություն 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ և ծ՟ն՟լոնգրթ ս՟ծմ՟նումնգրզ և ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ ՖՀՄՍ-նգրում նգրխ՟ պ՟ծթն  

զնբարխվ՟լ չգն= Ոժորտում զնբունվ՟լ պր՟խտթխ՟ ե` ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն նգրխ՟յ՟ցնգժթս< ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթց ՠ՟ց՟ռգժ ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ  որոշմ՟ն ծ՟մ՟ր խթր՟ռվող ծ՟նքթ աորլողուէյ՟ն ը՟մխգտթն վգր՟ՠգրող 

տգղգխ՟տվուէյունզ: Նմ՟ն՟պգս< ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ ՟ռ՟նձթն չգն ճ՟ն՟չվում որպգս ՟խտթվ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն 

ծ՟շվգտվուէյունում< ս՟խ՟յն զնբարխվում գն ծ՟նքթ ՟րըգքթ մգջ: Այնու՟մգն՟յնթվ, ՀՀՄՍ 1*թ 125 պ՟ր՟ար՟ֆզ պ՟ծ՟նջում ե ՠ՟ց՟ծ՟յտգժ 

՟նորոշուէյ՟ն ան՟ծ՟տմ՟ն ծթմն՟խ՟ն ՟ղՠյուրնգրզ; մն՟ցորբ՟յթն տնտգս՟պգս վգր՟խ՟նանգժթ պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն ալով 

՟նորոշուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ պ՟րՠգրուէյունզ և խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց տնտգս՟պգս վգր՟խ՟նանգժթ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր 

խթր՟ռվող մգէոբթ նխ՟ր՟արուէյունզ (ՀՊՄԿ օրգնսարքթ մգէոբնգրզ) խզնբարխվգն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն լ՟նոէ՟արուէյունում 

(լ՟նոէ՟արուէյուննգրում): 

 

(բ) Հետախուզման և գնահատման ծախսումներ (Ծան. 11) 

Խմՠթ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ ալով ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 

խթր՟ռումզ պ՟ծ՟նջում ե բ՟տողուէյուն՝ որոշգժու ՟րբյոք ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգր 

խծոսգն շ՟ծ՟աորլումթց խ՟մ վ՟ճ՟ռքթց, խ՟մ աորլունգուէյունզ բգռ չթ ծ՟սգժ ՟յն մ՟խ՟րբ՟խթ< որզ էույժ խտ՟ 

պ՟շ՟րնգրթ աոյուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ ողջ՟մթտ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգր տ՟ժ= Ըստ ՀՊՄԿ-թ` ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ 

որոշումն թնքնթն ան՟ծ՟տմ՟ն աորլզնէ՟ց ե< որզ պ՟ծ՟նջում ե ՟նորոշուէյ՟ն տ՟րՠգր մ՟խ՟րբ՟խնգր` 

խ՟իվ՟լ գնէ՟բ՟ս՟խ՟րաումթց< և ՟յբ ան՟ծ՟տումնգրն ուղղ՟խթորգն ՟դբում գն ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծգտ՟ձամ՟ն պ՟ծթ որոշմ՟ն վր՟= Հգտ՟ձամ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ պ՟ծ՟նջում 

ե< որպգսդթ ղգխ՟վ՟րուէյունզ խ՟տ՟րթ որոշ՟խթ ան՟ծ՟տումնգր և գնէ՟բրուէյուննգր ՟պ՟ա՟ 

թր՟բ՟րձուէյուննգրթ խ՟մ պ՟յմ՟ննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ< մ՟սն՟վոր՟պգս, ՟րբյոք ծն՟ր՟վոր ե թր՟խ՟ն՟ցնգժ 

տնտգս՟պգս խգնսուն՟խ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլունգուէյուն: Կ՟տ՟րվ՟լ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրզ և 

գնէ՟բրուէյուննգրզ խ՟րող գն փոիվգժ` նոր տգղգխ՟տվուէյ՟ն թ ծ՟յտ ա՟ժուն պգս= Եէգ լ՟իսումնգրթ 

խ՟պթտ՟ժ՟ցումթց ծգտո թ ծ՟յտ ե ա՟ժթս ՟յնպթսթ տգղգխ՟տվուէյուն, զստ որթ լ՟իսումնգրթ փոիծ՟տուցումզ 

ծ՟վ՟ն՟խ՟ն չե< խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ աում՟րզ բուրս ե արվում շ՟ծույէ խ՟մ վն՟ս ՟յն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< գրՠ թ 

ծ՟յտ ե ա՟ժթս նոր տգղգխ՟տվուէյունզֈ 

 

(գ) Հետաձգված մակաբացման ծախսումներ (Ծան. 2.4 (ժզ)) 

Խումՠզ ծգտ՟ձաում ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ (է՟փոննգրթ ծգռ՟ցում)< որոնք ՟ռ՟ջ՟նում գն 

՟րտ՟բրուէյ՟ն զնէ՟ցքում= Այս ծ՟շվ՟րխզ պ՟ծ՟նջում ե բ՟տողուէյուննգրթ և ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ խթր՟ռում` 

խ՟պվ՟լ ծ՟նքթ տ՟ր՟լքթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքում ծգռ՟ցվգժթք է՟փոննգրթ ՟խնխ՟ժվող 

լ՟վ՟ժնգրթց և բր՟ ՟րբյունքում ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ տնտգս՟պգս վգր՟խ՟նանգժթ ՟խնխ՟ժվող պ՟շ՟րնգրթցֈ Այս 

տգղգխ՟տվուէյունզ օատ՟աորլվում ե ծ՟նքթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ մթջթն օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն 

(՟խնխ՟ժվող է՟փոննգրթ լ՟վ՟ժզ ծ՟ր՟ՠգր՟լ ՟խնխ՟ժվող օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ լ՟վ՟ժթն աորլ՟խթց) 

ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր: Հ՟նքթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն և որ՟խթ փոփոիուէյունզ սովոր՟ՠ՟ր ծ՟նագցնում ե 

ծ՟նքթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն մթջթն օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյուն աորլ՟խցթ փոփոիուէյ՟նզ= Այս փոփոիուէյուննգրզ 

ծ՟շվ՟ռվում գն ՟ռ՟ջզնէ՟ց: 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

20 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.2 Նշանակալի հաշվապահական դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ 

(շարունակություն) 

 

(դ) Արտադրությունը սկսելու ամսաթիվ (Ծան. 12) 

Խումՠզ ան՟ծ՟տում ե< էգ յուր՟ք՟նչյուր խ՟ռուցմ՟ն մգջ ատնվող ծ՟նքզ թնչ փուժում ե՝ որոշգժու, էգ գրՠ ե ծ՟նքզ 

՟նցնգժու ՟րտ՟բրուէյ՟ն փուժ: Ս՟ տգղթ խունգն՟< գրՠ ծ՟նքզ ժթնթ ե՟պգս ՟վ՟րտվ՟լ և պ՟տր՟ստ 

ն՟ի՟տգսվ՟լ օատ՟աորլմ՟նզ: Արտ՟բրուէյ՟ն սխդՠթ ՟մս՟էվթ ան՟ծ՟տմ՟ն չ՟փ՟նթշզ որոշվում ե՝ 

յուր՟ք՟նչյուր ծ՟նքթ խ՟ռուցմ՟ն ն՟ի՟ալթ յուր՟ծ՟տուխ ՠնույէթց խ՟իվ՟լ< թնչպգս օրթն՟խ` ն՟ի՟ալթ 

ՠ՟րբուէյունն ե և ատնվգժու վ՟յրզ= Խումՠզ ծ՟շվթ ե ՟ռնում տ՟րՠգր չ՟փ՟նթշնգր՝ ան՟ծ՟տգժու< էգ գրՠ ե 

՟րտ՟բրուէյ՟ն փուժզ մգխն՟րխգժու: Այբ պ՟ծթն ՠոժոր ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն աում՟րնգրզ վգր՟բ՟ս՟խ՟րավում գն 

«Կ՟ռուցմ՟ն մգջ ատնվող ծ՟նքգրթց» «Գորլող ծ՟նքգր» և/խ՟մ «Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգր» ծոբվ՟լնգր: 

Արտ՟բրուէյունզ սխսգժու ՟մս՟էթվզ որոշգժու ծ՟մ՟ր խթր՟ռվող որոշ չ՟փ՟նթշնգրզ զնբարխում գն< ՠ՟յց չգն 

ս՟ծմ՟ն՟փ՟խվում ծգտևյ՟ժով`  

 խ՟տ՟րվ՟լ խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրթ մ՟խ՟րբ՟խզ ծ՟մգմ՟տ՟լ խ՟ռուցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ն՟ին՟խ՟ն 

ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ ծգտ< 

 ծ՟նքթ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ ստուամ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ողջ՟մթտ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ՟վ՟րտ< 

 վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր պթտ՟նթ մգտ՟ղթ ՟րտ՟բրուէյուն (տգինթխ՟խ՟ն ՠնուէ՟արգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն) 

խ՟րողուէյունզ, 

 մգտ՟ղթ զնէ՟ցթխ ՟րտ՟բրուէյունզ շ՟րուն՟խգժու խ՟րողուէյուն= 

Երՠ ծ՟նքթ մշ՟խմ՟ն/խ՟ռուցմ՟ն ն՟ի՟աթլզ տգղ՟փոիվում ե ՟րտ՟բրուէյ՟ն փուժ< տվյ՟ժ ծ՟նքթ 

մշ՟խմ՟ն/խ՟ռուցմ՟ն լ՟իսումնգրթ խ՟պթտ՟ժ՟ցումզ բ՟բ՟րում ե և լ՟իսումնգրզ խ՟´մ բթտ՟րխվում գն որպգս 

պ՟շ՟րնգրթ թնքն՟րըգքթ մ՟ս< խ՟´մ լ՟իս՟արվում գն՝ ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ծ՟նքգրթ ՟վգժ՟ցմ՟նզ խ՟մ 

ՠ՟րգժ՟վմ՟նզ վգր՟արվող խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն գնէ՟խ՟ լ՟իսումնգրթ< ստորագտնյ՟ ծ՟նքգրթ մշ՟խմ՟ն 

լ՟իսումնգրթ և ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն գնէ՟խ՟ պ՟շ՟րնգրթ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրթ= Այս փուժում ե ն՟և< որ սխսվում 

ե մ՟շվ՟լուէյունզ/՟մորտթդ՟ցթ՟ն:  

ՀՀՄՍ 1.125 

(ե) Թողարկված միավորների մեթոդով մաշվածություն (Ծան. 12 և 13) 

Հ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟նզ ծ՟տուխ ՟խտթվնգրթ մ՟շվ՟լուէյունզ և/խ՟մ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն որոշգժու ծ՟մ՟ր 

խթր՟ռվում գն տնտգս՟պգս փոիծ՟տուցգժթ պ՟շ՟րնգրթ լ՟վ՟ժնգրթ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրզ: Ս՟ ծ՟նագցնում ե 

մ՟շվ՟լուէյ՟ն/՟մորտթդ՟ցթ՟յթ ալով լ՟իսումնգրզ ծ՟նքթ ՟րտ՟բրուէյ՟ն մն՟ցորբ՟յթն ը՟մխգտթ 

սպ՟ռմ՟նզ ծ՟մ՟մ՟սնորգն ծ՟շվ՟ռմ՟նզ: Յուր՟ք՟նչյուր ծոբվ՟լթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյուն, որզ ան՟ծ՟տվում 

ե տ՟րգխ՟ն, խ՟պվ՟լ ե և´ վգրջթնթս ֆթդթխ՟խ՟ն օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ս՟ծմ՟ն՟փ՟խումնգրթ, և´ ծ՟նքթ, որթ 

վր՟ տգղ՟խ՟յվ՟լ ե ՟խտթվզ, տնտգս՟պգս փոիծ՟տուցգժթ պ՟շ՟րնգրթ զնէ՟ցթխ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ ծգտ: Այս 

ծ՟շվ՟րխնգրզ պ՟ծ՟նջում գն գնէ՟բրուէյուննգրթ և ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ խթր՟ռում` նգր՟ռյ՟ժ փոիծ՟տուցգժթ 

պ՟շ՟րնգրթ լ՟վ՟ժնգրզ և ՟պ՟ա՟ խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրթ ան՟ծ՟տ՟խ՟նզ: Գոյուէյուն ունգն էող՟րխվ՟լ 

մթ՟վորնգրթ (ԹՄ) մ՟շվ՟լուէյ՟ն ծ՟շվ՟րխմ՟ն ՠ՟դմ՟էթվ մգէոբնգր< որոնցթց խ՟րգժթ ե զնտրուէյուն 

խ՟տ՟րգժ= Հ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟մ՟ր Խումՠզ խթր՟ռում ե Արբյուն՟ծ՟նմ՟ն փուժում (ԱՓ) 

՟րտ՟բրվ՟լ ծ՟նք՟ք՟րթ տոնն՟նգրթ մգէոբոժոաթ՟ն, և ծգտ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟մ՟ր՝ 

՟րտ՟բրվ՟լ մգտ՟ղթ ունցթ՟նգրթ/ֆունտգրթ մգէոբզ: Փոփոիուէյուննգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն ՟ռ՟ջզնէ՟ց:  

 

(զ) Հանքի վերականգնման գծով պահուստ (Ծան. 2.4 (ժա) և Ծան. 22) 

Խումՠզ ան՟ծ՟տում ե ծ՟նքթ վգր՟խ՟նանմ՟ն ալով պ՟ծուստզ յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ= 

Հ՟նքթ վգր՟խ՟նանմ՟ն ալով պ՟ծուստթ որոշմ՟ն ծ՟մ՟ր նշ՟ն՟խ՟ժթ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգր և գնէ՟բրուէյուննգր 

գն ՟րվում< ք՟նթ որ աոյուէյուն ունգն ՠ՟դմ՟էթվ աորլոննգր< որոնք խ՟րող գն ՟դբգժ վճ՟րմ՟ն գնէ՟խ՟ 

վգրջն՟խ՟ն աում՟րթ վր՟= Այբ աորլոննգրզ զնբարխում գն վգր՟խ՟նանմ՟ն աորլունգուէյ՟ն լ՟վ՟ժնգրզ և 

լ՟իսումնգրզ< տգինոժոաթ՟խ՟ն փոփոիուէյուննգրզ< խ՟նոն՟խ՟րագրթ փոփոիուէյուննգրզ< լ՟իսումնգրթ ՟ճզ 

խ՟իվ՟լ սղ՟ճթ մ՟խ՟րբ՟խթց (3% (2:1:է;՝ 3%)) և դգղչթ բրույք՟չ՟փթ (4% (2:1:է;՝ 4%)) փոփոիուէյուննգրզ= 

Այս ՟նորոշուէյուննգրզ խ՟րող գն ծ՟նագցնգժ ՟րբգն նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ՟պ՟ա՟ փ՟ստ՟ցթ լ՟իսումնգրթ շգղմ՟նզ= 

Հ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ պ՟ծուստզ թրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն՝ ՟պ՟ա՟ վգր՟խ՟նանմ՟ն 

ալով լ՟իսումնգրթ ժ՟վ՟աույն ան՟ծ՟տ՟խ՟նզ:  
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2.2 Նշանակալի հաշվապահական դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ 

(շարունակություն) 

 

(է) Ակտիվների արժեզրկում (Ծան. 11, 12, 13, 14 և 15) 

Խումՠզ յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ծ՟մ՟ր բթտ՟րխում ե յուր՟ք՟նչյուր ՟խտթվզ խ՟մ 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորզ (ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ աուբվթժզ< որզ բթտ՟րխվում ե տ՟րգխ՟ն` ՟նխ՟ի ծ՟յտ՟նթշնգրթց)՝ 

պ՟րդգժու, ՟րբյոք, ՟ռխ՟ ե որևե ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշֈ Արըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշնգրթ ՟ռխ՟յուէյ՟ն բգպքում 

խ՟տ՟րվում ե փոիծ՟տուցվող աում՟րթ ֆորմ՟ժ ծ՟շվ՟րխ< որն թրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե թր՟խ՟ն ՟րըգքթց 

ծ՟ն՟լ վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ լ՟իսումնգրթ և օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքթ ՟ռ՟վգժ՟աույնզ: Այս 

ծ՟շվ՟րխնգրզ պ՟ծ՟նջում գն ՟յնպթսթ ան՟ծ՟տումնգրթ և գնէ՟բրուէյուննգրթ օատ՟աորլում< թնչպթսթք գն 

՟պր՟նքնգրթ գրխ՟ր՟ը՟մխգտ անգրզ (ծ՟շվթ ՟ռնգժով զնէ՟ցթխ և պ՟տմ՟խ՟ն անգրզ< ան՟յթն տրգնբնգրզ և 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն աորլոննգրզ)< դգղչմ՟ն բրույքնգրզ< աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգրզ< ՟պ՟ա՟ խ՟պթտ՟ժթ 

լ՟իսումնգրթ պ՟ծ՟նջնգրզ< փ՟խմ՟ն և վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրզ< ծգտ՟իուդմ՟ն նգրուըզ< պ՟ծուստնգրզ 

(տգ´ս վգրոնշյ՟ժ Ծ՟ն; 2;2(՟) Հ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ և օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ան՟ծ՟տումնգրզ) և 

աորլունգուէյ՟ն ՟րբյունքնգրզ (որոնք նգր՟ռում գն ՟րտ՟բրուէյ՟ն և վ՟ճ՟ռքթ լ՟վ՟ժնգրզ): Այս 

ան՟ծ՟տումնգրզ և գնէ՟բրուէյուննգրզ գնէ՟խ՟ գն ռթսխթ և ՟նորոշուէյ՟ն= Այբ թսխ պ՟տճ՟ռով< ծն՟ր՟վոր ե< 

որ ծ՟նա՟մ՟նքնգրթ փոփոիուէյունզ խ՟նբր՟բ՟ռն՟ ՟յբ խ՟նի՟տգսումնգրթ վր՟< թնչզ խ՟րող ե 

՟նբր՟բ՟ռն՟ժ ՟խտթվնգրթ և/խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ փոիծ՟տուցվող աում՟րնգրթ վր՟ֈ 

Իր՟խ՟ն ՟րըգքզ ս՟ծմ՟նվում ե որպգս թր՟դգխ և պ՟տր՟ստ՟խ՟մ ՟նխ՟ի խողմգրթ մթջև ՟ռևտր՟յթն 

աորլ՟րքթ ՟րբյունքում ՟խտթվթ վ՟ճ՟ռքթց ստ՟ցվգժթք աում՟ր= Հ՟ն՟լոնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ սովոր՟ՠ՟ր 

ծ՟շվ՟խվում ե որպգս ՟խտթվթ շ՟րուն՟խ՟խ՟ն օատ՟աորլումթց ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ 

նգրխ՟ ՟րըգք` նգր՟ռյ՟ժ ՟պ՟ա՟ զնբժ՟յնմ՟ն լր՟արգրթ և վգրջն՟խ՟ն օտ՟րմ՟ն լ՟իսումնգրթ 

ան՟ծ՟տումնգրզ` օատ՟աորլգժով շուխ՟յթ ՟նխ՟ի մ՟սն՟խթցնգրթ խողմթց ծ՟շվթ ՟ռնվող գնէ՟բրուէյուննգրզ: 

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրզ դգղչվում գն՝ օատ՟աորլգժով ՟յնպթսթ դգղչմ՟ն բրույք< որն ՟րտ՟ցոժում ե 

ը՟մ՟ն՟խթ մգջ բր՟մթ ՟րըգքթ և տվյ՟ժ ՟խտթվթն ծ՟տուխ ռթսխգրթ զնէ՟ցթխ շուխ՟յ՟խ՟ն ան՟ծ՟տումնգրզ: 

Ղգխ՟վ՟րուէյունզ ան՟ծ՟տգժ ե բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրզ որպգս ՟ռ՟նձթն ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգր՟խ՟ն 

տ՟ր՟լքնգր, որոնք ծ՟նբթս՟նում գն ՟մգն՟ց՟լր մ՟խ՟րբ՟խզ< որթ ծ՟մ՟ր բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

նգրծոսքգրզ ՟ռ՟վգժ՟պգս ՟նխ՟ի գն ՟յժ ՟խտթվնգրթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ նգրծոսքգրթցֈ 

 

(ը) Հետաձգված շահութահարկի գծով ակտիվների վերականգնում (Ծան. 8) 

Դ՟տողուէյուն ե ՟նծր՟ըգշտ՝ որոշգժու< էգ որ տգս՟խթ աորլ՟րքնգրն գն ծ՟նբթս՟նում ծ՟րխվող շ՟ծույէթ մ՟ս՝ թ 

տ՟րՠգրուէյուն աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսումնգրթֈ Դ՟տողուէյուննգր գն ն՟և ՟նծր՟ըգշտ պ՟րդգժու< էգ ՟րբյոք 

ծգտ՟ձավ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով ՟խտթվնգրզ գնէ՟խ՟ գն ճ՟ն՟չմ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն 

ծ՟շվգտվուէյունում: Հգտ՟ձավ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով ՟խտթվնգրզ` նգր՟ռյ՟ժ չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

վն՟սնգրթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լնգրզ< պ՟ծ՟նջում գն< որպգսդթ ղգխ՟վ՟րուէյունզ ծգտ՟ձավ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով 

՟խտթվնգրզ օատ՟աորլգժու ծ՟մ՟ր ան՟ծ՟տթ Խմՠթ` ՟պ՟ա՟յում ՠ՟վ՟ր՟ր ծ՟րխ՟յթն գխ՟մուտնգր ձև՟վորգժու 

ծն՟ր՟վորուէյունզ: Հ՟րխմ՟ն գնէ՟խ՟ ՟պ՟ա՟ գխ՟մուտնգրթ ձև՟վորմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ գնէ՟բրուէյուննգրզ 

խ՟իվ՟լ գն ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն` ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ ան՟ծ՟տումնգրթց: Հ՟րխմ՟ն գնէ՟խ՟ 

՟պ՟ա՟ գխ՟մուտնգրթ ան՟ծ՟տումնգրզ ծթմնվ՟լ գն աորլ՟ռնուէյուննգրթց խ՟նի՟տգսվող բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգրթ ծոսքգրթ վր՟ (որոնք խ՟իվ՟լ գն ՟րտ՟բրուէյ՟ն և վ՟ճ՟ռքթ լ՟վ՟ժնգրթց< ՟պր՟նքնգրթ անգրթց< 

պ՟ծուստնգրթց< աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգրթց< փ՟խմ՟ն և վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրթց< խ՟պթտ՟ժ 

լ՟իսումնգրթց< շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգրթց և ՟յժ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն աորլ՟րքնգրթց) և յուր՟ք՟նչյուր 

թր՟վ՟խ՟ն ծ՟մ՟խ՟րաում ծ՟րխգրթն վգր՟ՠգրող աորլող օրգնքնգրթ խթր՟ռմ՟նզ վգր՟ՠգրյ՟ժ 

բ՟տողուէյուննգրթց= Այնք՟նով< որք՟նով ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրզ և ծ՟րխմ՟ն գնէ՟խ՟ 

գխ՟մուտնգրզ ե՟պգս խտ՟րՠգրվգն ան՟ծ՟տումնգրթց, Խմՠթ` դուտ ծգտ՟ձավ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով 

՟խտթվնգրզ թր՟ցնգժու խ՟րողուէյունզ ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ խ՟րող ե փոփոիվգժ= 

Ի ժրումն բր՟ն, ՟յն թր՟վ՟խ՟ն ծ՟մ՟խ՟րաում< որտգղ աորլում ե Խումՠզ< ծ՟րխգրթն վգր՟ՠգրող օրգնքնգրում 

՟պ՟ա՟ փոփոիուէյուննգրզ խ՟րող գն ս՟ծմ՟ն՟փ՟խգժ Խմՠթ` ծ՟րխ՟յթն նվ՟դգցումնգր ստ՟ն՟ժու ՟պ՟ա՟ 

խ՟րողուէյունզ=  

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

22 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.2 Նշանակալի հաշվապահական դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ 

(շարունակություն) 

 

(թ) Թոշակային հատուցումների գծով պարտավորություններ (Ծան. 16) 

Խմՠթ խողմթց խթր՟ռվող ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ ս՟ծմ՟նվ՟լ էոշ՟խ՟յթն 

սիգմ՟նգրթ ծ՟մ՟ր պ՟ծ՟նջում ե< որպգսդթ ղգխ՟վ՟րուէյունզ խ՟տ՟րթ բ՟տողուէյուննգր յուր՟ք՟նչյուր նմ՟ն 

սիգմ՟յով տր՟մ՟բրվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ ՠնույէթ վգր՟ՠգրյ՟ժ, որն ՟յբպթսով ս՟ծմ՟նում ե յուր՟ք՟նչյուր 

սիգմ՟յթ բ՟ս՟խ՟րաումզ= Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ էոշ՟խ՟յթն պժ՟ննգրթ< ՟յժ ծգտ՟շի՟տ՟նք՟յթն 

՟ռողջ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟տուցումնգրթ ՟րըգքնգրզ և էոշ՟խ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ նգրխ՟ ՟րըգքզ որոշվում 

գն՝ խթր՟ռգժով ՟խտու՟ր՟յթն ան՟ծ՟տումնգրֈ Ախտու՟ր՟յթն ան՟ծ՟տումզ նգր՟ռում ե տ՟րՠգր 

գնէ՟բրուէյուննգրթ և ան՟ծ՟տումնգրթ խթր՟ռումֈ Դր՟նք նգր՟ռում գն յուր՟ք՟նչյուր տգս՟խթ սիգմ՟նգրթ 

՟խտթվնգրթ ՟պ՟ա՟ գխ՟մուտնգրթ< դգղչմ՟ն բրույքթ< ՟պ՟ա՟ ՟շի՟տ՟վ՟րձթ ՟ճթ< ՟շի՟տողնգրթ 

շրջ՟ն՟ռուէյ՟ն աորլ՟խթցնգրթ< մ՟ծ՟ցուէյ՟ն աորլ՟խթցնգրթ< ՟շի՟տ՟խթցնգրթ լ՟ռ՟յուէյ՟ն 

խ՟նի՟տգսվող մն՟ցորբ՟յթն ը՟մխգտնգրթ և ՟պ՟ա՟ էոշ՟խնգրթ ՟ճթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրթ 

որոշումնգրզֈ Գն՟ծ՟տմ՟ն ՠ՟րբուէյ՟ն< տվյ՟ժ գնէ՟բրուէյուննգրթ և բր՟նց գրխ՟ր՟ը՟մխգտ ՠնույէթ 

ծգտև՟նքով ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ՟ռ՟վգժ դա՟յուն գն ՟յբ 

գնէ՟բրուէյուննգրթ փոփոիուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠֈ Բոժոր գնէ՟բրուէյուննգրզ վգր՟ն՟յվում գն յուր՟ք՟նչյուր 

ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠֈ 

Հ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն դգղչմ՟ն բրույքզ որոշգժթս ղգխ՟վ՟րուէյունզ ծ՟շվթ ե ՟ռնում նվ՟դ՟աույնզ AA վ՟րխ՟նթշ 

ունգցող ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟րըույէով խորպոր՟տթվ պ՟րտ՟տոմսգրթ տոխոս՟բրույքնգրզ` ս՟ծմ՟նվ՟լ 

ծ՟տուցումնգրթ պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ՟խնխ՟ժվող տևողուէյ՟նզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն եքստր՟պոժ՟ցվ՟լ 

մ՟րումնգրով< գէգ պ՟րտ՟վորուէյունզ խ՟պվ՟լ չե մթ գրխրթ ծգտ< որզ ծ՟մ՟րվում ե< որ չունթ խորպոր՟տթվ 

պ՟րտ՟տոմսգրթ դ՟րա՟ց՟լ շուխ՟ֈ Այբ պ՟ր՟ա՟յում խթր՟ռվում գն նմ՟ն՟տթպ ը՟մխգտ՟յնուէյ՟մՠ 

պգտ՟խ՟ն պ՟րտ՟տոմսգրթ բրույք՟չ՟փգրզֈ Տվյ՟ժ պ՟րտ՟տոմսգրզ ծգտ՟ա՟յում վգր՟ն՟յվում գն որ՟խ՟խ՟ն 

տգս՟նխյունթց և իոշոր խրգբթտ՟յթն սփրգբգր ունգցողնգրզ ՠ՟ց՟ռվում գն պ՟րտ՟տոմսգրթ ՠ՟դմուէյունթց< 

որոնց վր՟ ծթմնվում ե դգղչմ՟ն բրույքզ< ք՟նթ որ բր՟նք չգն նգրխ՟յ՟ցնում ՠ՟րձրոր՟խ պ՟րտ՟տոմսգրֈ 

Մ՟ծ՟ցուէյ՟ն մ՟խ՟րբ՟խզ ծթմնվում ե տվյ՟ժ գրխրթ ծ՟ս՟ր՟խուէյ՟նզ մ՟տչգժթ մ՟ծ՟ցուէյ՟ն ՟ղյուս՟խնգրթ 

վր՟= Աշի՟տ՟վ՟րձթ և էոշ՟խթ ՟պ՟ա՟ ՠ՟րձր՟ցումնգրզ ծթմնվ՟լ գն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն գրխրթ ՟խնխ՟ժվող 

սղ՟ճթ ՟պ՟ա՟ բրույքնգրթ վր՟= 

(ժ) Պաշարներ (Ծան. 17) 

Իր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքթ ստուաումնգրզ թր՟խ՟ն՟ցվում գն ՟ռնվ՟դն տ՟րգխ՟ն և նգրխ՟յ՟ցնում գն ՟պր՟նքթ 

վ՟ճ՟ռքթ ան՟ծ՟տվ՟լ աթնզ< որզ խ՟դմ՟խգրպուէյունն ՟խնխ՟ժում ե ստ՟ն՟ժ ՟յբ ՟պր՟նքզ ՟րտ՟բրգժուց և 

վ՟ճ՟ռգժուց ծգտո` ծ՟ն՟լ ծ՟մ՟ժրմ՟ն սպ՟սվող լ՟իսումնգրզ և վ՟ճ՟ռքզ խ՟դմ՟խգրպգժու ծ՟մ՟ր 

՟նծր՟ըգշտ սպ՟սվող լ՟իսումնգրզ= Այն բգպքում< գրՠ ը՟մ՟ն՟խթ մգջ բր՟մթ ՟րըգքզ նշ՟ն՟խ՟ժթ ե< ՟յբ 

՟պ՟ա՟ աթնզ և ՟վ՟րտթն ծ՟սցնգժու լ՟իսումնգրզ դգղչվում գն= 

Հոր՟տ՟նցքգրզ չ՟փվում գն՝ ան՟ծ՟տգժով ծոր՟տ՟նցքգրթն ՟վգժ՟ցվ՟լ և ծոր՟տ՟նցքգրթց ծգռ՟ցվ՟լ 

տոնն՟նգրզ, փորձ՟քնն՟խ՟ն տվյ՟ժնգրթ վր՟ ծթմնվ՟լ ոսխու ունցթ՟նգրթ ք՟ն՟խզ և խ՟նի՟տգսվող մշ՟խմ՟ն 

մգէոբթց խ՟իվ՟լ ան՟ծ՟տվ՟լ փոիծ՟տուցմ՟ն տոխոս՟բրույքզֈ 

Հոր՟տ՟նցքգրթ տ՟րողուն՟խուէյունզ ծ՟ստ՟տվում ե պ՟րՠգր՟խ՟ն ստուաումնգրթ մթջոցով: 

(ժա) Իրական արժեքի հիերարխիա (Ծան. 27) 

Եէգ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում ծ՟շվ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ և ֆթն՟նս՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ ծն՟ր՟վոր չե ստ՟ն՟ժ ՟խտթվ շուխ՟նգրթց< ՟պ՟ բր՟նց թր՟խ՟ն 

՟րըգքզ որոշվում ե՝ օատ՟աորլգժով ան՟ծ՟տմ՟ն մգէոբնգր< նգր՟ռյ՟ժ դգղչվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ մոբգժզֈ Այս 

մոբգժնգրթ գժ՟խգտ՟յթն տվյ՟ժնգրզ ծն՟ր՟վորուէյ՟ն բգպքում վգրցվում գն բթտ՟րխգժթ շուխ՟նգրթց< թսխ գէգ 

չխ՟ն ՟յբպթսթ տվյ՟ժնգր< ՟պ՟ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ որոշգժու ծ՟մ՟ր խթր՟ռվում ե բ՟տողուէյունֈ 

Դ՟տողուէյուննգրզ նգր՟ռում գն ՟յնպթսթ տվյ՟ժնգրթ բթտ՟րխում< թնչպգս օրթն՟խ՝ թր՟ցվգժթուէյ՟ն ռթսխզ< 

պ՟րտք՟յթն ռթսխզ և տ՟տ՟նումնգրզֈ Այս աորլոննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ գնէ՟բրուէյուննգրթ փոփոիուէյուննգրզ 

խ՟րող գն ՟դբգցուէյուն ունգն՟ժ ծ՟շվ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ վր՟ֈ 

 

(ժբ) Պայմանական պարտավորություններ (Ծան. 24) 

Իրգնց ՠնույէով պ՟յմ՟ն՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ՟ռ՟ջ գն ա՟ժթս մթ՟յն մգխ խ՟մ մթ ք՟նթ ՟նորոշ 

թր՟բ՟րձուէյուննգր տգղթ ունգն՟ժու խ՟մ զնբծ՟խ՟ռ՟խզ՝ տգղթ չունգն՟ժու բգպքում= Պ՟յմ՟ն՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ աոյուէյ՟ն և պոտգնցթ՟ժ լ՟վ՟ժնգրթ ան՟ծ՟տումզ նգր՟ռում ե նշ՟ն՟խ՟ժթ 

բ՟տողուէյուննգր և ՟պ՟ա՟ թր՟բ՟րձուէյուննգրթ ՟րբյունքնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ան՟ծ՟տումնգրթ խթր՟ռում: 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 23 

2.3 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ և բացահայտումներ  

Նոր և լրացված ստանդարտներ և մեկնաբանություններ 

Ընբունվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում ե ն՟իորբ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն տ՟րվ՟ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟նզ՝ ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ծգտևյ՟ժ նոր և ժր՟ցվ՟լ ՖՀՄՍ-նգրթ և ՖՀՄՄԿ 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ< որոնք ուըթ մգջ գն մտնում 2:11է; ծունվ՟րթ 1-թց: 

ՀՀՄՍ 8.14 

Մեկնաբանություն 

Ստորև նշվ՟լ գն մթ՟յն ՟յն նոր և ժր՟ցվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրզ< որոնք ՟դբգցուէյուն ունգն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ< ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ, 

ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ խ՟մ Խմՠթ ծ՟յտ՟ր՟րվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն վր՟ֈ Կ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթց չթ 

պ՟ծ՟նջվում ՠ՟ց՟ծ՟յտգժ ՟յն ստ՟նբ՟րտնգրզ խ՟մ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ< որոնք ոչ մթ ՟դբգցուէյուն չունգն Խմՠթ վր՟= Այժ նոր և 

փոփոիվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ տգղգխ՟տվուէյունզ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ե ստորև ՠգրվ՟լ ցուց՟խումֈ Նոր 

ստ՟նբ՟րտնգրթ խ՟մ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն օրթն՟խնգրզ խ՟րող գք ատնգժ «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 2011է; 

ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում= 

Նոր և փոփոխված ստանդարտներ և մեկնաբանություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2011թ. 

հունվարի 1-ից 

 ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ (փոփոխություն)» ուըթ մգջ ե մտնում 2:11է; ծունվ՟րթ 1-թց, 

 ՖՀՄՄԿ 14 «Նվազագույն ֆինանսավորման պահանջների գծով կանխավճարներ (փոփոխություն)» ուըթ մգջ ե 

մտնում 2:11է; ծունվ՟րթ 1-թց< 

 ՖՀՄՍ-նգրթ ՠ՟րգփոիումնգր (2010է; մ՟յթս)՝ 

 ՖՀՄՍ 3 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ»՝ չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟սթ չ՟փմ՟ն ՟ռխ՟ 

տ՟րՠգր՟խնգրզ, ուըթ մգջ գն մտնում 2:1:է; ծուժթսթ 1-թց= 

 ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ»՝ ար՟վթ և որ՟խ՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր, 

 ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում»՝ ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրթ վգրժուլուէյունֈ 

 

Այս ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ՟դբգցուէյունզ նխ՟ր՟արվ՟լ ե ստորև=  

ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ (փոփոխություն)» 

ՀՀՄՍԽ-ն էող՟րխգժ ե ՀՀՄՍ 24-թ փոփոիուէյուն< որզ ծստ՟խգցնում ե խ՟պ՟խցվ՟լ խողմթ ս՟ծմ՟նումնգրզ, 

մ՟սն՟վոր՟պգս՝ նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟դբգցուէյ՟ն և ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրթ մ՟սովֈ Նոր ս՟ծմ՟նումնգրզ 

զնբալում գն խ՟պ՟խցվ՟լ խողմգրթ ծ՟նբգպ գրխ՟խթ վգր՟ՠգրմունք, թնչպգս ն՟և պ՟րդ՟ՠ՟նում< էգ թնչպգս ե 

՟նձզ խ՟մ ՟ռ՟նցք՟յթն խ՟ռ՟վ՟րչ՟խ՟ն ՟նձն՟խ՟դմզ ՟դբում խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խ՟պ՟խցվ՟լ խողմգրթ 

ծ՟ր՟ՠգրուէյուննգրթ վր՟ֈ Փոփոիուէյ՟ն խթր՟ռումզ զնէ՟ցթխ ՟դբգցուէյուն չթ ունգցգժ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

վթճ՟խթ< աորլունգուէյ՟ն խ՟մ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ վր՟< ք՟նթ որ պ՟ծ՟նջվող տգղգխ՟տվուէյունզ նգրխ՟յումս 

՟մՠողջուէյ՟մՠ նգր՟ռվ՟լ և ՠ՟ց՟ծ՟յտվ՟լ ե< ս՟խ՟յն ՟յն վգր՟ՠգրում ե Խմՠթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն խթր՟ռմ՟նզ՝ ՟պ՟ա՟յում ծն՟ր՟վոր խ՟պ՟խցվ՟լ խողմգրթ ծգտ ծ՟ր՟ՠգրուէյուննգրզ 

ՠ՟ց՟ծ՟յտգժու նպ՟տ՟խով:  

 

ՖՀՄՄԿ 14 «Նվազագույն ֆինանսավորման պահանջների գծով կանխավճարներ (փոփոխություն)» 

Փոփոիուէյունզ խ՟տ՟րվգժ ե չն՟ի՟տգսվ՟լ ծգտև՟նքնգրզ վգր՟ցնգժու նպ՟տ՟խով ՟յն բգպքում< գրՠ 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ծ՟նբթս՟նում ե նվ՟դ՟աույն ֆթն՟նս՟վորմ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթ ՟ռ՟րխ՟ և ՟յբ 

պ՟ծ՟նջնգրզ խ՟տ՟րգժու նպ՟տ՟խով խ՟տ՟րում ե վ՟ղ՟ը՟մխգտ վճ՟րումնգրֈ Լր՟ցումզ էույժ ե տ՟ժթս 

լ՟ռ՟յուէյ՟ն ՟պ՟ա՟ լ՟իսումնգրթ ալով խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց խ՟տ՟րվ՟լ խ՟նի՟վճ՟րզ ճ՟ն՟չգժ 

որպգս էոշ՟խ՟յթն ՟խտթվֈ Խումՠզ գնէ՟խ՟ չե նվ՟դ՟աույն ֆթն՟նս՟վորմ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթ Մգտ՟ժվթժում< 

ծգտև՟ՠ՟ր< մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն տվյ՟ժ փոփոիուէյունզ ՟դբգցուէյուն չունթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ< ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրթ, ծ՟յտ՟ր՟րվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն խ՟մ Խմՠթ ՟յժ 

ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ վր՟= 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

24 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.3 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ և բացահայտումներ 

(շարունակություն) 

ՖՀՄՍ*ների բարեփոխումներ  

2:1:է; մ՟յթսթն Խործուրբզ էող՟րխգժ ե ստ՟նբ՟րտնգրում փոփոիուէյուննգրթ գրրորբ ըողով՟լուն՝ 

ծթմն՟խ՟նում ՟նծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյուննգրթ վգր՟ցմ՟ն և տգքստգրթ ծստ՟խգցմ՟ն նպ՟տ՟խովֈ 

Յուր՟ք՟նչյուր ստ՟նբ՟րտթ ալով աոյուէյուն ունգն ՟ռ՟նձթն ՟նցում՟յթն բրույէնգրֈ Հգտևյ՟ժ ժր՟ցումնգրթ 

խթր՟ռումզ ծ՟նագցրգժ ե ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն փոփոիուէյուննգրթ< ս՟խ՟յն 

՟դբգցուէյուն չունթ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ խ՟մ աորլունգուէյ՟ն վր՟՝ 

 ՖՀՄՍ 3 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ»; փոփոիվգժ գն չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟սթ 

ծ՟մ՟ր ՟ռխ՟ չ՟փմ՟ն զնտրուէյ՟ն տ՟րՠգր՟խնգրզ= Չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟սթ մթ՟յն ՟յն տ՟րրգրզ< որոնք 

խ՟դմում գն սգփ՟խ՟նուէյ՟ն նգրխ՟ ՠ՟ընգմ՟ս և ժուլ՟րմ՟ն բգպքում բր՟ սգփ՟խ՟ն՟տթրոջն թր՟վունք 

գն տ՟ժթս խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն դուտ ՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟մ՟սն՟խ՟ն ՠ՟ընթ նխ՟տմ՟մՠ< պգտք ե չ՟փվգն 

թր՟խ՟ն ՟րըգքով խ՟մ ձգռք ՠգրվողթ որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրում սգփ՟խ՟նուէյ՟ն նգրխ՟ աորլթքնգրթ 

ծ՟մ՟մ՟սն՟խ՟ն ՠ՟ընովֈ Բոժոր մն՟ց՟լ տ՟րրգրզ պգտք ե չ՟փվգն ձգռքՠգրմ՟ն ՟մս՟էվթ թր՟խ՟ն 

՟րըգքով< ք՟նթ բգռ ՟յժ ՖՀՄՍ*նգրզ չգն չպ՟ծ՟նջում չ՟փմ՟ն ՟յժ ծթմունքնգր< օրթն՟խ` ՖՀՄՍ 2*զ:  

 ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ` բացահայտումներ»; փոփոիուէյ՟ն նպ՟տ՟խն ե պ՟րդգցնգժ 

ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ՝ պ՟ծվող ար՟վթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ լ՟վ՟ժզ նվ՟դգցնգժով և ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ 

խ՟տ՟րգժ՟աորլգժով` ք՟ն՟խ՟խ՟ն տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծգտ որ՟խ՟խ՟ն տգղգխ՟տվուէյուն տր՟մ՟բրգժու 

մթջոցովֈ 

 ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում»; փոփոիուէյունզ ծստ՟խգցնում ե< որ 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե նգրխ՟յ՟ցնգժ ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ 

յուր՟ք՟նչյուր տ՟րրթ վգրժուլուէյունզ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ փոփոիուէյուննգրթ մ՟սթն 

ծ՟շվգտվուէյունում խ՟մ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթն խթց լ՟նոէ՟արուէյուննգրումֈ 

 

 

Այլ նոր և փոփոխված ստանդարտներ և մեկնաբանություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2011թ.*ի համար 

 ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ; ներկայացում» (փոփոխություն)՝ իրավունքների թողարկման դասակարգում< 

 ՖՀՄՄԿ 19 «Բաժնային գործիքների միջոցով ֆինանսական պարտավորությունների մարումը»ֈ 

Բ՟րգփոիումնգրթ ՟րբյունքում ծգտևյ՟ժ փոփոիուէյուննգրզ ՟դբգցուէյուն չունգն Խմՠթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն< ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ խ՟մ աորլունգուէյ՟ն վր՟՝ 

 ՖՀՄՍ 3 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ» (ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումթց 

՟ռ՟ջ՟ցող պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ծ՟տուցում ն՟իք՟ն ՖՀՄՍ 3-թ (2::8է; փոփոիվ՟լ) զնբունումզ)< 

 ՖՀՄՍ 3 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ» (չփոի՟րթնվ՟լ խ՟մ խ՟մ՟վոր փոի՟րթնվ՟լ ՠ՟ընգմ՟սթ 

վր՟ ծթմնվ՟լ վճ՟րումնգր)< 

 ՀՀՄՍ 27 «Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ»< 

 ՀՀՄՍ 34 «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ», 

  ՖՀՄՄԿ 13 «Հաճախորդի հավատարմության ծրագրեր» (պ՟րաևթ խրգբթտ՟յթն մթ՟վորնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ որոշում)ֈ 

Վգրոնշյ՟ժթ և բր՟նց ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ տգղգխ՟տվուէյունզ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ե 

«Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 2011է;*թ ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում:  

  

Մեկնաբանություն 

Որոշ գրխրնգրում ՖՀՄՍ-նգրթ զնբունումզ ծ՟շվգտվուէյ՟ն նպ՟տ՟խնգրով խ՟րող ե ժթնգժ որոշ թր՟վ՟խ՟ն աորլզնէ՟ցնգրթ ՟ռ՟րխ՟ (օրթն՟խ՝ 

ԵՄ-ում, Ավստր՟ժթ՟յում)ֈ Նմ՟ն գրխրնգրում ուըթ մգջ մտնգժու ը՟մխգտնգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգրվգժ ՀՀՄՍԽ-թ խողմթց ծ՟յտ՟ր՟րվ՟լ 

ը՟մխգտնգրթցֈ Այնու՟մգն՟յնթվ, գրՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ նգրխ՟յ՟ցնում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ՟մՠողջ՟խ՟ն փ՟էգէ, ՟պ՟ 

ՠոժոր նոր ստ՟նբ՟րտնգրզ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ պգտք ե ծ՟շվթ ՟ռնվգն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրում, որպգս ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ, ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ 

չմտ՟լ ստ՟նբ՟րտնգր ՀՀՄՍ 8.30-թ ծ՟մ՟ձ՟յն, ՟նխ՟ի ՟յն ՠ՟նթց թր՟վ՟խ՟ն աորլզնէ՟ցն ՟վ՟րտվգժ ե էգ՝ ոչֈ 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 25 

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր ՀՀՄՍ 1.10(ե) 

(ա) Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում  

ՖՀՄՍ-նգրզ ս՟ծմ՟նում գն ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխողուէյունզ` որպգս պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟մՠ որևե 

տնտգս՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն նխ՟տմ՟մՠ վգր՟ծսխողուէյ՟ն ՠ՟շիում, և  ֆթն՟նս՟խ՟ն և աորլ՟ռն՟խ՟ն 

որոշումնգրզ պ՟ծ՟նջում գն վգր՟ծսխողուէյունզ խթսող խողմգրթ («ձգռն՟րխողնգրթ») մթ՟ձ՟յն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունֈ 

 

(i) Համատեղ վերահսկվող ակտիվներ 

Հ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող ՟խտթվնգրզ (ՀՎԱ) նգր՟ռում գն ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրթ նպ՟տ՟խով տր՟մ՟բրվ՟լ 

խ՟մ ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխում և ծ՟ճ՟ի ծ՟մ՟տգղ սգփ՟խ՟նուէյուն Խմՠթ խ՟մ ՟յժ 

ձգռն՟րխողնգրթ խողմթց՝ ՟ռ՟նց զնխգրուէյ՟ն, զնխգր՟խցուէյ՟ն խ՟մ ՟յժ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ձև՟վորմ՟նֈ 

Այն բգպքում< գրՠ Խմՠթ աորլունգուէյունզ թր՟խ՟ն՟ցվում ե ՀՎԱ*թ մթջոցով Խումՠն թր ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրում ճ՟ն՟չում ե ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող ՟խտթվնգրթ և թր խողմթց ստ՟նձն՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թրգն վգր՟արվող մ՟սզ< ՟յժ ձգռն՟րխողնգրթ ծգտ մթ՟սթն ստ՟նձն՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թր մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ< բր՟ ծգտ խ՟պվ՟լ ծ՟սույէզ, աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգրզ և 

՟րտ՟բրուէյ՟ն թր մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ:  

 

 

 

ՀՀՄՍ 31.57 

ՀՀՄՍ 31.21 

 

(ii) Համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններ 

Հ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող խ՟դմ՟խգրպուէյունզ (ՀՎԿ) զնխգրուէյուն ե, զնխգր՟խցուէյուն խ՟մ ՟յժ խ՟դմ՟խգրպուէյուն, 

որում յուր՟ք՟նչյուր ձգռն՟րխող ունթ ՠ՟ընգմ՟ս (մ՟սն՟խցուէյուն)ֈ ՀՎԿ*ն աորլում ե նույն գղ՟ն՟խով, թնչ ՟յժ 

խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ, ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ՟յն ՠ՟նթ, որ պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ ս՟ծմ՟նում ե 

ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխողուէյունֈ ՀՎԿ*ն վգր՟ծսխում ե ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն ՟խտթվնգրզ< վ՟ստ՟խում ե թր 

սգփ՟խ՟ն գխ՟մուտզ և ստ՟նձնում թր սգփ՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ և լ՟իսումնգրզֈ Հ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող 

խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում ՠ՟ընգմ՟սգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբթ խթր՟ռմ՟մՠ: 

Հ՟մ՟ձ՟յն ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբթ՝ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումում նգրբրումն ՟րտ՟ցոժվում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն 

վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում թնքն՟րըգքով` աում՟ր՟լ ձգռքՠգրումթց ծգտո ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն դուտ 

՟խտթվնգրթ մգջ Խմՠթ ՠ՟ընգմ՟սթ փոփոիուէյուննգրզ: Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟նզ վգր՟ՠգրող աուբվթժն 

զնբարխվում ե նգրբրմ՟ն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքում և ո′չ ՟մորտթդ՟ցվում ե, ո′չ եժ ՟նծ՟տ՟պգս ստուավում 

՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր:  

Շ՟ծույէզ խ՟մ վն՟սն ՟րտ՟ցոժում գն Խմՠթ մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն աորլունգուէյ՟ն 

՟րբյունքնգրում: Այն բգպքում, գրՠ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ խ՟մ 

սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ մգջ ուղղ՟խթորգն ճ՟ն՟չվ՟լ փոփոիուէյուննգր գն ժթնում, Խումՠզ ճ՟ն՟չում ե թր 

մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ ՟յբ փոփոիուէյուննգրում, և ՠ՟ց՟ծ՟յտում ե ՟յն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ խ՟մ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժում փոփոիուէյուննգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուննգրում: 

Խմՠթ և ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն մթջև աորլ՟ռնուէյուննգրթց ՟ռ՟ջ գխող չթր՟ցվ՟լ օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ 

նվ՟դգցվում գն ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումում ՠ՟ընգմ՟սթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն= 

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն դուտ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ նգրխ՟յ՟ցվում ե ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն մգջ: Դ՟ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն ձգռն՟րխողնգրթն 

վգր՟արվող շ՟ծույէզ խ՟մ վն՟սն ե= 

ՀՎԿ*թ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստվում գն նույն ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ծ՟մ՟ր թնչ 

ձգռն՟րխողթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ: Անծր՟ըգշտուէյ՟ն բգպքում խ՟տ՟րվում գն ճշարտումնգր 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ  Խմՠթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟նզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցնգժու նպ՟տ՟խով:  

 

 

 

ՀՀՄՍ 31.57 

ՀՀՄՍ 31.38 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 28.11 

ՀՀՄՍ 28.23 

 

 
ՀՀՄՍ 28.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 28.22 

 

 

 

ՀՀՄՍ 28.37(ե) 

ՀՀՄՍ 28.26 

 

(iii) Համատեղ ձեռնարկման օպերատորի ծախսերի փոխհատուցում 

Երՠ «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ, ծ՟նբգս ա՟ժով որպգս օպգր՟տոր, ստ՟նում ե ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟նզ 

վգր՟արվ՟լ ուղղ՟խթ լ՟իսգրթ փոիծ՟տուցում< նմ՟ն վգր՟արումնգրն թրգնցթց նգրխ՟յ՟ցնում գն ՟յն լ՟իսգրզ, 

որոնք օպգր՟տորզ խրգժ ե որպգս ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն օպգր՟տոր և, ծգտև՟ՠ՟ր, ոչ մթ ՟դբգցուէյուն չունգն 

շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ վր՟= 

Շ՟տ բգպքգրում «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ խրում ե ն՟և ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն աորլ՟րքնգրթ վգր՟բթր 

լ՟իսումնգրզ= Ք՟նթ որ ՟յբ լ՟իսումնգրզ ծ՟ճ՟ի չգն որոշ՟խթ՟ցվում< ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրզ 

էույժ գն տ՟ժթս օպգր՟տորթն փոիծ՟տուցգժ զնբծ՟նուր վգր՟բթր լ՟իսումնգրզ` ա՟նձգժով վգր՟բթր վճ՟ր< որզ 

ծթմնվ՟լ ե տ՟րվ՟ զնբծ՟նուր լ՟իսգրթ ծ՟ստ՟տվ՟լ տոխոս՟բրույքթ վր՟՝ ծ՟ճ՟ի խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն վճ՟րնգրթ 

տգսքով= Չն՟յ՟լ< որ տվյ՟ժ վճ՟րզ շ՟տ նմ՟ն ե փոիծ՟տուցմ՟ն լ՟իսգրթն< ս՟խ՟յն ՟յս բգպքում «Գուբ 

մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ չթ աորլում որպգս աորլ՟խ՟ժ= Հգտև՟ՠ՟ր< զնբծ՟նուր վգր՟բթր լ՟իսումնգրզ և 

վգր՟բթր վճ՟րզ ճ՟ն՟չվում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր որպգս լ՟իս խ՟մ 

գխ՟մուտ=  

 

 

ՀՀՄՍ 31.52 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

26 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ա) Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն 

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ ծ՟շվ՟րխում ե թր ՠ՟ընգմ՟սզ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող խ՟դմ՟խգրպուէյունում ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն 

մգէոբթ մթջոցով= ՀՀՄՍ 31.30 պ՟ծ՟նջում ե ծ՟մ՟մ՟սն՟խ՟ն ծ՟մ՟իմՠմ՟ն խթր՟ռում< ՠ՟յց էույժ ե տ՟ժթս որպգս ՟յժզնտր՟նք խթր՟ռգժ 

ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբզ=  

ՀՀՄՍ 31-ում նշվ՟լ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն մյուս տգս՟խզ (չթ ՠ՟ց՟ծ՟յտվգժ< ք՟նթ որ չթ վգր՟ՠգրվում «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟նզ) 

ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող աորլ՟ռնուէյունն ե: Նմ՟ն ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումզ բթտ՟րխվում ե որպգս ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< որզ նգր՟ռում ե 

ձգռն՟րխողնգրթ ՟խտթվնգրթ և ՟յժ ռգսուրսնգրթ օատ՟աորլում< ՟յժ ոչ էգ զնխգրուէյ՟ն< զնխգր՟խցուէյ՟ն խ՟մ ՟յժ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն< 

խ՟մ ձգռն՟րխողնգրթց ՟ռ՟նձթն որևե ֆթն՟նս՟խ՟ն խ՟ռուցվ՟լքթ ծթմն՟բրում: Յուր՟ք՟նչյուր ձգռն՟րխող օատ՟աորլում ե թր 

սգփ՟խ՟ն ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրզ< և ունթ թր սգփ՟խ՟ն պ՟շ՟րնգրզ= Այն խ՟տ՟րում ե ն՟և թր սգփ՟խ՟ն լ՟իսգրզ և ստ՟նձնում ե թր 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ< ծ՟յէ՟յէում ե թր սգփ՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն մթջոցնգրզ< թնչզ վգրջթնթս պ՟րտ՟վորուէյունն ե= Հ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխմ՟ն աորլունգուէյունզ խ՟րող ե թր՟խ՟ն՟ցվգժ ձգռն՟րխողթ ՟շի՟տ՟խթցնգրթ խողմթց` ձգռն՟րխողթ նմ՟ն՟տթպ 

աորլունգուէյ՟նզ դուա՟ծգռ= Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ սովոր՟ՠ՟ր ն՟ի՟տգսում ե< էգ թնչպգս պգտք ե 

ձգռն՟րխողնգրթ մթջև ՠ՟շիվգն ծ՟մ՟տգղ ՟րտ՟բր՟նքթ վ՟ճ՟ռքթց ծ՟սույէզ և ծ՟մ՟տգղ խր՟լ լ՟իսգրզ=  

ՖՀՄՍ 11 «Համատեղ գործունեության համաձայնություններ» ծր՟պ՟ր՟խվգժ ե 2011է; մ՟յթսթն< որթ աորլողուէյունզ տ՟ր՟լվում ե 2:13է; 

ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր: ՖՀՄՍ 11-զ նգրխ՟յ՟ցնում ե ծ՟մ՟տգղ 

աորլունգուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունթց ՟ռ՟ջ գխող թր՟վունքնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն ծթմն՟խ՟ն սխդՠունքնգրզ= Ըստ 

ՖՀՄՍ 11-թ աոյուէյուն ունթ մթ՟յն գրխու տթպթ ծ՟մ՟տգղ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն` ծ՟մ՟տգղ աորլ՟ռնուէյուն խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխում= 

Հ՟մ՟տգղ աորլ՟ռուէյունզ ս՟ծմ՟նվում ե որպգս ծ՟մ՟տգղ աորլունգուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< որթ բգպքում աորլունգուէյ՟ն 

ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխողուէյուն թր՟խ՟ն՟ցնող խողմգրզ ունգն աորլունգուէյ՟նզ վգր՟ՠգրող ՟խտթվնգրթ նխ՟տմ՟մՠ թր՟վունքնգր և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ալով պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգր= Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումզ ս՟ծմ՟նվում ե որպգս ծ՟մ՟տգղ աորլունգուէյ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< որթ բգպքում աորլունգուէյ՟ն ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխողուէյուն թր՟խ՟ն՟ցնող խողմգրզ ունգն աորլունգուէյ՟նզ 

վգր՟ՠգրող դուտ ՟խտթվնգրթ նխ՟տմ՟մՠ որոշ՟խթ թր՟վունքնգր=  Ընէ՟ցթխ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող ՟խտթվնգրզ և 

աորլ՟ռնուէյուննգրզ< ծ՟վ՟ն՟ՠ՟ր< խծ՟մ՟րվգն որպգս ծ՟մ՟տգղ աորլ՟ռնուէյուննգր ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ 11-թ= Ընէ՟ցթխ ծ՟մ՟տգղ 

վգր՟ծսխվող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ խ՟րող գն ծ՟մ՟րվգժ խ՟մ որպգս ծ՟մ՟տգղ աորլ՟ռնուէյուննգր< խ՟մ որպգս ծ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխումնգր< որոնց բ՟ս՟խ՟րաումզ խ՟իվ՟լ ե ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն թր՟վունքնգրթց և պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթց= Այն ծ՟մ՟տգղ 

վգր՟ծսխվող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում նգրբրումնգրզ< որոնք զստ ՖՀՄՍ 11-թ բ՟ս՟խ՟րավ՟լ գն որպգս ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգր< չգն 

խ՟րող ծ՟շվ՟ռվգժ ծ՟մ՟մ՟սն՟խ՟ն ծ՟մ՟իմՠմ՟մՠ< և խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե օատ՟աորլթ ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբով 

ծ՟շվ՟ռումզ= Հ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող խ՟դմ՟խգրպուէյունզ որպգս ծ՟մ՟տգղ աորլ՟ռնուէյուն խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխում 

բ՟ս՟խ՟րագժզ պ՟ծ՟նջում ե մ՟նր՟մ՟սն վգրժուլուէյուն= 

 

(բ) Արտարժույթի փոխարկում 

Խմՠթ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն ԱՄՆ բոժ՟րով< որզ ն՟և մ՟յր 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէն ե և Խմՠթ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն ՟րըույէզ= «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ չթ 

լ՟վ՟ժում որևե օտ՟րգրխրյ՟ աորլունգուէյուն= 

Արտ՟րըույէով աորլ՟րքնգրզ սխդՠն՟պգս ծ՟շվ՟ռվում գն ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ սփոէ փոի՟րըգքով ՟յն 

՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ< գրՠ աորլ՟րքզ գնէ՟խ՟ ե ճ՟ն՟չմ՟ն= 

Արտ՟րըույէով ս՟ծմ՟նվ՟լ բր՟մ՟յթն ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ վգր՟ծ՟շվ՟րխվում գն ծ՟շվգտու 

՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ փոի՟ն՟խմ՟ն սփոէ փոի՟րըգքովֈ 

Առ՟ջ՟ցող ՠոժոր տ՟րՠգրուէյուննգրզ նգր՟ռվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< խ՟մ ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում< գէգ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն որոշ՟խթ չ՟փ՟նթշթ= Ոչ բր՟մ՟յթն ծոբվ՟լնգրզ< 

որոնք չ՟փվում գն պ՟տմ՟խ՟ն ՟րըգքով ՟րտ՟րըույէով փոի՟րխվում գն՝ օատ՟աորլգժով սխդՠն՟խ՟ն 

աորլ՟րքթ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ փոի՟րըգքնգրզֈ Արտ՟րըույէով թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող ոչ բր՟մ՟յթն 

ծոբվ՟լնգրզ փոի՟րխվում գն` օատ՟աորլգժով թր՟խ՟ն ՟րըգքթ որոշմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ աորլող 

փոի՟րըգքնգրզֈ 

 

 

ՀՀՄՍ 1.51(դ) 

 

 

 

 
 
ՀՀՄՍ 21.21 

 

 

 

ՀՀՄՍ 21.23 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 21.28 

ՀՀՄՍ 21.32 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(բ) Արտարժույթի փոխարկում (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն 

Հ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ դՠ՟ղվող ձգռն՟րխուէյուննգրթց շ՟տգրզ ատնում գն< որ թրգնց աորլ՟ռնուէյուննգրթ ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ 

որոշգժզ ՠ՟վ՟խ՟նթն ՠ՟րբ ե= Ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ ճթշտ որոշումզ խ՟րևոր ե< ք՟նթ որ վգրջթնս խ՟րող ե օրթն՟խ` (1) ՠգրգժ գխ՟մտթ և 

աորլ՟ռն՟խ՟ն շ՟ծույէթ ՟նխ՟յունուէյ՟նզ` փոի՟րըգքթ տ՟տ՟նումնգրթ պ՟տճ՟ռով< (2) որոշգժ էգ, ՟րբյոք, աորլ՟րքնգրզ խ՟րող գն 

ծգջ՟վորվգժ էգ` ոչ< (3) ՟դբգժ պ՟րուն՟խվող ՟րտ՟րըուէ՟յթն ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ նույն՟խ՟ն՟ցմ՟ն վր՟ և (4) խ՟րող գն ՠգրգժ 

ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ< որոնք ՟դբում գն շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ վր՟= Չն՟յ՟լ զստ ՀՀՄՍ 21-թ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե 

զնտրգժ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն որևե ՟րըույէ< ՟յն չունթ ՟դ՟տ զնտրուէյ՟ն ծն՟ր՟վորուէյուն թր ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ որոշմ՟ն ծ՟րցում= 

Ընբծ՟խ՟ռ՟խզ< ՀՀՄՍ 21-զ պ՟ծ՟նջում ե< որպգսդթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ թր ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ որոշգժթս ծ՟շվթ ՟ռնթ ծգտևյ՟ժ 

աորլոննգրզ` 

՟)  Այն ՟րըույէզ< որզ ծթմն՟խ՟նում ՟դբում ե ՟պր՟նքնգրթ և լ՟ռ՟յուէյուննգրթ վ՟ճ՟ռքթ անգրթ վր՟ (ծ՟ճ՟ի ՟յն ՟րըույէզ< որով թր 

՟պր՟նքնգրթ և լ՟ռ՟յուէյուննգրթ վ՟ճ՟ռքթ անգրզ ս՟ծմ՟նվում և ծ՟շվ՟րխնգրզ խ՟տ՟րվում գն)< 

ՠ)  Այն գրխրթ ՟րըույէզ< որթ մրց՟խց՟յթն աորլոննգրն ու խ՟նոննգրն գն ծթմն՟խ՟նում որոշում թր ՟պր՟նքնգրթ և լ՟ռ՟յուէյուննգրթ 

վ՟ճ՟ռքթ անգրզ< 

ա)  Արըույէզ< որզ ծթմն՟խ՟նում ՟դբում ե ՟պր՟նքնգրթ մ՟տ՟խ՟ր՟րմ՟ն և լ՟ռ՟յուէյուննգրթ մ՟տուցմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ 

՟շի՟տուըթ< նյուէ՟խ՟ն և ՟յժ լ՟իսումնգրթ վր՟ (նշվ՟լզ ծ՟ճ՟ի ՟յն ՟րըույէն ե< որով նմ՟ն լ՟իսումնգրզ ս՟ծմ՟նվում և 

խ՟տ՟րվում գն)= 

Չն՟յ՟լ< որ վգրոնշվ՟լ (՟) խգտում նշվ՟լ ՟րըույէզ խժթնթ ՟յն ՟րըույէզ< որով թր ՟պր՟նքնգրթ և լ՟ռ՟յուէյուննգրթ վ՟ճ՟ռքթ անգրզ 

ս՟ծմ՟նվում և ծ՟շվ՟րխնգրզ խ՟տ՟րվում գն< ս՟խ՟յն ոչ ՠոժոր բգպքգրում ե բ՟ ՟յբպգս= Հ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտում սովոր՟ՠ՟ր 

օատ՟աորլվում ե ԱՄՆ բոժ՟րզ որպգս աորլ՟րքնգրթ պ՟յմ՟ն՟արթ խ՟մ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն ՟րըույէ (օրթն՟խ` գրխ՟էթ ծ՟նքգրթ ծ՟մ՟ր), 

ս՟խ՟յն աորլ՟րքնգրթ ան՟աոյ՟ցմ՟ն վր՟ ՟դբում գն ԱՄՆ բոժ՟րթ ծգտ զնբծ՟նր՟պգս խ՟պ չունգցող աորլոննգր (օրթն՟խ` պ՟ծ՟նջ՟րխզ 

Չթն՟ստ՟նում): Նմ՟ն բգպքգրում մգնգջմգնէզ խ՟րող ե գդր՟խ՟ցնգժ< որ ԱՄՆ բոժ՟րզ ՟յն ՟րըույէզ չե< որզ ծթմն՟խ՟նում ՟դբում ե վ՟ճ՟ռքթ 

անթ վր՟= 

Հ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտում< որն թր ՠնույէով մթջ՟դա՟յթն ե< ծ՟ճ՟ի բըվ՟ր ե ժթնում որոշգժ ՟յն գրխրթ ՟րըույէզ< որթ մրց՟խց՟յթն 

ուըգրթ և խ՟նոն՟խ՟րագրթ ՟դբգցուէյ՟մՠ գն որոշվում ՟պր՟նքնգրթ և լ՟ռ՟յուէյուննգրթ վ՟ճ՟ռքթ անգրզ= Հգտև՟ՠ՟ր, նշվ՟լ (ՠ) աորլոնզ 

ծ՟ճ՟ի ՟նծ՟մոդթչ խժթնթ< գրՠ ՟րբյուն՟ծ՟նվում ե խոնխրգտ ծ՟ն՟լո տ՟րՠգր գրխրնգրում= 

Հթմն՟խ՟նում շ՟տ պ՟րդ ե որոշգժ ՟յն ՟րըույէզ< որն ՟դբում ե մթ՟յն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծթմն՟խ՟ն ռգսուրսնգրթ վր՟ (՟յսթնքն՝ (ա) աորլոնզ)= 

Զ՟րա՟ցող գրխրնգրում խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ծ՟ճ՟ի խ՟րթք խունգն՟ թր ծթմն՟խ՟ն ռգսուրսնգրթ մգլ մ՟սզ նգրմուլգժ (օրթն՟խ` վ՟ռգժթքզ< 

ս՟րք՟վորումնգրզ և օտ՟րգրխրյ՟ ՟շի՟տողնգրզ) և ՟նա՟մ ՠ՟րձր թնֆժյ՟ցթ՟յթ մ՟խ՟րբ՟խ ունգցող տնտգսուէյուննգրթ տգղ՟խ՟ն 

ռգսուրսնգրթ անգրզ ծ՟ճ՟ի խ՟իվ՟լ խժթնգն ԱՄՆ բոժ՟րթց= Նմ՟ն բգպքգրում< քթչ ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ տգղ՟խ՟ն ՟րըույէզ ծ՟նբթս՟ն՟ 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծթմն՟խ՟ն ռգսուրսնգրթ վր՟ ՟դբող ծթմն՟խ՟ն ՟րըույէզ= Այնու՟մգն՟յնթվ< դ՟րա՟ց՟լ գրխրնգրթ մգլ մ՟սում< 

ռգսուրսնգրզ մթտում խ՟ ս՟ծմ՟նգժ տգղ՟խ՟ն ՟րըույէով< չն՟յ՟լ որոշ ռգսուրսնգր (օրթն՟խ` ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ս՟րք՟վորումնգրզ) 

խ՟րող գն ս՟ծմ՟նվգժ ՟յժ ՟րըույէով: Ք՟նթ որ ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտզ խ՟պթտ՟ժ մգլ նգրբրումնգր պ՟ծ՟նջող ե< 

ս՟րք՟վորումնգրթ աթնզ ծ՟ճ՟ի ագր՟դ՟նցում ե աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգրզ= Ք՟նթ որ ս՟րք՟վորումնգրզ ծ՟ճ՟ի անվում գն ԱՄՆ բոժ՟րով< 

՟նա՟մ դ՟րա՟ց՟լ գրխրնգրում որպգս ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէ ԱՄՆ բոժ՟րզ օատ՟աորլգժու մթտում աոյուէյուն ունթ=  

Երՠ նշվ՟լ (՟)-թց (ա) աորլոննգրզ ՟ռ՟նձթն ծն՟ր՟վոր չե բթտ՟րխգժ< թնչզ ծ՟ճ՟ի ե ժթնում աորլն՟խ՟նում< և ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ ՟խնծ՟յտ 

չե< խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ղգխ՟վ՟րուէյունզ պգտք ե օատ՟աորլթ որոշ՟խթ բ՟տողուէյուննգր ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն աորլ՟ռնուէյուննգրթ, բգպքգրթ 

և թր՟բ՟րձուէյուննգրթ տնտգս՟խ՟ն ծգտև՟նքնգրզ ՟ռ՟վգժ ճշմ՟րտ՟ցթ նգրխ՟յ՟ցնող ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ որոշմ՟ն ծ՟մ՟ր= Եէգ տվյ՟ժ 

աորլոննգրզ ծ՟մոդթչ չգն< ՟պ՟ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ծ՟շվթ ՟ռնթ ն՟և ծգտևյ՟ժ ժր՟ցուցթչ աորլոննգրզ` 

 ՟րըույէզ< որով ՟րտ՟ծ՟յտվ՟լ գն ֆթն՟նս՟վորմ՟ն աորլունգուէյունթց ստ՟ցվ՟լ մթջոցնգրզ (օրթն՟խ` պ՟րտք՟յթն և սգփ՟խ՟ն 

խ՟պթտ՟ժթ աորլթքնգրթ էող՟րխում)  

 ՟րըույէզ< որով սովոր՟ՠ՟ր պ՟ծվում գն աորլ՟ռն՟խ՟ն աորլունգուէյունթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լ մուտքգրզ 

 ծ՟շվգտու խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ, որն ՟րտգրխրյ՟ աորլունգուէյուն ե լ՟վ՟ժում թր ստոր՟ՠ՟ը՟նմ՟ն< 

մ՟սն՟ճյուղթ< ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն մթջոցով=  

Անա՟մ ՟ռ՟ջն՟յթն և ժր՟ցուցթչ աորլոննգրզ ծ՟շվթ ՟ռնգժուց ծգտո ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ դՠ՟ղվող խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ֆունխցթոն՟ժ 

՟րըույէզ խ՟րող ե ՟խնծ՟յտ չժթնգժ< ք՟նթ որ< որպգս օրթն՟խ< վգրջթնթս գխ՟մուտզ խ՟րող ե ս՟ծմ՟նվ՟լ ժթնգժ ԱՄՆ բոժ՟րով< մթնչբգռ 

փ՟ստ՟ցթ ՠոժոր լ՟իսգրզ ս՟ծմ՟նվ՟լ գն տգղ՟խ՟ն ՟րըույէով= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՟նա՟մ նմ՟ն թր՟վթճ՟խում ղգխ՟վ՟րուէյունզ խ՟րող ե 

գդր՟խ՟ցնգժ< որ ԱՄՆ բոժ՟րով ս՟ծմ՟նվ՟լ գխ՟մուտզ խրում ե մթ ք՟նթ ՟րըույէնգրթ ՟դբգցուէյունզ= Հգտև՟ՠ՟ր, ծն՟ր՟վոր ե< որ մթևնույն 

մթջ՟վ՟յրում աորլող ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ դՠ՟ղվող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգր գդր՟խ՟ցուէյուննգրթ ա՟ժ թրգնց 

ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ վգր՟ՠգրյ՟ժ= Հգտ՟դոտուէյուննգրզ ցույց գն տ՟ժթս< որ ԱՄՆ-թց բուրս ատնվող ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ 

դՠ՟ղվող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ խգսզ գխգժ գն ՟յն գդր՟ծ՟նամ՟նզ< որ թրգնց ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ ԱՄՆ բոժ՟րն ե=  

Վգրջ՟պգս< ՀՀՄՍ 21-զ պ՟ծ՟նջում ե, որպգսդթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՟ռ՟նձթն որոշթ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ Խմՠթ յուր՟ք՟նչյուր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն 

ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ= Խմՠթ ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթ ծ՟սխ՟ցուէյուն աոյուէյուն չունթ< խ՟ մթ՟յն նգրխ՟յ՟ցմ՟ն ՟րըույէ= Հգտև՟ՠ՟ր< աորլող 

ստոր՟ՠ՟ը՟նմ՟ն ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէզ ծ՟ճ՟ի խտ՟րՠգրվթ Խմՠթ մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն և/խ՟մ ՟րտգրխրյ՟ վ՟ճ՟ռքթ զնխգրուէյ՟ն 

ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթց< որթն խ՟դմ՟խգրպուէյունզ վ՟ճ՟ռում ե թր ՟րտ՟բր՟նքզ= 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(գ) Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ և գուդվիլ  

Ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն` օատ՟աորլգժով ձգռքՠգրմ՟ն մգէոբզֈ 

Ձգռքՠգրմ՟ն ՟րըգքզ չ՟փվում ե որպգս ձգռքՠգրմ՟ն օրվ՟ բրուէյ՟մՠ փոի՟նցվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն թր՟խ՟ն 

՟րըգքթ և ձգռքՠգրվող զնխգրուէյ՟ն ց՟նխ՟ց՟լ չվգր՟ծսխվող ՠ՟ընգմ՟սթ ծ՟նր՟աում՟րֈ Յուր՟ք՟նչյուր 

ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր Խումՠզ չ՟փում ե ձգռքՠգրվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն 

չվգր՟ծսխվող ՠ՟ընգմ՟սզ խ՟´մ թր՟խ՟ն ՟րըգքով< խ՟´մ ձգռքՠգրվ՟լ զնխգրուէյ՟ն որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրթ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն մ՟սթ աում՟րթ չ՟փովֈ Առ՟ջ՟ց՟լ ձգռքՠգրմ՟ն լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն և 

նգր՟ռվում վ՟րչ՟խ՟ն լ՟իսգրում= 

Երՠ Խումՠզ ձգռք ե ՠգրում ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն< ՟յն ան՟ծ՟տում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն պ՟յմ՟ննգրզ< տնտգս՟խ՟ն ՠնույէզ և ձգռքՠգրմ՟ն պ՟ծթն ՟յժ 

նշ՟ն՟խ՟ժթ պ՟յմ՟ննգրզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն բ՟ս՟խ՟րամ՟ն և ն՟ի՟տգսմ՟ն ծ՟մ՟րֈ Այն նգր՟ռում ե 

ձգռքՠգրվող խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրով ն՟ի՟տգսվ՟լ պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ 

աորլթքնգրթ տ՟ր՟նջ՟տումզֈ Որպգս ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորմ՟ն մ՟ս< Խումՠզ 

ան՟ծ՟տում ե, ՟րբյոք, ձգռքՠգրվող զնխգրուէյունզ որևե աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգր ունթ< 

որոնք ՟նՠ՟րգնպ՟ստ գն< ՟յսթնքն` վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ վճ՟րնգրզ ագր՟դ՟նցում գն նմ՟ն 

աորլ՟րքնգրթ շուխ՟յ՟խ՟ն ՟րըգքզ= 

Ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն փուժ՟յթն ձգռքՠգրմ՟ն բգպքում ձգռք ՠգրողզ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժում թր 

ն՟իխթնում ունգց՟լ ձգռք ՠգրվողթ ՠ՟ընգմ՟սզ պգտք ե վգր՟չ՟փթ ձգռքՠգրմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ (՟յն 

՟մս՟էթվզ< գրՠ ձգռքՠգրողն ունթ վգր՟ծսխողուէյուն) թր՟խ՟ն ՟րըգքով և ՟րբյունքում ստ՟ցվ՟լ օաուտզ խ՟մ 

վն՟սզ ճ՟ն՟չթ շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում= 

Ց՟նխ՟ց՟լ պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ծ՟տուցում< որզ պգտք ե փոի՟նցվթ ձգռք ՠգրողթ խողմթց< ճ՟ն՟չվում ե ձգռքՠգրմ՟ն 

պ՟ծթն թր՟խ՟ն ՟րըգքովֈ Ախտթվ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուն ծ՟նբթս՟ցող պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ծ՟տուցումնգրթ թր՟խ՟ն 

՟րըգքթ ց՟նխ՟ց՟լ ծգտ՟ա՟ փոփոիուէյուն ճ՟ն՟չվում ե ՀՀՄՍ 39-թ ծ՟մ՟ձ՟յն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում խ՟մ 

որպգս ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում փոփոիուէյունֈ Եէգ պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ծ՟տուցումզ 

բ՟ս՟խ՟րավ՟լ ե որպգս սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժ< ՟պ՟ ՟յն չթ վգր՟չ՟փվում= Հգտ՟ա՟ մ՟րումզ ծ՟շվ՟ռվում ե 

սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ նգրսում= Այն բգպքում< գրՠ պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ծ՟տուցումզ չթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում ՀՀՄՍ 39 

ստ՟նբ՟րտթ աորլողուէյ՟ն ոժորտթն< ՟յն չ՟փվում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟յժ ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն= 

Գուբվթժզ սխդՠն՟պգս չ՟փվում ե սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով< որզ ծ՟նբթս՟նում ե փոի՟նցվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն և 

ճ՟ն՟չվ՟լ չվգր՟ծսխող ՠ՟ընգմ՟սթ ծ՟նր՟աում՟րթ և ձգռքՠգրվ՟լ որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրթ և ստ՟նձն՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ տ՟րՠգրուէյունզ= Եէգ փոիծ՟տուցումզ ՟վգժթ քթչ ե< ք՟ն 

ձգռքՠգրվ՟լ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն դուտ ՟խտթվնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ< ՟պ՟ տ՟րՠգրուէյունզ ճ՟ն՟չվում 

ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սումֈ 

Սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծգտո աուբվթժզ չ՟փվում ե սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով՝ նվ՟դգցնգժով ՟րըգդրխումթց 

խուտ՟խվ՟լ ց՟նխ՟ց՟լ խորստովֈ Արըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն նպ՟տ՟խով ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն 

մթ՟վորմ՟ն ՟րբյունքում ձգռքՠգրվ՟լ աուբվթժզ< ձգռքՠգրմ՟ն ՟մս՟էվթց սխս՟լ< պգտք ե ՠ՟շիվթ Խմՠթ ՟յն 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթն< որոնք ՟խնխ՟ժվում ե< որ խստ՟ն՟ն օաուտնգր ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն 

մթ՟վորումթց` ՟նխ՟ի ՟յն ծ՟նա՟մ՟նքթց< էգ ՟րբյոք ձգռք ՠգրվողթ ՟յժ ՟խտթվնգրզ խ՟մ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ վգր՟արվ՟լ գն ՟յբ մթ՟վորնգրթն էգ՝ ոչ: 

Եէգ աուբվթժզ վգր՟արվգժ ե ՟յնպթսթ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ< որթ աորլունգուէյ՟ն մթ մ՟սզ օտ՟րվգժ ե< ՟պ՟ 

օտ՟րվ՟լ աորլունգուէյ՟նզ ՟ռնչվող աուբվթժզ աորլունգուէյ՟ն օտ՟րումթց օաուտզ խ՟մ վն՟սզ ծ՟շվգժու 

ը՟մ՟ն՟խ նգր՟ռվում ե աորլունգուէյ՟ն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքումֈ Այս պ՟ր՟ա՟յում օտ՟րվ՟լ աուբվթժզ 

չ՟փվում ե օտ՟րվ՟լ աորլունգուէյ՟ն և բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մն՟ց՟լ մ՟սթ ծ՟ր՟ՠգր՟խ՟ն մգլուէյուննգրթ 

ծթմունքովֈ 

 

 

 

ՖՀՄՍ 3.4 

ՖՀՄՍ 3.18 

ՖՀՄՍ 3.19 

 

ՖՀՄՍ 3.15 

ՖՀՄՍ 3.16 

 

ՖՀՄՍ 3 Բ28-29 

 

 

ՖՀՄՍ 3.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 3.58 

ՖՀՄՍ 3.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 3;Բ63(՟) 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.80 

ՀՀՄՍ 36.86 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(գ) Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ և գուդվիլ (շարունակություն) 

Մեկնաբանություն  

Ձեռնարկատիրական գործունեության սահմանումը 

Ըստ ՖՀՄՍ 3 (վերանայված 2008թ.) «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ» 

Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ, որևե ՟խտթվ խ՟մ ՟խտթվնգրթ իումՠ ձգռք ՠգրգժթս< պգտք ե խ՟տ՟րթ դաուշորգն վգրժուլուէյուն՝ պ՟րդգժու, ՟րբյոք, ՟յն 

թնչ ձգռք ե ՠգրվգժ խ՟դմում ե ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն< էգ մթ՟յն նգրխ՟յ՟ցնում ե ՟խտթվնգր խ՟մ ՟խտթվնգրթ իումՠ< որոնք չգն 

խ՟դմում ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն=  

Հ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ 3 (վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;) ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյունզ ս՟ծմ՟նվում ե որպգս աորլունգուէյուննգրթ և ՟խտթվնգրթ 

փոիխ՟պ՟խցվ՟լ ՟մՠողջուէյուն< որզ խ՟րգժթ ե թր՟խ՟ն՟ցնգժ և խ՟ռ՟վ՟րգժ`ուղղ՟խթորգն նգրբրողնգրթն խ՟մ ՟յժ սգփ՟խ՟ն՟տգրգրթն< 

՟նբ՟մնգրթն խ՟մ մ՟սն՟խթցնգրթն շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգրթ< լ՟իսումնգրթ տնտգսմ՟ն խ՟մ ՟յժ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ տգսքով ծ՟տուցում 

՟պ՟ծովգժու նպ՟տ՟խով= Ի տ՟րՠգրուէյուն ՖՀՄՍ 3-թ (2007է;) ՖՀՄՍ 3-թ (վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;) ծթմն՟խ՟ն փոփոիուէյուննգրզ ծգտևյ՟ժն գն`  

 Պ՟ծ՟նջում ե աորլունգուէյուննգրթ և ՟խտթվնգրթ փոիխ՟պ՟խցվ՟լ ՟մՠողջուէյուն< որզ ծն՟ր՟վորուէյուն խտ՟  թր՟խ՟ն՟ցնգժ 

խ՟մ խ՟ռ՟վ՟րգժ՝ ուղղ՟խթորգն նգրբրողնգրթն խ՟մ ՟յժ սգփ՟խ՟ն՟տգրգրթն< ՟նբ՟մնգրթն խ՟մ մ՟սն՟խթցնգրթն 

շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգրթ< լ՟իսումնգրթ տնտգսմ՟ն խ՟մ ՟յժ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ տգսքով ծ՟տուցում ՟պ՟ծովգժու նպ՟տ՟խով= 

Ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն նպ՟տ՟խնգրթն ծ՟սնգժու խ՟րողուէյունզ օանում ե իուս՟փգժ չ՟փթց շ՟տ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խող 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթց< որոնք տգղ եթն ատգժ ն՟իխթն ուղգցույցում< 

 Պ՟րդ՟ՠ՟նում ե «մուտք՟յթն աորլոննգր»< «աորլզնէ՟ցնգր»< «՟րբյունքնգր» տգրմթննգրթ նշ՟ն՟խուէյունզ< թնչզ էույժ ե տ՟ժթս 

նվ՟դգցնգժ մ՟նր՟մ՟սն լ՟վ՟ժուն ուղգցույցթ ՟նծր՟ըգշտուէյունզ և ոչ ճթշտ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ< որոնք թ ծ՟յտ գն ա՟ժթս 

նմ՟ն ուղգցույցթց<  

 Պ՟րդ՟ՠ՟նում ե< որ մուտք՟յթն աորլոննգրզ և վգրջթննգրթս նխ՟տմ՟մՠ խթր՟ռվող աորլզնէ՟ցնգրզ նշ՟ն՟խ՟ժթ գն և չն՟յ՟լ< որ 

՟րբյունքնգրզ նորմ՟ժ գն նգրխ՟յ՟ցվ՟լ, ՟նծր՟ըգշտ չգն ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն աոյուէյ՟ն ծ՟մ՟ր< 

 Պ՟րդ՟ՠ՟նում ե< որ ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյունզ չպգտք ե նգր՟ռթ տվյ՟ժ ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյունզ 

լ՟վ՟ժգժու զնէ՟ցքում վ՟ճ՟ռողթ խողմթց օատ՟աորլվ՟լ ՠոժոր մուտք՟յթն աորլոննգրզ խ՟մ աորլզնէ՟ցնգրզ, գէգ շուխ՟յթ տվյ՟ժ 

մ՟սն՟խթցզ թ վթճ՟խթ ե շ՟րուն՟խգժ ՟րբյունքնգրթ ՟րտ՟բրուէյունզ= Ս՟ էույժ ե տ՟ժթս իուս՟փգժ մ՟նր՟մ՟սն լ՟վ՟ժուն 

ուղգցույցթ ՟նծր՟ըգշտուէյունթց և ան՟ծ՟տումնգրթց< էգ ՟րբյոք ՠ՟ց՟խ՟յող մուտք՟յթն աորլոննգրզ խ՟մ աորլզնէ՟ցնգրզ 

խ՟րևոր գն= 

Ամփոփգժով ՖՀՄՍ 3-զ (վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;)` ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն ս՟ծմ՟նումզ խ՟րող ե նգր՟ռգժ «աորլզնէ՟ցնգրթ 

փոիխ՟պ՟խցվ՟լ ՟մՠողջուէյուն»< որոնք ն՟իխթնում չգն ծ՟մ՟րվգժ ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն= Օրթն՟խ` մշ՟խմ՟ն, ծգտ՟դոտմ՟ն 

խ՟մ ան՟ծ՟տմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգրզ խ՟րող գն բ՟սվգժ որպգս ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն զստ ՖՀՄՍ-նգրթ: Ընբծ՟նուր 

՟ռմ՟մՠ< գնէ՟բրվում ե< որ գրՠ որևե աորլունգուէյուն մոտգնում ե ՟րտ՟բրուէյ՟ն փուժթն< ՟վգժթ ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվզ խ՟մ 

՟խտթվնգրթ իումՠզ ծ՟մ՟րվթ ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն=  

Որոշգժու ծ՟մ՟ր< էգ ՟րբյոք որոշ՟խթ աորլունգուէյուննգրթ և ՟խտթվնգրթ փոիխ՟պ՟խցվ՟լ ՟մՠողջուէյունզ ծ՟նբթս՟նում ե 

ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն< էգ ոչ` ՟նծր՟ըգշտ գն նշ՟ն՟խ՟ժթ բ՟տողուէյուննգր=  

Ակտիվների գնման գործարքների և ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումների միջև տարբերությունները  

Ախտթվնգրթ անմ՟ն աորլ՟րքնգրթ և ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն ծթմն՟խ՟ն տ՟րՠգրուէյուննգրզ խ՟րող 

գն ՟մփոփվգժ ծգտևյ՟ժ խգրպ` 

 Գուբվթժզ (խ՟մ դգղչով ձգռքՠգրումզ) ՟ռ՟ջ՟նում ե մթ՟յն ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրթց  

 Ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրթ ՟խտթվնգրն ու պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով՝ 

մթնչբգռ ՟խտթվնգրթ անմ՟ն աորլ՟րքնգրում ՟խտթվնգրն ու պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքով 

ծթմնվ՟լ թրգնց ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ձգռքՠգրմ՟ն աորլ՟րքթ  թր՟խ՟ն ՟րըգքթ վր՟=  

 Ըստ ՖՀՄՍ 3-թ (վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;) աորլ՟րքթ ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ պգտք ե ճ՟ն՟չվգն որպգս լ՟իս< ս՟խ՟յն խ՟րող գն 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ որպգս ՟ռ՟նձթն ՟խտթվթ ձգռքՠգրմ՟ն լ՟իսումնգր< 

 Ախտթվթ անմ՟ն աորլ՟րքթ բգպքում ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվնգրթ և խր՟լ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգր 

չգն ՟ռ՟ջ՟ն՟, գրՠ  որ տվյ՟ժ աում՟րնգրզ տ՟րՠգրվում գն թրգնց ծ՟րխ՟յթն ՠ՟դ՟նգրթց< որզ պ՟յմ՟ն՟վորվ՟լ ե ծգտ՟ձավ՟լ 

ծ՟րխգրթ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ զստ ՀՀՄՍ 12-թ:  

Գուդվիլը ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներում 

Ավ՟նբ՟ՠ՟ր< ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ դՠ՟ղվող զնխգրուէյուննգրթց շ՟տգրզ մթշտ գնէ՟բրգժ գն, որ ծգտ՟իուդմ՟ն և մշ՟խմ՟ն 

՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟ր վճ՟րվ՟լ ՟մՠողջ ծ՟տուցումզ պգտք ե ՠ՟շիվթ ձգռքՠգրվ՟լ որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրթ մթջև< ՟յսթնքն` որոշգժթ դուտ 

՟խտթվնգրթ (ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ ձգռքՠգրվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ) թր՟խ՟ն ՟րըգքզ ագր՟դ՟նցող վճ՟րվ՟լ ց՟նխ՟ց՟լ 

ծ՟տուցում պգտք ե նգր՟ռվթ ձգռքՠգրվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ մգջ= Այնու՟մգն՟յնթվ< աուբվթժզ խ՟րող ե ՟ռ՟ջ՟ն՟ժ 

ձգռքՠգրվ՟լ սթնգրաթդմնգրթ< ձգռք ՠգրողթ ագր՟վճ՟րմ՟ն ՟րբյունքում խ՟մ գրՠ< ՖՀՄՍ-նգրզ պ՟ծ՟նջում գն, որ ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվնգրզ 

և/խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ չ՟փվգն ոչ թր՟խ՟ն ՟րըգքով (օրթն՟խ` ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ)= Ինչ վգր՟ՠգրվում ե ագր՟վճ՟րնգրթն< ՟պ՟ 

գնէ՟բրվում ե, որ աորլն՟խ՟նում ծն՟ր՟վոր չե ագր՟վճ՟րզ որոշգժ և ծ՟վ՟ստթորգն չ՟փգժ ձգռքՠգրմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ և վգրջթնթս 

ծ՟շվ՟ռումզ ժ՟վ՟աույն խգրպով խթր՟խ՟ն՟ցվթ ծգտ՟ա՟ ՟րըգդրխմ՟ն ստուաումնգրթ մթջոցով` փ՟ստ՟ցթ ագր՟վճ՟րթ ՟պ՟ցույցնգրթ թ 

ծ՟յտ ա՟ժու բգպքում [ՖՀՄՍ3;ԵՀ382]: Հգտև՟ՠ՟ր< ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ դՠ՟ղվող զնխգրուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր զստ ՖՀՄՍ-նգրթ ճթշտ 

չեր ժթնթ պ՟րդ՟պգս զնբունգժ, որ աուբվթժզ գրՠգք չթ ՟ռ՟ջ՟նում ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրթց և որ ց՟նխ՟ց՟լ 

տ՟րՠգրուէյուն մգի՟նթխորգն վգր՟արվում ե օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթն= Ընբծ՟խ՟ռ՟խզ< ձգռքՠգրվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրզ 

պգտք ե ան՟ծ՟տվգն ՟ռ՟նձթն< թսխ ձգռքՠգրմ՟ն պ՟ծթն որոշվող դուտ ՟խտթվնգրթ (թնչզ զնբարխում ե օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրզ< 

ռգսուրսնգրզ և ձգռքՠգրվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն պոտգնցթ՟ժզ) ծ՟տուցմ՟ն ագր՟դ՟նցումզ նր՟նց ՟րըգքթց, պգտք ե վգր՟արվթ աուբվթժթն=  

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

30 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(գ) Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ և գուդվիլ (շարունակություն) 

Մեկնաբանություն (շարունակություն)  

Հետաձգված հարկում  

Ըստ ՖՀՄՍ-նգրթ< խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ն՟ի՟տգսթ ձգռքՠգրվ՟լ որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրթ (նգր՟ռյ՟ժ` օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ 

պ՟շ՟րնգրթ) ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխում` ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ աուբվթժթն վգր՟ՠգրող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր 

տ՟րՠգրուէյուննգրթ= Եէգ անմ՟ն ծ՟տուցմ՟ն ձգռքՠգրվ՟լ որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթն ագր՟դ՟նցումզ բ՟սվում ե որպգս 

օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟ր< ՟պ՟ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 12-թ ՟նծր՟ըգշտ ե ճ՟ն՟չգժ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ալով ծգտ՟ձավ՟լ 

ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ= Սխդՠունքորգն< բ՟ խՠգրթ խրխն՟խթ ծ՟շվ՟րխթ< որում ճ՟ն՟չվ՟լ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ 

խ՟վգժ՟ցնթ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթն ծ՟տխ՟ցվգժթք աում՟րզ< թնչզ թր ծգրէթն խՠգրթ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ՟ճթ= Ք՟նթ որ 

՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլ՟ռնուէյուննգրզ< որոնք ծ՟րխվում գն ՠ՟րձր ս՟ծմ՟ն՟յթն ծ՟րխ՟յթն բրույքնգրով (՟յսթնքն` 6:-թց 8:% բրույքնգրզ 

սովոր՟խ՟ն գն)< օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրզ խ՟րող գն ագր՟ան՟ծ՟տվգժ 2;5-թց 5 աորլ՟խցով (՟յսթնքն` 1/(1-6:%) = 2;5)= Հգնց բ՟ ե 

պ՟տճ՟ռզ< որ անմ՟ն ծ՟տուցմ՟ն ձգռքՠգրվ՟լ որոշգժթ դուտ ՟խտթվնգրթ (ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ` օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ) թր՟խ՟ն 

՟րըգքթ խ՟մ՟յ՟խ՟ն ագր՟դ՟նցում չթ խ՟րող ճ՟ն՟չվգժ որպգս օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ մթ մ՟ս= Տվյ՟ժ ինբթրզ չթ ժթնթ< գէգ 

ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ մ՟րվթ (վգր՟ցվթ) աուբվթժթ ճ՟ն՟չմ՟մՠ= 

(դ) Հանքերի հետախուզման, գնահատման և մշակման ծախսումներ  

(i) Ծախսումներ մինչև լիցենզավորվելը 

Մթնչև ժթցգնդթ՟յթ ստ՟ն՟ժզ խ՟տ՟րվ՟լ ն՟ին՟խ՟ն լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն ՟յն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում, 

որում խ՟տ՟րվում գն= 

(ii) Հետախուզման և գնահատման ծախսումներ 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն աորլունգուէյունզ նգր՟ռում ե օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ որոնում< տգինթխ՟խ՟ն 

թր՟աորլգժթուէյ՟ն որոշում և որևե որոշ՟խթ ծ՟ն՟լոյթ ՟ռևտր՟յթն խգնսուն՟խուէյ՟ն ան՟ծ՟տում=  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն աորլունգուէյունզ նգր՟ռում ե` 

 Սխդՠն՟խ՟ն ծգտ՟իուդմ՟ն տվյ՟ժնգրթ ուսումն՟սթրում և վգրժուլում  

 Երխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն ուսումն՟սթրուէյուննգրթ մթջոցով ծգտ՟իուդմ՟ն տվյ՟ժնգրթ ծ՟վ՟ք՟արում  

 Հգտ՟իուդ՟խ՟ն ծոր՟տում և նմուշ՟րխում 

 Հ՟ն՟լոնգրթ լ՟վ՟ժթ և ՟ստթճ՟նթ որոշում և ստուաում  

 Փոի՟բրմ՟ն և գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքնգրթ պ՟ծ՟նջնգրթ ուսումն՟սթրուէյուն 

 Շուխ՟յթ և ֆթն՟նսնգրթ ուսումն՟սթրուէյ՟ն թր՟խ՟ն՟ցում  

Գոյուէյուն ունգցող ծգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լքթ ծգտ՟իուդմ՟ն թր՟վունքթ ծ՟մ՟ր վճ՟րվ՟լ ժթցգնդթ՟յթ 

լ՟իսումնգրզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում և ՟մորտթդ՟ցվում գն մթնչև էույժտվուէյ՟ն ուըզ խորցնգժզ (ժուլումզ):  

Հգտ՟իուդմ՟ն օրթն՟խ՟ն թր՟վունք ստ՟ն՟ժուց ծգտո ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ 

ծ՟շվ՟ռվում գն շ՟ծույէ խ՟մ վն՟սում< գէգ տնօրգննգրզ գդր՟խ՟ցնում գն< որ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրզ 

ծ՟վ՟ն՟խ՟ն չե< որ խծոսգն տվյ՟ժ խ՟դմ՟խգրպուէյուն= Այբ լ՟իսումնգրզ նգր՟ռում գն օատ՟աորլվ՟լ նյուէգրզ և 

վ՟ռգժթքզ< ուսումն՟սթրմ՟ն լ՟իսումնգրզ< ծոր՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ և պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն ՟շի՟տողնգրթն 

խ՟տ՟րվ՟լ վճ՟րնգրզ=  

Որոշգժու ծ՟մ՟ր, էգ ՟րբյոք լ՟իսումնգրզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն չ՟փ՟նթշթն` 

օատ՟աորլվում գն տգղգխ՟տվուէյ՟ն տ՟րՠգր ՟ղՠյուրնգր: Ապ՟ա՟ օաուտնգրթ ծ՟վ՟ն՟խ՟նուէյունզ որոշգժու 

ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվող տգղգխ՟տվուէյունզ խ՟իվ՟լ ե թր՟խ՟ն՟ցվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն 

՟շի՟տ՟նքնգրթ իորուէյունթց=  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ, որոնք վգր՟ՠգրում գն ՟յն ժթցգնդթ՟նգրթն, որոնց  ծ՟ն՟լո բգռ չթ 

ձև՟վորվգժ ՀՊՄԿ*թ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՝ լ՟իս՟արվում գն, գրՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խրում ե տվյ՟ժ 

լ՟իսումնգրզ, ք՟նթ բգռ նշ՟ն՟խ՟ժթ ան՟ծ՟տում չթ թր՟խ՟ն՟ցվում ՀՊՄԿ-թ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լոյթ 

ձև՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր: Այս փուժում բուրս արվ՟լ լ՟իսումնգրզ նգր՟ռվում գն շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ  

ծ՟շվգտվուէյ՟ն «բուրս արվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգր» ծ՟շվում:  

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 6.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 6.9 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 6.10 

 

 

 

 

 

Մեկնաբանություն 

Չն՟յ՟լ, որ ՀՊՄԿ*թ բ՟ս՟խ՟րաումզ մշ՟խվ՟լ ե Ավստր՟ժթ՟յում, ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մգլ մ՟սզ ծղում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթն, որոնք նշ՟ն՟խ՟ժթորգն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցվգժ գն ՕՀՀՄՍԿ*թ (Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ծ՟մ՟ր 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ խոմթտգ) բրույէնգրթն: 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(դ) Հանքերի հետախուզման, գնահատման և մշակման ծախսումներ (շարունակություն)   

ՀՊՄԿ-թն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լո ձև՟վորվգժու բգպքում (՟յս փուժում Խումՠզ գնէ՟բրում ե, որ տնտգս՟խ՟ն 

օաուտնգրթ ծոսքզ տվյ՟ժ խ՟դմ՟խգրպուէյուն ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե), Խումՠզ խ՟պթտ՟ժ՟ցնում ե տվյ՟ժ ժթցգնդթ՟յթ 

ալով ծգտ՟ա՟ ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ, որպգս ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր, մթնչ ՀՊՄԿ-թն 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րթ ձև՟վորվգժզ: 

 

Մեկնաբանություն 

ՀՊՄԿ-թն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րթ ձև՟վորումզ ՟նծր՟ըգշտ չե< ՟յժ պ՟րդ՟պգս ծ՟րմ՟ր ե տնտգս՟պգս 

խգնսուն՟խ լր՟արթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյունզ թր՟խ՟ն՟ցնգժու ծ՟մ՟ր= Հ՟ճ՟ի թր՟աորլգժթուէյ՟ն 

ուսումն՟սթրուէյ՟ն թր՟խ՟ն՟ցումզ< ՀՊՄԿ-թն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րթ ան՟ծ՟տումզ և ՟ռևտր՟յթն 

խգնսուն՟խուէյ՟ն ստգղլումզ ծ՟մզնխնում գն= 

Ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟րբյունքում ձգռքՠգրվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ 

սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով= Նմ՟ն՟պգս< ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր (որոնք 

չգն նգրխ՟յ՟ցնում ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյուն) ձգռք ՠգրգժու ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ նույնպգս 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն= Այբ ՟խտթվնգրզ ծգտ՟ա՟յում չ՟փվում գն թրգնց սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով` ծ՟ն՟լ 

խուտ՟խվ՟լ ՟րըգդրխումզ:  

ՀՊՄԿ -թ բ՟ս՟խ՟րամ՟նզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րթ ձև՟վորմ՟ն և բր՟նց մշ՟խմ՟ն աորլզնէ՟ցզ 

սխսգժու պ՟ծթց ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ ՟խտթվնգրզ ստուավում գն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր և 

փոի՟նցվում գն «Կ՟ռուցմ՟ն աորլզնէ՟ցում ատնվող ծ՟նքգր» բ՟սթն= Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն փուժում 

՟մորտթդ՟ցթ՟ չթ ծ՟շվ՟րխվում: 

(iii) Հանքում մասնաբաժնի փոխանցման պայմանագրեր + հետախուզման և գնահատման փուլում  

Խումՠզ չթ ար՟նցում ծ՟նքում մ՟սն՟ՠ՟ընթ ստ՟ցող խողմթ (մ՟սն՟խցթ) խ՟տ՟րվ՟լ լ՟իսումնգրզ թր ծ՟շվթն: 

Այն ն՟և չթ ճ՟ն՟չում ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն փուժում ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ տր՟մ՟բրմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ օաուտնգր ու վն՟սնգր< ՟յժ վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում ե ՟մՠողջ ն՟իխթնում 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրզ որպգս մթ՟յն պ՟ծպ՟նվ՟լ մ՟սն՟խթ մ՟սն՟ՠ՟ընթն վգր՟ՠգրող: Ստ՟ցող 

(մ՟սն՟խցթ) խողմթց ուղղ՟խթորգն ստ՟ցվ՟լ ց՟նխ՟ց՟լ բր՟մ՟խ՟ն փոիծ՟տուցում ուղղվում ե ն՟իխթնում 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրթ նվ՟դմ՟նզ, և ց՟նխ՟ց՟լ բր՟խ՟ն տ՟րՠգրուէյուն զնբգրքօատ՟աորլողզ 

ծ՟շվ՟ռվում ե որպգս օաուտ օտ՟րումթց:  

 

Մեկնաբանություն 

Հ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցումզ ս՟ծմ՟նվ՟լ ե Մթ՟ցյ՟ժ Թ՟ա՟վորուէյ՟ն Ն՟վէ՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

իործրբթ (ՄԹՆԱՀՀԽ) խողմթց ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ Գորլն՟խ՟նում զնբունգժթ փորձում որպգս «ն՟վէթ խ՟մ ա՟դթ ալով մ՟սն՟խցուէյ՟ն ՠ՟ընթ 

փոի՟նցում մ՟սն՟խցթն< վգրջթնթս խողմթց որոշ՟խթ լ՟իսումնգր խրգժու ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն բթմ՟ց< որոնք ՟յժ՟պգս խխրգր 

զնբգրքօատ՟աորլողզ» (ՄԹՆԱՀՀԽ ՠ՟ըթն 16)= Հ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն աորլ՟րքնգրզ ծթմն՟խ՟նում ՟ռ՟ջ՟նում գն ծգտ՟իուդմ՟ն 

և մշ՟խմ՟ն փուժում< և ՠնուէ՟արվում գն որպգս զնբգրքօատ՟աորլողթ խողմթց օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ տգսքով ՟պ՟ա՟ 

տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթց ծր՟ը՟րում՝ թ փոիծ՟տուցում ՟պ՟ա՟ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ նվ՟դմ՟ն=  

ՖՀՄՍ 6-զ վգր՟ՠգրում ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟նզ և չթ ՟նբր՟բ՟ռնում օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ 

ծգտ՟իուդմ՟մՠ և ան՟ծ՟տմ՟մՠ դՠ՟ղվող զնխգրուէյուննգրթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ՟յժ բրույէնգրթն [ՖՀՄՍ 6.4]: Հգտև՟ՠ՟ր ծ՟րցզ< 

էգ ՟րբյոք ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրզ պգտք ե ծ՟շվթ ՟ռնվգն ՖՀՄՍ 6-ում< ՠ՟ց ե մնում= Այնու՟մգն՟յնթվ< ք՟նթ 

որ ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ ՠգրում ե մ՟սն՟խցթ խողմթց ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

ձգռքՠգրմ՟նզ և զնբգրքօա՟տաորլողթ խողմթց ՟յբ ՟խտթվթ օտ՟րմ՟նզ< ՟պ՟ մգնք խ՟րլում գնք< որ ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ խնգր՟ռվթ ՖՀՄՍ 6-ում= Հգտև՟ՠ՟ր< խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ունթ գրխու զնտր՟նք`  

i. Կ՟մ մշ՟խգժ ՀՀՄՍ 8-թն ծ՟մ՟ձ՟յն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն<  

ii. Կ՟մ մշ՟խգժ ՖՀՄՍ 6-թն ծ՟մ՟ձ՟յն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն=  

Գորլն՟խ՟նում< շ՟տ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգր օատ՟աորլում գն գրխրորբ ՟յժզնտր՟նքզ և ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ խթր՟ռում գն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն թրգնց ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ< որզ ծթմնվ՟լ ե նր՟նց ն՟իխթն 

ՀԸՀՍ-թ վր՟=  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրզ< որոնք ծթմնվ՟լ գն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ վր՟< ծ՟ճ՟ի խպ՟ծ՟նջգն ծգտևյ՟ժզ`  

 Մ՟սն՟խթցզ ճ՟ն՟չում ե ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունթց ՠիող թր մ՟սով լ՟իսումնգրզ< որոնք վգր՟ծսխվում գն զնբգրքօատ՟աորլողթ խողմթց 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր ՟յն պ՟ծթն, գրՠ բր՟նք ՟ռ՟ջ՟նում գն= Մ՟սն՟խթցզ ծ՟շվ՟ռում ե ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յ՟ն՟արթ լ՟իսումնգրզ ՟յնպգս< թնչպգս ուղղ՟խթ ՟ռ՟ջ՟ց՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ< և= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

32 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(դ) Հանքերի հետախուզման, գնահատման և մշակման ծախսումներ (շարունակություն)   

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

 Ընբգրքօատ՟աորլողզ ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ ծ՟շվ՟ռում ե ծգտևյ՟ժ խգրպ` 

 Ընբգրքօատ՟աորլողզ չթ ար՟նցում մ՟սն՟խցթ խողմթց թր՟խ՟ն՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրզ< 

 Ընբգրքօատ՟աորլողզ չթ ճ՟ն՟չում ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն ալով օաուտզ խ՟մ վն՟սզ< ՟յժ 

վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում ե ՟մՠողջ մ՟սն՟խցուէյ՟ն ալով ն՟իխթնում խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրզ որպգս մ՟սն՟խթ 

պ՟ծպ՟նվ՟լ մ՟սն՟խցուէյուն,  

 Մ՟սն՟խցթց ուղղ՟խթորգն ստ՟ցվ՟լ ց՟նխ՟ց՟լ բր՟մ՟խ՟ն փոիծ՟տուցում խրգբթտ՟արվում ե ՟մՠողջ  ն՟իխթնում 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրթն< և ց՟նխ՟ց՟լ բր՟խ՟ն տ՟րՠգրուէյուն զնբգրքօատ՟աորլողզ ծ՟շվ՟ռվում ե որպգս օաուտ 

օտ՟րումթց: 

Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խթր՟ռում ե թր ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թն ծ՟մ՟ձ՟յն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ ծ՟նքթ 

մ՟սն՟խցուէյ՟ն փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ< ՟պ՟ ՟խնխ՟ժվում ե< որ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խխ՟տ՟րթ ծ՟նքթ 

մ՟սն՟խցուէյ՟ն փոի՟նցմ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր ծ՟մ՟ձ՟յն ՟յբ ստ՟նբ՟րտնգրթն=  

(iv) Կառուցման փուլում գտնվող հանքեր 

«Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ» «Հ՟նքգրթ»` «Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգր» ծ՟շվթն 

փոի՟նցգժուց ծգտո գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքնգրթ խ՟ռուցմ՟ն< տգղ՟բրմ՟ն և ՟վ՟րտթ ծգտ խ՟պվ՟լ ՠոժոր ծգտ՟ա՟ 

լ՟իսումնգրզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն «Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգր» ծ՟շվում= Մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ 

նվ՟դգցվում գն մշ՟խմ՟ն փուժում բուրս ՠգրվ՟լ ծ՟նքգրթ ՠոժոր պ՟տ՟ծ՟խ՟ն վ՟ճ՟ռքնգրթ ալով մուտքգրթ 

չ՟փով: Արտ՟բրուէյունզ սխսգժուց ծգտո «Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգր» ծ՟շվում նգր՟ռվ՟լ ՠոժոր 

՟խտթվնգրզ փոի՟նցվում գն «Հ՟նքգրթ» «Գորլող ծ՟նքգր» ծ՟շվթն=  

 

Մեկնաբանություն 

Ոժորտում զնբունվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն աորլզնէ՟ցզ տ՟րՠգր զնխգրուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր ե՟պգս 

տ՟րՠգր ե= Կ՟րևոր ե նշգժ< որ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն որոշումզ պ՟ծ՟նջում ե նշ՟ն՟խ՟ժթ 

բ՟տողուէյուննգր և, ծգտև՟ՠ՟ր, խ՟րևոր ե, որ զնխգրուէյուննգրզ տր՟մ՟բրգն ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն 

վգր՟ՠգրյ՟ժ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն թմ՟ստ՟ժթց ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր= Ստորև ՠգրվ՟լ մգխն՟ՠ՟նուէյունզ ՟պ՟ծովում ե տ՟րՠգր 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրթ խթր՟ռմ՟ն ուղգցույց=  

Հետախուզման, գնահատման և մշակման ծախսումներ 

Հաջողված փորձի մեթոդ  

Ն՟վէթ և ա՟դթ ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն մգջ ՟ռ՟վգժ ծ՟ճ՟ի օատ՟աորլվող ծ՟ջողվ՟լ փորձգրթ մոտգցմ՟ն պգս մթ՟յն ՟յն լ՟իսումնգրզ, 

որոնք ուղղ՟խթորգն ՠգրում գն որոշ՟խթ ՟ռ՟նձն՟ծ՟տուխ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟յտն՟ՠգրմ՟նզ< ձգռքՠգրմ՟նզ խ՟մ 

մշ՟խմ՟նզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն և խ՟դմում գն լ՟իս՟յթն խգնտրոնթ խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրթ մ՟ս= Հ՟մ՟ձ՟յն ՟յս մգէոբթ՝ 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ծ՟շվթ խ՟ռնթ ց՟նխ՟ց՟լ ՟ռ՟նձթն ծ՟նքզ որպգս լ՟իս՟յթն խգնտրոն= Այն լ՟իսումնգրզ< որոնք ՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն 

պ՟ծթն չգն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում նշվ՟լ չ՟փ՟նթշթն լ՟իս՟արվում գն< չն՟յ՟լ ծ՟ջողվ՟լ փորձթ մոտգցմ՟ն որոշ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ 

ծ՟մ՟ձ՟յն չծ՟ջողվ՟լ զնբգրքթ տգղ՟մ՟սթ  որոշ լ՟իսումնգրզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն:  

Երՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ նմ՟ն մգէոբ ե խթր՟ռում զստ ՖՀՄՍ-նգրթ< ՟յն պգտք ե ծ՟շվ՟ռթ մթնչ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն փուժզ խր՟լ 

որոնմ՟ն լ՟իսումնգրզ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 16-թ խ՟մ ՀՀՄՍ 38-թ: Ք՟նթ որ լր՟արթ ՟յս փուժում տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրզ շ՟տ ՟նորոշ գն, 

՟պ՟ որոնմ՟ն լ՟իսումնգրզ ծթմն՟խ՟նում խլ՟իս՟արվգն ՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն պ՟ծթն= Չմշ՟խվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ թր՟վունքնգրթ 

ձգռք ՠգրմ՟ն լ՟իսումնգրզ թնչևե պգտք ե խ՟պթտ՟ժ՟ցվգն զստ ՖՀՄՍ-նգրթ< գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՟խնխ՟ժում ե ՟պ՟ա՟ 

տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ նգրծոսք=  

ՖՀՄՍ 6-զ չթ ս՟ծմ՟նում լր՟արթ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն փուժում խր՟լ լ՟իսումնգրթ որևե ճ՟ն՟չմ՟ն և չ՟փմ՟ն խ՟նոննգր: 

Հգտև՟ՠ՟ր< նմ՟ն լ՟իսումնգրզ ծն՟ր՟վոր ե որպգս ՟խտթվնգր ծ՟շվ՟ռգժ և բուրս արգժ< գրՠ որոշվում ե, որ տվյ՟ժ լ՟իսումնգրզ չգն ՠգրթ 

տնտգս՟խ՟ն օաուտնգր, խ՟մ լ՟իս՟արգժ, գէգ բր՟նց ՟ռ՟ջ՟ն՟ժու պ՟ծթն վգրջն՟խ՟ն ՟րբյունքզ ՠնուէ՟արվում ե ՟նորոշուէյ՟մՠ:  

Չմշ՟խվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ թր՟վունքնգրթ ալով ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրզ յուր՟ք՟նչյուր ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում խ՟րող գն 

ստուավգժ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր խ՟մ խ՟րող գն մն՟ժ ՟նփոփոի< մթնչ որոշումզ, էգ ՟րբյոք ծգտ՟քրքրող զնբգրքթ տ՟ր՟լքզ պ՟րուն՟խում 

ե օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգր էգ՝ ոչ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ պգտք ե վգր՟բ՟ս՟խ՟րավգն 

օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն տգինթխ՟խ՟ն թր՟աորլգժթուէյունն ու ՟ռևտր՟յթն խգնսուն՟խուէյունզ ցուց՟բրգժուց ծգտո=  

Հետախուզման, գնահատման և մշակման ծախսումների հաշվառման այլ մեթոդներ  

Լրիվ արժեքի մեթոդը 

Լրթվ ՟րըգքթ մգէոբթ խթր՟ռումզ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀԸՀՍ-նգրթ մգլ մ՟սթ պ՟ծ՟նջում ե< որպգսդթ որոնմ՟ն, զնբգրքթ տգղ՟մ՟սթ նխ՟տմ՟մՠ 

թր՟վունքզ ձգռք ՠգրգժու< ծգտ՟իուդմ՟ն< ան՟ծ՟տմ՟ն< մշ՟խմ՟ն և խ՟ռուցմ՟ն լ՟իսումնգրզ խուտ՟խվգն իոշոր լ՟իս՟յթն խգնտրոննգրում= 

Մթնչ ժթցգնդթ՟յթ ստ՟ցումզ խր՟լ լ՟իսումնգրզ պգտք ե լ՟իս՟արվգն= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՖՀՄՍ 6-զ չթ էույժ տ՟ժթս ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն փուժթց բուրս ժրթվ ՟րըգքթ մգէոբթ խթր՟ռում= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(դ) Հանքերի հետախուզման, գնահատման և մշակման ծախսումներ (շարունակություն )  

Մեկնաբանություն (շարունակություն)  

Լրթվ ՟րըգքթ մգէոբթ խթր՟ռումզ մթ շ՟րք ՟յժ ոժորտնգրում ևս ՟րագժվում ե ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ< ք՟նթ որ`  

 ՖՀՄՍ 6-զ պ՟ծ՟նջում ե ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշնգրթ ՟ռխ՟յուէյ՟ն բգպքում ՀՀՄՍ 36-թ ծ՟մ՟ձ՟յն խ՟տ՟րգժ ՟րըգդրխմ՟ն ստուաում<  

 ՖՀՄՍ 6-զ պ՟ծ՟նջում ե< որպգսդթ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ բ՟ս՟խ՟րավգն որպգս նյուէ՟խ՟ն խ՟մ ոչ 

նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր՝ խ՟իվ՟լ բր՟նց ՠնույէթց< ՟նա՟մ գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ 

ծ՟շվ՟ռում ե ծ՟մգմ՟տ՟ՠ՟ր մգլ իմՠգրում< ՟յն պգտք ե տ՟ր՟նջ՟տթ նյուէ՟խ՟ն և ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ< և  

 Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն տգինթխ՟խ՟ն թր՟աորլգժթուէյունն ու ՟ռևտր՟յթն խգնսուն՟խուէյունզ ցուց՟բրգժուց ծգտո 

ՖՀՄՍ 6-զ պ՟ծ՟նջում ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն թր՟խ՟ն՟ցում ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 36-թ< 

՟խտթվնգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում և ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 16-թ խ՟մ ՀՀՄՍ 38-թ ծ՟շվ՟ռում= 

Ս՟ նշ՟ն՟խում ե< որ ծն՟ր՟վոր չե ծ՟ջող և ՟նծ՟ջող լր՟արգրզ մթ՟սթն ծ՟շվ՟ռգժ մգխ լ՟իս՟յթն խգնտրոնում=  

Այբ պ՟տճ՟ռով< ծն՟ր՟վոր չե խթր՟ռգժ ժրթվ ՟րըգքթ մգէոբզ զստ ՖՀՄՍ-նգրթ ՟ռ՟նց մգէոբթ խթր՟ռմ՟ն նշ՟ն՟խ՟ժթ փոփոիուէյուննգրթ 

խ՟տ՟րմ՟ն= Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե ց՟նխ՟ն՟ժ խթր՟ռգժ ժրթվ ՟րըգքթ մգէոբզ որպգս սխթդՠ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ որոշգժթս զստ ՖՀՄՍ-նգրթ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ծ՟դվ՟բգպ ե< որ տգղթն խժթնթ նխ՟ր՟արգժ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ որպգս ժրթվ ՟րըգքթ մգէոբ< ք՟նթ որ տվյ՟ժ մգէոբթ ծթմն՟խ՟ն տ՟րրգրզ ՟նէույժ՟տրգժթ գն զստ ՖՀՄՍ-նգրթ= 

Հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքի մեթոդ  

Տվյ՟ժ մգէոբզ գնէ՟բրում ե< որ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟րուն՟խմ՟նզ նպ՟ստող ՠնուէ՟արթչնգր ունգցող գրխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն տ՟ր՟լքթ 

ալով խր՟լ լ՟իսումնգրզ ծգտ՟ձավում գն որպգս ՟խտթվ< ք՟նթ որ խոմգրցթոն ՟խտթվնգրթ ծ՟յտն՟ՠգրումզ բգռևս զնէ՟ցքթ մգջ ե= Եէգ 

տ՟ր՟լքզ պ՟րուն՟խում ե խոմգրցթոն պ՟շ՟րնգր< ՟պ՟ խուտ՟խվ՟լ լ՟իսումնգրզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն= Եէգ տ՟ր՟լքզ չթ 

պ՟րուն՟խում խոմգրցթոն պ՟շ՟րնգր՝ խուտ՟խվ՟լ լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն= Ոմ՟նք ծ՟մ՟րում գն< որ ՟յս մգէոբզ որպգս 

ծ՟ջողվ՟լ փորձթ մգէոբթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն տ՟ր՟տգս՟խ ե< որթ մթ՟վորզ ծգտ՟քրքրուէյուն նգրխ՟յ՟ցնող տ՟ր՟լքն ե, ՟յժ ոչ ՟ռ՟նձթն 

ժթցգնդթ՟ն= Մյուսնգրզ խ՟րլում գն< որ ՟յս մգէոբն ՟վգժթ նմ՟ն ե ժրթվ ՟րըգքթ մգէոբթն< ս՟խ՟յն ծգտ՟քրքրուէյ՟ն տ՟ր՟լքթ ծթմ՟ն 

վր՟ խթր՟ռվող= Ծ՟իսումնգրզ< որոնք խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խրգժ ե մթնչ ծգտ՟քրքրուէյ՟ն տ՟ր՟լքթ ծ՟յտն՟ՠգրումզ< ծ՟ճ՟ի 

լ՟իս՟արվում գն ծգտ՟քրքրուէյ՟ն տ՟ր՟լքթ մոտգցմ՟ն բգպքում= Մթնչբգռ ՖՀՄՍ 6-զ չթ էույժ տ՟ժթս ՟դա՟յթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն 

որոշվ՟լ ծգտ՟քրքրուէյ՟ն տ՟ր՟լքթ մգէոբթ ՠոժոր բրույէնգրթ խթր՟ռումզ< ՟յն խ՟դմ՟խգրպուէյունզ, որն օատ՟աորլում ե 

ծ՟մգմ՟տ՟ՠ՟ր փոքր ծգտ՟քրքրուէյ՟ն տ՟ր՟լքնգր< խ՟րող ե խթր՟ռգժ ՟յս մգէոբզ իգժ՟մտորգն ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ=  

 

(ե) Հիմնական միջոցներ և հանքեր 

(i) Սկզբնական ճանաչում  

Հ՟նքթ խ՟ռուցումթց ծգտո ՟խտթվնգրզ փոի՟նցվում գն «Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգր» խ՟մ «Հ՟նքգր» ծ՟շթվնգրթն= 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրզ և աորլող ծ՟նքգրզ ծ՟շվ՟ռվ՟լ գն զստ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթ` ծ՟ն՟լ խուտ՟խվ՟լ 

մ՟շվ՟լուէյունզ և խուտ՟խվ՟լ ՟րըգդրխումթց խորուստնգրզ=  

Ախտթվթ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքզ նգր՟ռում ե անմ՟ն աթնզ խ՟մ խ՟ռուցմ՟ն ՟րըգքզ< ՟խտթվզ ՟շի՟տ՟նք՟յթն 

վթճ՟խթ ՠգրգժու ուղղ՟խթորգն խ՟պվ՟լ ց՟նխ՟ց՟լ լ՟իսումնգրզ< սխդՠն՟պգս ան՟ծ՟տվ՟լ վգր՟խ՟նանմ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ և որ՟խ՟վորվող ՟խտթվնգրթ բգպքում (գրՠ տգղթն ե)՝ փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ= 

Գնմ՟ն աթնզ խ՟մ խ՟ռուցմ՟ն ՟րըգքզ վճ՟րվ՟լ աում՟րթ և ՟խտթվթ ձգռք ՠգրմ՟ն նպ՟տ՟խով տրվ՟լ որևե 

ծ՟տուցմ՟ն թր՟խ՟ն ՟րըգքթ աում՟րն ե= Ֆթն՟նս՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ ՟րըգքզ ևս 

նգր՟ռվում ե ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրում=  

Երՠ ծ՟նքթ խ՟ռուցմ՟ն լր՟աթրզ տգղ՟փոիվում ե ՟րտ՟բր՟խ՟ն փուժ< ծ՟նքթ խ՟ռուցմ՟ն լ՟իսումնգրզ 

բ՟բ՟րում գն խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ, և խ՟մ ծ՟մ՟րվում գն պ՟շ՟րնգրթ ՟րըգք, խ՟մ լ՟իս՟արվում գն< 

ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ծ՟նքգրթ ՟վգժ՟ցմ՟նզ, ՠ՟րգժ՟վմ՟նզ< ստորգրխրյ՟ ծ՟նքգրթ մշ՟խմ՟նզ խ՟մ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն 

գնէ՟խ՟ պ՟շ՟րնգրթ մշ՟խմ՟նզ վգր՟ՠգրող խ՟պթտ՟ժ՟ցվող լ՟իսումնգրթ:  

(ii) Մաշվածություն/ամորտիզացիա 

Հ՟նքթ մշ՟խմ՟ն խուտ՟խվ՟լ լ՟իսումնգրզ մ՟շվում/՟մորտթդ՟ցվում գն տվյ՟ժ ծ՟նքթ տնտգս՟պգս 

փոիծ՟տուցգժթ պ՟շ՟րնգրթ էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ ծթմ՟ն վր՟` ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ՟յն ՟խտթվնգրթ< որոնց 

օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտզ ՟վգժթ խ՟րճ ե ծ՟նքթ օատ՟խ՟ր աորլողուէյ՟ն ը՟մխգտթց< որթ բգպքում 

խթր՟ռվում ե ուղթղ ալ՟յթն մգէոբզ= Հ՟նքգրթ շ՟ծ՟աորլմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթ՟վորն ե 

ծ՟նբթս՟նում ծ՟նք՟ք՟րթ տոնն՟նգրզ< մթնչբգռ ծգտշ՟ծ՟աորլմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟մ՟ր` ոսխու 

փոիծ՟տուցվող ունցթ՟նգրզ և պղնձթ փոիծ՟տուցվող տոնն՟նգրզ= Իր՟վունքնգրզ և դթջումնգրզ սպ՟ռվում գն 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն տ՟ր՟լքթ զնբծ՟նուր պ՟շ՟րնգրթ էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ ծթմ՟ն վր՟= Հ՟նքթ մշ՟խմ՟ն 

լ՟իսումնգրթ մ՟շվ՟լուէյ՟ն/՟մորտթդ՟ցթ՟յթ էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ բրույքզ ծ՟շվթ ե ՟ռնում մթնչ նգրխ՟ 

պ՟ծզ խ՟տ՟րվ՟լ  ՠոժոր լ՟իսումնգրզ` աում՟ր՟լ ՟պ՟ա՟ ՟րտոնվ՟լ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ=  

 

ՀՀՄՍ 16.73 (ա) 

ՀՀՄՍ 16.73(ա) 

ՀՀՄՍ 16.30 

 

 

ՀՀՄՍ 16.15 

ՀՀՄՍ 16.16 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 16.73(բ) 

ՀՀՄՍ 16.73(գ) 

 

 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ե) Հիմնական միջոցներ և հանքեր (շարունակություն)  

Հողթ նգրքթն ՟րըգքթց ՟վգժ խ՟տ՟րվ՟լ վճ՟րզ` զնբգրքթն մուտք ունգն՟ժու նպ՟տ՟խով< ՟մորտթդ՟ցվում ե 

ծ՟նքթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքում=  

Այժ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ< թնչպթսթք գն ծ՟նքգրթ շ՟րը՟խ՟ն ս՟րք՟վորումնգրզ< մ՟շվ՟լուէյունզ ծթմն՟խ՟նում 

ծ՟շվ՟րխվում ե վգրջթննգրթս օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտնգրթ ծթմ՟ն վր՟ ուղթղ ալ՟յթն մգէոբով ծգտևյ՟ժ 

խգրպ`  

 Շգնքգր  2: տ՟րթ 

 Արտ՟բր՟խ՟ն ծդորուէյուննգր և ս՟րք՟վորումնգր 5-թց 15 տ՟րթ 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ որևե տ՟րր և նշ՟ն՟խ՟ժթ մ՟ս ՟պ՟ճ՟ն՟չվում ե բուրսարմ՟ն պ՟ծթն խ՟մ գրՠ բր՟նց 

օատ՟աորլումթց խ՟մ օտ՟րումթց տնտգս՟խ՟ն օաուտնգր չգն սպ՟սվում= Ախտթվթ ՟պ՟ճ՟ն՟չումթց ՟ռ՟ջ՟ցող 

ց՟նխ՟ց՟լ օաուտ խ՟մ վն՟ս (ծ՟շվ՟րխվ՟լ որպգս ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ և օտ՟րումթց մուտքգրթ 

տ՟րՠգրուէյուն) նգր՟ռվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում ՟պ՟ճ՟ն՟չմ՟ն պ՟ծթն=  

Ախտթվնգրթ մն՟ցորբ՟յթն ՟րըգքնգրզ, օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտնգրզ և մ՟շվ՟լուէյ՟ն/ 

՟մորտթդ՟ցթ՟յթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն գղ՟ն՟խնգրզ վգր՟ն՟յվում գն յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում և, 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր, ճշարտվում գն ՟ռ՟ջզնէ՟ց: 

Արտ՟բրուէյ՟ն փուժում ՟ռ՟ջ՟ց՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ալով լ՟իսումնգրթ մ՟շվ՟լուէյ՟ն 

ծ՟շվ՟րխթ ծ՟մ՟ր տգ′ս Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 2;4 (ըդ) լ՟նոէ՟արուէյ՟նզ: 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 16.67 

ՀՀՄՍ 16.68 

ՀՀՄՍ 16.71 

 

ՀՀՄՍ 16.51 

Մեկնաբանություն 

Հանածոյի պաշարները որպես մաշվածության թողարկման միավորի մեթոդի հիմք 

Թող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ մգէոբզ խթր՟ռգժթս խ՟րևոր ե ծ՟շվթ ՟ռնգժ որպգս ծթմք օատ՟աորլվող ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ զնտրուէյունզ= 

ՖՀՄՍ-ն չթ ՟պ՟ծովում որևե ուղգցույց ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ զնտրուէյ՟ն ծ՟րցում էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ մգէոբթ 

խթր՟ռմ՟ն ծ՟մ՟ր= Որպգս ծթմք խ՟րող գն օատ՟աորլվգժ ծգտևյ՟ժ պ՟շ՟րնգրզ` 

(՟) Ապ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր; 

(ՠ) Ապ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ և չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր; 

(ա) Ապ՟ցուցվ՟լ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր> և 

(բ) Ապ՟ցուցվ՟լ, ծ՟վ՟ն՟խ՟ն և ծն՟ր՟վոր ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր: 

Կ՟րևոր ե, որ ՟նխ՟ի զնտրվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծթմունքթց, ՟յբ պ՟շ՟րնգրթն վգր՟արվող լ՟իսումնգրզ զնբարխվգն մ՟շվող 

աում՟րթ մգջ` լ՟իսումնգրթ և ՟րտ՟բր՟նքթ ճթշտ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցմ՟ն ծ՟մ՟ր: Օրթն՟խ, գէգ լ՟իս՟յթն խգնտրոնզ ՟մՠողջովթն 

չթ ձև՟վորվգժ, խ՟րող գն ժթնգժ ՟յնպթսթ լ՟իսումնգր, որոնք մ՟սն՟խթ խ՟մ ՟մՠողջուէյ՟մՠ չգն ծ՟մ՟րվում ՟պ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ 

ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր, թնչզ բըվ՟րուէյուննգր խ՟ռ՟ջ՟ցնթ լ՟իսումնգրթ և ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցմ՟ն մգջ= Բ՟ցթ 

՟յբ< ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ որոշ խ՟տգաորթ՟նգր խպ՟ծ՟նջգն ՟պ՟ա՟ լ՟իսումնգր ՟րտ՟բրուէյունզ սխսգժու ծ՟մ՟ր=  

Հանածոյի պաշարների գնահատում 

Մ՟շվ՟լուէյ՟ն էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ մգէոբթ խթր՟ռմ՟ն բգպքում ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխթ ժ՟վ՟աույն ան՟ծ՟տ՟խ՟նզ բ՟ 

ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրն գն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթ բրուէյ՟մՠ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ծ՟ճ՟ի ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ՟վ՟րտթն ծն՟ր՟վոր ե 

վգր՟ն՟յվ՟լ և ՟վգժթ ճշարթտ ան՟ծ՟տում= Հգտև՟ՠ՟ր< վթճգժթ ե էգ ՟րբյոք ՟ռ՟վգժ նոր տգղգխ՟տվուէյունզ ծ՟շվթ ՟ռնգժու ծ՟մ՟ր 

սխդՠն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ  պ՟շ՟րնգրզ պգտք ե ծ՟շվ՟րխվգն որպգս տ՟րվ՟ վգրջթն ծ՟շվ՟րխվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ մն՟ցորբզ 

զնէ՟ցթխ տ՟րվ՟ ՟րտ՟բրուէյ՟նզ աում՟րգժով= Ինչևե< ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տումզ խ՟րող ե տ՟րՠգր պ՟տճ՟ռնգրով 

փոփոիվգժ`  

(՟)  Առխ՟ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ՟վգժթ մ՟նր՟մ՟սն տգղգխ՟տվուէյուն (օրթն՟խ` մ՟նր՟մ՟սն թնըգնգր՟խ՟ն 

ուսումն՟սթրուէյուննգր) 

(ՠ)  Հ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ֆթդթխ՟խ՟ն ք՟ն՟խթ վր՟ ՟դբող նոր թր՟բ՟րձուէյուննգր 

(ա)  Տնտգս՟խ՟ն գնէ՟բրուէյուննգրթ փոփոիուէյուննգր (օրթն՟խ` ՟պր՟նքնգրթ ՠ՟րձր անգրզ) 

Հթմն՟խ՟նում ճթշտ չե ՟յս թր՟բ՟րձուէյուննգրզ ծ՟շվթ ՟ռնգժ ծգտ՟բ՟րձ խգրպով= Օրթն՟խ` պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն վր՟ ՟դբող 

ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթց ծգտո տգղթ ունգց՟լ թր՟բ՟րձուէյուննգրզ (՟յնպթսթն թնչպթսթն վգրզ նշվ՟լթ (ՠ) խգտում) չճշարտող 

թր՟բ՟րձուէյուննգր գն< որոնք պգտք ե ծ՟շվ՟ռվգն ՟ռ՟ջզնէ՟ց ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ= «Նոր տգղգխ՟տվուէյ՟ն խ՟մ դ՟րա՟ցումնգրթ» 

՟րբյունք ծ՟նբթս՟ցող ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն փոփոիուէյուննգրզ (՟յնպթսթն թնչպթսթն վգրզ նշվ՟լթ (՟) խգտում) չգն 

ծ՟մ՟րվում սի՟ժնգրթ ուղղում< փոի՟րգնզ բր՟նք ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ան՟ծ՟տմ՟ն փոփոիուէյուննգր գն< որոնք պգտք ե 

խթր՟ռվգն ՟ռ՟ջզնէ՟ց զստ ՖՀՄՍ-նգրթ (ՀՀՄՍ 8 պ՟ր՟ար՟ֆնգր 32-թց 38):  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ե) Հիմնական միջոցներ և հանքեր (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն)  

Հանածոյի պաշարների հաշվարկման հիմունքները 

Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ< որզ պ՟տր՟ստում ե թր ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ զստ ՖՀՄՍ-նգրթ< պգտք ե զնտրթ «Ապ՟ցուցվ՟լ 

մշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ»< «Ապ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ և չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ» և «Ապ՟ցուցվ՟լ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն 

ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ» օատ՟աորլմ՟ն մթջև= Հ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ ՟յս մոտգցումնգրթց յուր՟ք՟նչյուրն զնբունգժթ ե= Ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգր պ՟տր՟ստողնգրզ պգտք ե տգղյ՟խ ժթնգն ՟յն ՠ՟րբուէյուննգրթ մ՟սթն< որոնք աոյուէյուն ունգն ծ՟ն՟լոյթ 

պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծթմքգրթ և մ՟շվ՟լուէյ՟ն գնէ՟րխվ՟լ լ՟իսումնգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն ծ՟մոդմ՟ն մգջ= 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգր օատ՟աորլողնգրզ պգտք ե ծ՟սխ՟ն՟ն< որ ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջև 

ծ՟մ՟բրգժթուէյունզ գրՠգմն խ՟րող ե ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ ժթնգժ< թնչպգս ն՟և տգղյ՟խ ժթնգն< մ՟շվ՟լուէյ՟ն լ՟իսթ վր՟ յուր՟ք՟նչյուր 

մոտգցմ՟ն ՟դբգցուէյ՟ն մ՟սթն= 

I - Ապ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր 

Հ՟մ՟ձ՟յն որոշ տգղ՟խ՟ն ՀԸՀՍ-նգրթ< որոնք նգր՟ռում եթն ն՟և ՟րբյուն՟ծ՟նող ոժորտնգրթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ստ՟նբ՟րտնգր< խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե օատ՟աորլգր ՟պ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ< որպգս թր ծ՟ն՟լոյթ 

պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն ծթմք= Հգտև՟ՠ՟ր< խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խծ՟շվ՟րխգր թր մ՟շվ՟լուէյունզ մթնչ տվյ՟ժ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նզ 

խր՟լ փ՟ստ՟ցթ լ՟իսումնգրթ ծթմ՟ն վր՟= Այնու՟մգն՟յնթվ< ծ՟ճ՟ի լ՟իս՟յթն խգնտրոնզ նգր՟ռում ե չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ 

պ՟շ՟րնգրթն վգր՟ՠգրող խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգր< թնչզ ինբթր ե ՟ռ՟ջ՟ցնում մ՟շվ՟լուէյ՟ն ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր= Նմ՟ն 

բգպքում< մ՟շվ՟լուէյունզ ճթշտ ծ՟շվ՟րխգժու ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ ե ծ՟նգժ խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ լ՟իսումնգրթ մգլուէյունզ ծ՟շվ՟րխվ՟լ 

մ՟շվ՟լուէյունթց= 

II - Ապ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ և չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր 

Ըստ ՀՀՄՍԽ Հր՟պ՟ր՟խվ՟լ լ՟նոէ՟արուէյուննգրթ վթճգժթ ե< որ խ՟րգժթ զնտրգժ (՟) Ապ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ և չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ 

պ՟շ՟րնգրզ և ՟րբգն խր՟լ մ՟շվող լ՟իսումնգրթն աում՟րգժ ՟պ՟ցուցվ՟լ չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ալով ան՟ծ՟տվ՟լ 

՟պ՟ա՟ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ< խ՟մ (ՠ) օատ՟աորլգժ մթ՟յն ՟պ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ և նվ՟դգցնգժ  

մ՟շվ՟լուէյ՟ն ծ՟շվ՟րխթց ՟յն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ< որոնց ծգտ՟ա՟ մշ՟խումզ թ ծ՟յտ խա՟ ՟պ՟ա՟յում< 

ս՟խ՟յն ծ՟ճ՟ի բըվ՟ր ե ՠ՟շիգժ ՟րբգն խր՟լ լ՟իսումնգրզ մշ՟խվ՟լ և չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ մթջև= 

Հգտև՟ՠ՟ր< զստ ՖՀՄՍ-նգրթ, խ՟րգժթ ե օատ՟աորլգժ ՟պ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ և չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ որպգս ծ՟ն՟լոյթ 

պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծթմք էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ մգէոբթ խթր՟ռմ՟ն ծ՟մ՟ր= Այս մոտգցմ՟ն ՟ռ՟վգժուէյունզ խ՟յ՟նում ե նր՟նում< 

որ ՟յն ծ՟վ՟ս՟ր՟չ՟փ ե ՠ՟շիում մ՟շվ՟լուէյունզ էող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ ալով լր՟արթ տ՟րՠգր փուժգրում= Հգտև՟ՠ՟ր< 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խորոշթ թր լ՟իս՟յթն խգնտրոնզ (՟յսթնքն` ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթ՟վորզ)` նգր՟ռգժով թրգն տվյ՟ժ պ՟ծթն պ՟տխ՟նող 

՟խտթվնգրզ և որոշ՟խթ ՟պ՟ա՟ նգրբրումնգրզ= Չն՟յ՟լ ՖՀՄՍ-նգրթ շրջ՟ն՟խնգրում նմ՟ն ժ՟յն ծ՟շվ՟ռմ՟ն մթ՟վորթ օատ՟աորլմ՟ն 

բգպք չթ ծ՟նբթպգժ< նմ՟ն մոտգցումզ ՟րագժվ՟լ չե= Գորլն՟խ՟նում< ՟յն մգլ՟պգս զնբունվգժ ե ՟րբյուն՟ծ՟նող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ 

խողմթց=  

III - Ապ՟ցուցվ՟լ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգր 

Թող՟րխվ՟լ մթ՟վորթ մգէոբզ խթր՟ռգժթս ՟պ՟ցուցվ՟լ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ որպգս ծթմք օատ՟աորլգժու ծ՟մ՟ր 

ՠգրվող փ՟ստ՟րխնգրզ նույնն գն թնչ II-ում նշվ՟լնգրզ= ՀՀՄՍԽ Հր՟պ՟ր՟խվ՟լ լ՟նոէ՟արուէյուննգրզ ՟մփոփում գն ՟յս մոտգցմ՟ն 

բր՟խ՟ն փ՟ստ՟րխնգրզ< ծգտևյ՟ժ խգրպ`  

Կողմն՟խթցնգրզ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծթմքթ ծ՟մ՟ր ՟պ՟ցուցվ՟լ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրն 

օատ՟աորլգժզ ծթմն՟վորում գն մ՟շվ՟լուէյունզ ծ՟շվ՟րխգժու ծ՟մ՟ր ՟պ՟ցուցվ՟լ չմշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ նգր՟ռմ՟ն և 

բր՟նց ծգտ խ՟պվ՟լ ՟պ՟ա՟ լ՟իսումնգրթ մթևնույն փ՟ստ՟րխնգրով= Նր՟նք նշում գն< որ ՟յն լ՟իս՟յթն խգնտրոնում< որում 

մշ՟խմ՟ն աորլզնէ՟ցզ նոր ե սխսվգժ< խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն< օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ձգռքՠգրմ՟ն< ծգտ՟դոտմ՟ն< և 

ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրթ մգլ մ՟սզ խ՟րող գն վգր՟ՠգրվգժ ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթն= Հ՟ճ՟ի< նմ՟ն բգպքգրում, 

ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ մգլ ք՟ն՟խուէյուն աոյուէյուն ունթ< որոնք ծն՟ր՟վորուէյուն  գն տ՟ժթս մթ՟յն ծ՟մգմ՟տ՟ՠ՟ր քթչ 

ժր՟ցուցթչ ծգտ՟իուդմ՟ն և/խ՟մ ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրով վգր՟լգժ բր՟նց ՟պ՟ցուցվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ= Նր՟նք 

վթճ՟րխում գն< որ մ՟շվ՟լուէյ՟ն ծ՟շվ՟րխթ ը՟մ՟ն՟խ< ծն՟ր՟վոր ե ծգտ՟ձագժ ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթն վգր՟ՠգրող ՠոժոր 

լ՟իսումնգրզ< գէգ մթ՟յն ՟պ՟ցուցվ՟լ մշ՟խվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ խ՟մ ՠոժոր ՟պ՟ցուցվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ 

խօատ՟աորլվգթն որպգս ծթմք< մ՟շվ՟լուէյունզ ծ՟շվ՟րխգժու ծ՟մ՟ր= Նր՟նք պնբում գն< որ ծ՟վ՟ն՟խ՟ն և ՟պ՟ցուցվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ 

պ՟շ՟րնգրթ օատ՟աորլումզ որպգս պ՟շ՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծթմք< և մ՟շվ՟լուէյ՟ն մգջ ՟յբ պ՟շ՟րնգրթ ծգտ՟իուդմ՟ն և մշ՟խմ՟ն  

ժր՟ցուցթչ սպ՟սվող լ՟իսումնգրթ նգր՟ռումզ ՟պ՟ծովում գն ՟վգժթ ճշարթտ և ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ տգղգխ՟տվուէյուն= 

Այս մոտգցմ՟ն ծթմն՟խ՟ն էգրուէյուննգրն գն` 

(1)  Հ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տումնգրզ արգէգ մթշտ տ՟րՠգրվում գն պ՟շ՟րնգրթց< որոնք փ՟ստ՟ցթ խմշ՟խվգն<  

(2)  Մշ՟խումզ ՟վ՟րտգժու լ՟իսումնգրթ ան՟ծ՟տումզ ծ՟վ՟ն՟ՠ՟ր սի՟ժ խժթնգն` նգրար՟վվ՟լ գրխ՟ր ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ  

պ՟տճ՟ռով= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ե) Հիմնական միջոցներ և հանքեր (շարունակություն)   

(iii) Հանքի մասնաբաժնի տրամադրման պայմանագրեր - հետախուզման և գնահատման փուլից դուրս  

Խումՠզ փոի՟նցմ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ` 

 Ապ՟ճ՟ն՟չում ե մ՟սն՟խցողթն վ՟ճ՟ռվ՟լ ՟խտթվնգրզ< 

 Ճ՟ն՟չում ե մ՟սն՟խցթց ստ՟ցվ՟լ խ՟մ ստ՟ցվգժթք ծ՟տուցումզ< որզ նգրխ՟յ՟ցնում ե մ՟սն՟խցթ 

պ՟րտ՟վորուէյունզ՝ զնբգրքօատ՟աորլողթն մն՟ց՟լ մ՟սն՟ՠ՟ընթ խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրթ բթմ՟ց, 

 Ճ՟ն՟չում ե օտ՟րումթց մուտքգրթ և ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ տ՟րՠգրուէյունզ որպգս աորլ՟րքթց 

շ՟ծույէ խ՟մ վն՟ս= Օաուտզ ճ՟ն՟չվում ե մթ՟յն գրՠ ծ՟տուցմ՟ն ՟րըգքզ խ՟րող ե ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տորգն 

չ՟փվգժ= Հ՟խ՟ռ՟խ բգպքում, ստ՟ցվ՟լ ծ՟տուցումզ ծ՟շվ՟ռում ե որպգս տվյ՟ժ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքթ նվ՟դում, 

 Ստուաում ե պ՟ծպ՟ն՟լ մ՟սն՟ՠ՟ընթ ՟րըգդրխումզ< գէգ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն պ՟յմ՟ննգրթց ՠիում ե< որ 

վգրջթնս խ՟րող ե ՟րըգդրխվ՟լ ժթնգժ= 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցթ խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվթ օտ՟րումթց ստ՟ցվգժթք ծ՟տուցումզ սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում ե 

թր՟խ՟ն ՟րըգքով Խմՠթ խողմթց: Այնու՟մգն՟յնթվ< գէգ վճ՟րումզ ծգտ՟ձավում ե< ստ՟ցվ՟լ ծ՟տուցումզ 

սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում ե ՟նծ՟պ՟ղ վճ՟րմ՟ն անթ ծ՟մ՟րըգքով: Հ՟տուցմ՟ն և ՟նծ՟պ՟ղ վճ՟րմ՟ն անթ 

ծ՟մ՟րըգքթ տ՟րՠգրուէյունզ ճ՟ն՟չվում ե որպգս տոխոս՟յթն գխ՟մուտ= Ց՟նխ՟ց՟լ ծ՟տուցում< որզ ստ՟ցվգժու 

ե բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրով< բթտ՟րխվում ե որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվ և ծ՟շվ՟ռվում ե ՟մորտթդ՟ցվ՟լ 

՟րըգքով=  

 

Մեկնաբանություն 

Ինչպգս նշվգժ ե 2.4(բ)(iii) լ՟նոէ՟արուէյունում, ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցումզ թրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե աույքթ ծ՟մ՟մ՟սն՟խ՟ն ՠ՟ընթ 

սգփ՟խ՟նուէյ՟ն ՟մՠողջ՟խ՟ն ձգռքՠգրում:  

Մասնակից (Գնորդ) 

Հգտև՟ՠ՟ր Մ՟սն՟խթցզ պգտք ե` 

 Ճ՟ն՟չթ ՟խտթվզ, որն թրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե (մ՟ս՟մՠ) թնքն՟րըգքով ձգռքՠգրվ՟լ չմշ՟խվ՟լ մ՟սն՟ՠ՟ըթն ՀՀՄՍ 16*թ խ՟մ 

ՀՀՄՍ 38*թ [ՀՀՄՍ 16.15, ՀՀՄՍ 38.21] ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն, և 

 Ճ՟ն՟չթ զնբգրքօատ՟աորլողթ` ՟պ՟ա՟ նգրբրմ՟ն ֆթն՟նս՟վորմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյունզ, որթց մ՟սն՟խթցզ չթ ստ՟ն՟ որևե 

տնտգս՟խ՟ն օաուտ: 

Հ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգր խգրպ ձև՟խգրպվգժ: Որոշնգրզ խ՟րող գն պ՟ծ՟նջգժ ֆթքսվ՟լ 

վճ՟րնգրթ խ՟տ՟րում, մթնչբգռ մյուսնգրզ ՟վգժթ ճխուն գն և պ՟ծ՟նջում գն, որ օրթն՟խ ծ՟ջորբ ծթնա տ՟րթնգրթ խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրզ 

պգտք ե վճ՟րվգն մ՟սն՟խցթ խողմթց` ՟նխ՟ի բր՟նց մգլուէյունթց:  

Վգրջթն բգպքում< մ՟սն՟խթցզ պգտք ե պ՟ծուստ ստգղլթ զստ ՀՀՄՍ 37< ք՟նթ որ պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ը՟մխգտզ և չ՟փզ ՟նորոշ գն= 

[ՀՀՄՍ 37.10]= Այնու՟մգն՟յնթվ< ն՟իորբ բգպքում ծն՟ր՟վոր ե վթճ՟րխգժ, որ պ՟րտ՟վորուէյունզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյ՟նզ զստ ՀՀՄՍ 32-թ< որզ պգտք ե ծ՟շվ՟ռվթ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 39-թ [ՀՀՄՍ 32.11]:  

Ընդերքօգտագործող (Վաճառող) 

Հ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ զնբգրքօատ՟աորլողզ պգտք ե` 

 Ապ՟ճ՟ն՟չթ մ՟սն՟խցթն վ՟ճ՟ռվ՟լ ՟խտթվթ ծ՟մ՟մ՟սն՟խ՟ն ՠ՟ըթնզ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 16-թ խ՟մ ՀՀՄՍ 38-թ պ՟ծ՟նջնգրթ 

[ՀՀՄՍ 16.67, ՀՀՄՍ 38.112], 

 Ճ՟ն՟չթ մ՟սն՟խցթց ստ՟ցվ՟լ խ՟մ ստ՟ցվգժթք ծ՟տուցումզ, որզ նգրխ՟յ՟ցնում ե մ՟սն՟խցթ պ՟րտ՟վորուէյունզ՝ 

զնբգրքօատ՟աորլողթ պ՟ծպ՟ն՟լ մ՟սն՟ՠ՟ընթ խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրթ բթմ՟ց, 

 Ճ՟ն՟չում ե օտ՟րումթց մուտքգրթ և ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ տ՟րՠգրուէյունզ որպգս աորլ՟րքթց շ՟ծույէ խ՟մ վն՟ս: 

[ՀՀՄՍ 16.71, ՀՀՄՍ 38.113]: Շ՟ծույէզ խճ՟ն՟չվթ մթ՟յն գրՠ ծ՟տուցմ՟ն ՟րըգքզ խ՟րող ե ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տորգն չ՟փվգժ: Հ՟խ՟ռ՟խ 

բգպքում` ծ՟շվ՟ռում ե ստ՟ցվ՟լ ծ՟տուցումզ, որպգս տվյ՟ժ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ նվ՟դում, և 

 Ստուաթ պ՟ծպ՟ն՟լ մ՟սն՟ՠ՟ընթ ալով ՟րըգդրխումզ, գէգ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն պ՟յմ՟ննգրթց ՠիում  ե, որ վգրջթնս խ՟րող ե ՟րըգդրխվ՟լ 

ժթնգժ: 

Ըստ ՀՀՄՍ 16-թ և ՀՀՄՍ 38-թ՝ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվթ օտ՟րումթց ստ՟ցվգժթք ծ՟տուցումզ զնբգրքօատ՟աորլողթ 

խողմթց սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում ե թր՟խ՟ն ՟րըգքով: Այնու՟մգն՟յնթվ, գէգ վճ՟րումզ ծգտ՟ձավում ե< ստ՟ցվ՟լ ծ՟տուցումզ սխդՠն՟պգս 

ճ՟ն՟չվում ե ՟նծ՟պ՟ղ վճ՟րմ՟ն անթ ծ՟մ՟րըգքով: Հ՟տուցմ՟ն և ՟նծ՟պ՟ղ վճ՟րմ՟ն անթ ծ՟մ՟րըգքթ տ՟րՠգրուէյունզ ճ՟ն՟չվում ե 

որպգս տոխոս՟յթն գխ՟մուտ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 18-թ` ՟րտ՟ցոժգժով ստ՟ցվգժթք աում՟րթ թր՟խ՟ն ծ՟վգժումզ: [ՀՀՄՍ 16.72, ՀՀՄՍ 38.116]: 

Այնու՟մգն՟յնթվ, բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրով ստ՟ցվգժթք ծ՟տուցմ՟ն ց՟նխ՟ց՟լ մ՟ս խծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ 

ս՟ծմ՟նմ՟նզ զստ ՀՀՄՍ 32-թ և պգտք ե ծ՟շվ՟ռվթ ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 39-թ, [ՀՀՄՍ 32.11] խ՟մ ՟մորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքով< խ՟մ թր՟խ՟ն 

՟րըգքով` զնբգրքօատ՟աորլողթ որոշումթց խ՟իվ՟լ= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ե) Հիմնական միջոցներ և հանքեր (շարունակություն)   

(iv) Պահպանման և վերանորոգման հիմնական ծախսումներ 

Պ՟ծպ՟նմ՟ն և վգր՟նորոամ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ալով լ՟իսումնգրզ նգր՟ռում գն ՟խտթվնգրթ խ՟մ բր՟նց 

մ՟սգրթ փոի՟րթնմ՟ն և ստուամ՟ն լ՟իսումնգրզ: Եէգ փոի՟րթնվում ե ՟յն ՟խտթվզ խ՟մ ՟խտթվթ մթ մ՟սզ, որթ 

մ՟շվ՟լուէյունզ ՟ռ՟նձթն եր ծ՟շվ՟րխվգժ և որզ բուրս արվ՟լ ե, ՠ՟յց ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե, որ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն 

օաուտնգրզ խծոսգն բգպթ Խումՠզ` գրխ՟ր՟ձավ՟լ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ տգսքով, ՟պ՟ վգրջթնթս 

ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն:  

Եէգ ՟խտթվթ մ՟սզ ծ՟շվթ չթ ՟ռնվգժ որպգս ՟ռ՟նձթն ՠ՟ղ՟բրթչ, ՟պ՟ փոի՟րթնվ՟լ ՟խտթվթ խ՟մ մ՟սթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ան՟ծ՟տգժու ծ՟մ՟ր, որն ՟նմթջ՟պգս բուրս ե արվում, օատ՟աորլվում ե փոի՟րթնմ՟ն 

՟րըգքզ: Բոժոր ՟յժ ՟մգնօրյ՟ պ՟ծպ՟նմ՟ն և վգր՟նորոամ՟ն լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն ՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն 

պ՟ծթն: 

 

ՀՀՄՍ 16.12 

ՀՀՄՍ 16.13 

ՀՀՄՍ 16.14 

 

(զ) Այլ ոչ նյութական ակտիվներ 

Այժ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ նգր՟ռում գն ծ՟մ՟խ՟րաչ՟յթն լր՟արգրզ=  

Առ՟նձթն ձգռք ՠգրվ՟լ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում գն սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով: 

Ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումում ձգռք ՠգրվ՟լ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգքն թրգնց 

թր՟խ՟ն ՟րըգքն ե ձգռք ՠգրմ՟ն պ՟ծթն: Սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծգտո ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ ծ՟շվ՟ռվում 

գն սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով՝ ծ՟ն՟լ խուտ՟խվ՟լ ՟մորտթդ՟ցթ՟ և ՟րըգդրխումթց խուտ՟խվ՟լ խորուստնգրզ, գէգ 

՟ռխ՟ գն: Նգրստգղլվ՟լ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ` ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրթ, 

չգն խ՟պթտ՟ժ՟ցվում և լ՟իսումնգրն ՟րտ՟ցոժվում գն ՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն տ՟րվ՟ շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում: 

Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտնգրզ ան՟ծ՟տվում գն որպգս որոշ՟խթ, խ՟մ 

՟նորոշ: 

Որոշ՟խթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտով ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրն ՟մորտթդ՟ցվում գն ՟յբ ը՟մխգտթ 

զնէ՟ցքում և ան՟ծ՟տվում գն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟մգն ՟նա՟մ, գրՠ ՟ռխ՟ ե  ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշ: 

Որոշ՟խթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտով ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվթ ՟մորտթդ՟ցմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լզ և 

մգէոբզ վգր՟ն՟յվում գն ՟ռնվ՟դն յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ վգրջում: Օատ՟խ՟ր 

լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ խ՟մ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ սպ՟ռմ՟ն սպ՟սվգժթք ձևթ փոփոիուէյուննգրզ 

ծ՟շվ՟ռվում գն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր ՟մորտթդ՟ցմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ խ՟մ մգէոբթ փոփոիուէյ՟մՠ 

և բթտ՟րխվում գն որպգս ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ան՟ծ՟տումնգրթ փոփոիուէյուննգր: Որոշ՟խթ օատ՟խ՟ր 

լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտով ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն ճ՟ն՟չվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում` 

լ՟իսգրթ ՟յն խ՟տգաորթ՟յում, որզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում ե ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվթ աորլ՟ռույէթն: 

Անորոշ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտով ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ չգն ՟մորտթդ՟ցվում< ս՟խ՟յն ստուավում 

գն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟մգն տ՟րթ խ՟մ ՟նծ՟տ՟պգս< խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մ՟խ՟րբ՟խով= Անորոշ 

օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ ան՟ծ՟տումզ ՟մգն տ՟րթ վգր՟ն՟յվում ե` որոշգժու ծ՟մ՟ր, ՟րբյոք, ՟նորոշ 

ը՟մխգտզ շ՟րուն՟խում ե մն՟ժ ծթմն՟վորվ՟լ= Եէգ ոչ< ՟պ՟ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտզ ՟նորոշթց 

փոիվում ե որոշ՟խթթ ՟ռ՟ջզնէ՟ց:  

Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվթ ՟պ՟ճ՟ն՟չումթց ՟ռ՟ջ՟ցող օաուտնգրզ խ՟մ վն՟սնգրզ չ՟փվում գն որպգս օտ՟րումթց 

մուտքգրթ և ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ տ՟րՠգրուէյուն, և ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում ՟խտթվթ 

՟պ՟ճ՟ն՟չմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ= 

 

 

ՀՀՄՍ 38.24 

ՀՀՄՍ 38.74 

ՀՀՄՍ 38.33 

 

 

ՀՀՄՍ 38.88 

ՀՀՄՍ 38.97 

ՀՀՄՍ 38.104 

 

 

 

ՀՀՄՍ 38.99 

 

 

 

ՀՀՄՍ 38.107-

108 

ՀՀՄՍ 38.109 

 

 

 

ՀՀՄՍ 38.112-

113 

 

Հետազոտության և մշակման ծախսումներ 

Հգտ՟դոտուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն տգղթ ունգն՟ժուն դուազնէ՟ց= Առ՟նձթն լր՟արթ մշ՟խմ՟ն 

լ՟իսումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն որպգս ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվ< գրՠ Խումՠզ խ՟րող ե ցույց տ՟ժ ծգտևյ՟ժզ.  

 Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվն ՟յնպթսթ ՟վ՟րտուն վթճ՟խթ ծ՟սցնգժու տգինոժոաթ՟խ՟ն թր՟աորլգժթուէյունզ< որ ՟յն 

մ՟տչգժթ ժթնթ օատ՟աորլմ՟ն խ՟մ վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր,  

 Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվն ՟վ՟րտթն ծ՟սցնգժու և ՟յն օատ՟աորլգժու խ՟մ վ՟ճ՟ռգժու թր մտ՟բրուէյունզ,  

 Այն< էգ թնչպգս ե ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվն ՟ռ՟ջ՟ցնգժու ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգր, 

 Ախտթվթ մշ՟խումն ՟վ՟րտգժու ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ ռգսուրսնգրթ ՟ռխ՟յուէյունզ< 

 Մշ՟խմ՟ն զնէ՟ցքում խր՟լ լ՟իսումնգրթ ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ չ՟փմ՟ն ծն՟ր՟վորուէյունզ:  

 

ՀՀՄՍ 38.54 

 

 

 

ՀՀՄՍ 38.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 38.74 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

38 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(զ) Այլ ոչ նյութական ակտիվներ (շարունակություն)   

Մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ որպգս ՟խտթվ սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չգժուց ծգտո խթր՟ռվում ե սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթ 

մոտգցումզ և, ծգտև՟ՠ՟ր< ՟խտթվզ ծ՟շվ՟ռվում ե սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով` ծ՟ն՟լ խուտ՟խվ՟լ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն և 

՟րըգդրխումթց խուտ՟խվ՟լ խորուստնգրզ= Ախտթվթ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն սխսվում ե մշ՟խմ՟ն ՟վ՟րտթց ծգտո< գրՠ 

՟խտթվզ օատ՟աորլմ՟ն ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ ե= Այն ՟մորտթդ՟ցվում ե ՟խնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ օաուտնգրթ ստ՟ցմ՟ն 

զնէ՟ցքում= Ամորտթդ՟ցթ՟ն ար՟նցվում ե վ՟ճ՟ռքթ թնքն՟րըգքում= Մշ՟խմ՟ն զնէ՟ցքում ՟խտթվզ տ՟րգխ՟ն 

ստուավում ե ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր= 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.10(ա) 

(է) Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում  

(i) Ակտիվներ (բացառությամբ գուդվիլի և անորոշ օգտակար ծառայությամբ ոչ նյութական ակտիվների) 

Խումՠզ յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթն ան՟ծ՟տում ե, ՟րբյոք, աոյուէյուն ունգն ՟խտթվթ (խ՟մ 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ) ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշնգր: Եէգ աոյուէյուն ունգն նմ՟ն ծ՟յտ՟նթշնգր, խ՟մ գրՠ 

՟խտթվթ տ՟րգխ՟ն ՟րըգդրխմ՟ն ստուաումզ ՟նծր՟ըգշտ ե, Խումՠզ ծ՟շվ՟րխում ե ՟խտթվթ խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ 

մթ՟վորթ փոիծ՟տուցվող աում՟րզ: Փոիծ՟տուցվող աում՟րն ՟խտթվթ խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ թր՟խ՟ն 

՟րըգքթց ծ՟ն՟լ վ՟ճ՟ռքթ լ՟իսումնգրթ և օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքթ ՟ռ՟վգժ՟աույնն ե, և որոշվում ե ՟ռ՟նձթն 

՟խտթվթ ծ՟մ՟ր, ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ՟յն բգպքգրթ< գրՠ ՟խտթվզ չթ ստգղլում բր՟մ՟խ՟ն նգրծոսքգր, որոնք 

մգլ՟պգս ՟նխ՟ի գն ՟յժ ՟խտթվնգրթ խ՟մ ՟խտթվնգրթ Խմՠթ ստգղլ՟լթց, որթ բգպքում ՟խտթվզ ստուավում ե 

որպգս ՟վգժթ մգլ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մ՟ս: Եէգ ՟խտթվթ խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքզ ագր՟դ՟նցում ե վգրջթնթս փոիծ՟տուցվող աում՟րզ, ՟պ՟ ՟խտթվզ/բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորզ 

ծ՟մ՟րվում ե ՟րըգդրխվ՟լ և նվ՟դգցվում ե մթնչև թր փոիծ՟տուցվող աում՟րզ: Օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքզ 

ծ՟շվ՟րխգժթս` ՟խնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ դգղչվում գն թրգնց նգրխ՟ ՟րըգքթն` օատ՟աորլգժով 

մթնչ ծ՟րխումզ դգղչմ՟ն բրույքզ, որն ՟րտ՟ցոժում ե բր՟մթ ը՟մ՟ն՟խ՟յթն ՟րըգքթ զնէ՟ցթխ շուխ՟յ՟խ՟ն 

ան՟ծ՟տումնգրզ և ՟խտթվթն/բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթն ծ՟տուխ ռթսխգրզ: Իր՟խ՟ն ՟րըգքզ` ծ՟ն՟լ վ՟ճ՟ռքթ 

ծ՟մ՟ր լ՟իսումնգրզ որոշգժթս` ծ՟շվթ գն ՟ռնվում ՟մգն՟վգրջթն շուխ՟յ՟խ՟ն աորլ՟րքնգրզ, գէգ ՟յբպթսթք 

՟ռխ՟ գն: Եէգ նմ՟ն աորլ՟րքնգր չգն խ՟րող որոշվգժ` օատ՟աորլվում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ան՟ծ՟տմ՟ն մոբգժզ: 

Այս ծ՟շվ՟րխնգրզ ծթմն՟վորվում գն ան՟ծ՟տմ՟ն ՠ՟դմ՟պ՟տխթչնգրով, ծր՟պ՟ր՟խ՟յնորգն վ՟ճ՟ռվող 

բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ցուց՟խվ՟լ ՠ՟ընգտոմսգրթ ՟րըգքով և թր՟խ՟ն ՟րըգքթ ՟յժ ցուց՟նթշնգրով: 

Խումՠն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟շվ՟րխնգրում ծթմնվում ե մ՟նր՟մ՟սն ՠյուջգնգրթ և խ՟նի՟տգսումնգրթ վր՟, որոնք 

պ՟տր՟ստվում գն ՟ռ՟նձթն՝ Խմՠթ ՟խտթվնգրզ պ՟րուն՟խող յուր՟ք՟նչյուր բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ ծ՟մ՟ր: Այս 

ՠյուջգնգրզ և խ՟նի՟տգսումնգրզ ծթմն՟խ՟նում ծթնա տ՟րվ՟ խտրվ՟լքով գն պ՟տր՟ստվում: Ավգժթ գրխ՟ր 

ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լնգրթ ծ՟մ՟ր ծ՟շվ՟րխվում ե գրխ՟ր՟ը՟մխգտ ՟ճթ աորլ՟խթցզ և խթր՟ռվում ծթնագրորբ 

տ՟րվ՟ն ծ՟ջորբող տ՟րթնգրթ ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ խ՟նի՟տգսմ՟ն ծ՟մ՟ր: 

Շ՟րուն՟խ՟խ՟ն աորլունգուէյուննգրթ ՟րըգդրխմ՟ն վն՟սնգրզ` նգր՟ռյ՟ժ պ՟շ՟րնգրթ ՟րըգդրխումզ, 

ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ լ՟իսգրթ ՟յն խ՟տգաորթ՟նգրում, որոնք ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն 

՟րըգդրխվ՟լ ՟խտթվթ աորլ՟ռույէթն, ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ մթնչ ՟յբ վգր՟ան՟ծ՟տվ՟լ աույքթ, որթ 

վգր՟ան՟ծ՟տումզ ճ՟ն՟չվգժ եր ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում: Այս բգպքում ՟րըգդրխումզ 

ևս ճ՟ն՟չվում ե ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում ն՟իորբ վգր՟ան՟ծ՟տմ՟ն չ՟փով:  

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.9 

ՀՀՄՍ 36.10 

 

ՀՀՄՍ 36.18 

ՀՀՄՍ 36.22 

 

ՀՀՄՍ 36.66 

ՀՀՄՍ 36.59, 60 

 

 

ՀՀՄՍ 36.27 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.33 

ՀՀՄՍ 36.35 

 

 

ՀՀՄՍ 36.60 

 

 

Ախտթվնգրզ` ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ աուբվթժթ, ան՟ծ՟տվում գն յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթն ն՟իխթնում 

ճ՟ն՟չվ՟լ ՟րըգդրխումթց խորուստնգրթ աոյուէյուն չունգն՟ժու խ՟մ նվ՟դմ՟ն ծ՟յտ՟նթշնգրզ պ՟րդգժու ծ՟մ՟ր: 

Եէգ նմ՟ն ծ՟յտ՟նթշգր աոյուէյուն ունգն, ՟պ՟ Խումՠզ որոշում ե ՟խտթվթ խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ 

փոիծ՟տուցվող աում՟րզ: Ն՟իխթնում ճ՟ն՟չվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն վն՟սզ ծ՟խ՟բ՟րձվում ե մթ՟յն, գէգ ՟խտթվթ 

փոիծ՟տուցվող աում՟րթ որոշմ՟ն գնէ՟բրուէյուննգրզ փոիվգժ գն վգրջթն ՟րըգդրխումթց խորստթ ճ՟ն՟չումթց 

ծգտո: Հ՟խ՟բ՟րձումզ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խվ՟լ ե ՟յնպգս< որ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ չթ ագր՟դ՟նցում ոչ նր՟ 

փոիծ՟տուցվող աում՟րզ< ոչ եժ ՟յն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ՝ դուտ խուտ՟խվ՟լ մ՟շվ՟լուէյունթց< գէգ ն՟իորբ 

տ՟րթնգրում ՟րըգդրխումթց վն՟սնգր չճ՟ն՟չվգթն= Նմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձումզ ճ՟ն՟չվում ե շ՟ծույէում խ՟մ 

վն՟սում< գէգ ՟խտթվզ չթ ծ՟շվ՟ռվում վգր՟ան՟ծ՟տվ՟լ ՟րըգքով< որթ բգպքում ծ՟խ՟բ՟րձումզ բթտ՟րխվում ե 

որպգս վգր՟ան՟ծ՟տմ՟ն ՟ճ և ծ՟շվ՟ռվում ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում: 

(ii) Գուդվիլ 

Գուբվթժզ ստուավում ե ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟մգն տ՟րթ (բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ) և գրՠ թր՟վթճ՟խզ 

վխ՟յում ե ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ ՟րըգդրխմ՟ն մ՟սթն: 

ՀՀՄՍ 36.110 

ՀՀՄՍ 36.114 

ՀՀՄՍ 36.117 

ՀՀՄՍ 36.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.10(բ) 

ՀՀՄՍ 36.90 

 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(է) Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (շարունակություն)  

Գուբվթժթ ՟րըգդրխումզ որոշվում ե` աուբվթժթն վգր՟ՠգրող յուր՟ք՟նչյուր բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ (խ՟մ 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ Խմՠթ) փոիծ՟տուցվող աում՟րզ ան՟ծ՟տգժով= Եէգ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ 

փոիծ՟տուցվող աում՟րզ ՟վգժթ փոքր ե նր՟ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթց< ՟պ՟ ճ՟ն՟չվում ե ՟րըգդրխումթց 

խորուստ= Գուբվթժթն վգր՟ՠգրող ՟րըգդրխումթց խորուստնգրզ չգն խ՟րող ծգտ՟ա՟յում ծ՟խ՟բ՟րձվգժ= 

(iii) Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ 

Անորոշ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտով ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ ստուավում գն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟մգն 

տ՟րթ բգխտգմՠգրթ 31-թն խ՟մ ՟նծ՟տ՟պգս խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մ՟խ՟րբ՟խով, զստ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն, և գրՠ թր՟վթճ՟խզ վխ՟յում ե, որ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ խ՟րող ՟րըգդրխվ՟լ ժթնգժ:  

ՀՀՄՍ 36.124 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.10(ա) 

Մեկնաբանություն 

ՀՀՄՍ 36.96 էույժ ե տ՟ժթս, որպգսդթ աուբվթժթն վգր՟ՠգրող բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ ՟րըգդրխմ՟ն տ՟րգխ՟ն ստուաումզ թր՟խ՟ն՟ցվթ 

տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ց՟նխ՟ց՟լ ը՟մ՟ն՟խ, ս՟խ՟յն ՟յն պգտք ե թր՟խ՟ն՟ցվթ յուր՟ք՟նչյուր տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում մթևնույն ը՟մ՟ն՟խ: 

Այնու՟մգն՟յնթվ, գէգ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթն վգր՟արվող աուբվթժթ ՟մՠողջ խ՟մ որևե մ՟սզ ձգռք ե ՠգրվգժ ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն 

աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորմ՟ն ՟րբյունքում զնէ՟ցթխ տ՟րում, ՟պ՟ ՟յբ մթ՟վորզ պգտք ե ստուավթ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր մթնչ զնէ՟ցթխ 

տ՟րվ՟ ՟վ՟րտզ:  

Նույն խ՟նոնով գն ստուավում ՟նորոշ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտով ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ: Տ՟րՠգր բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգր 

և ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր խ՟րող գն ստուավգժ տ՟րՠգր ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրում: 

Դրամաստեղծ միավորների մակարդակը 

ՀՀՄՍ 36-զ նխ՟ր՟արում ե ՟րըգդրխմ՟ն մ՟սթն վխ՟յող նվ՟դ՟աույն ծ՟յտ՟նթշնգրզ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ոժորտում 

աորլող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ խ՟րող գն ծ՟շվթ ՟ռնգժ ն՟և ծգտևյ՟ժզ`  

 Ապր՟նքնգրթ անգրթ նվ՟դումզ խ՟մ ՟րտ՟բրուէյ՟ն լ՟իսումնգրթ ՟ճզ 

 Կ՟ռ՟վ՟րուէյ՟ն աորլողուէյուննգրզ, օրթն՟խ՝ շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ նոր խ՟նոն՟խ՟րագրզ< անգրթ վգր՟ծսխմ՟ն 

թր՟խ՟ն՟ցումզ և ծ՟րխգրթ ՠ՟րձր՟ցումզ  

 Խոշոր աորլ՟ռն՟խ՟ն ինբթրնգրզ խ՟մ պ՟տ՟ծ՟րնգրզ 

 Հ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն նշ՟ն՟խ՟ժթ խրճ՟տումզ 

 Հ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ ՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟խնխ՟ժվող ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ՟վգժ՟ցումզ 

 Հ՟նքթ մշ՟խմ՟ն և խ՟ռուցմ՟ն փուժում լ՟իսումնգրթ նշ՟ն՟խ՟ժթ ծ՟վգժ՟ճզ  

ՀՀՄՍ 36-զ ս՟ծմ՟նում ե բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորզ որպգս որոշյ՟ժ ՟խտթվնգրթ փոքր՟աույն իումՠ< որզ ստգղլում ե ՟յժ ՟խտթվնգրթ խ՟մ 

՟խտթվնգրթ իմՠթ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ նգրծոսքթց ՟ռ՟վգժ՟պգս ՟նխ՟ի բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգր:  

Հ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրզ որոշգժթս` խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ծ՟շվթ ՟ռնթ ծգտևյ՟ժ ինբթրնգրզ< 

մ՟սն՟վոր՟պգս` 

 Արբյո՞ք աոյուէյուն ունթ աորլող շուխ՟ մթջ՟նխյ՟ժ ՟րտ՟բր՟նքնգրթ ծ՟մ՟ր< թնչպթսթք գն ծ՟նք՟ք՟րգրզ խ՟մ իտ՟նյուէգրզ<  

 Արբյո՞ք աոյուէյուն ունգն վգր՟մշ՟խմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րտ՟քթն օատ՟աորլողնգր, 

 Արբյո՞ք աոյուէյուն ունգն ծ՟նքգր< որոնք աորլ՟րխվում գն որպգս մգխ ՟մՠողջուէյուն` չն՟յ՟լ զնբծ՟նուր գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքնգրթն, 

 Արբյո՞ք աոյուէյուն ունգն ՟ռ՟նձթն ծ՟նքգր< որոնք աորլ՟րխվում գն պորտֆգժթ ծթմ՟ն վր՟= 

Արբյուն՟ծ՟նող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթց շ՟տգրթ ծ՟մ՟ր< ծ՟նքգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն և ՟րտ՟բրուէյ՟ն ծ՟ջող փուժգրզ ծ՟ճ՟ի 

ծ՟մ՟րվում գն որպգս մգխ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վոր< ք՟նթ որ ծն՟ր՟վոր չե տգղ՟ՠ՟շիգժ դուտ բր՟մ՟խ՟ն նգրծոսքգրզ աորլզնէ՟ցթ 

՟ռ՟նձթն փուժգրթ մթջև=  

Արըգդրխմ՟ն ծ՟շվ՟րխզ թր՟խ՟ն՟ցվում ե տնտգս՟պգս վգր՟խ՟նանվող ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ ծթմ՟ն վր՟= 

Ապագա արտադրության գները  

Մգնք սովոր՟ՠ՟ր ՟խնխ՟ժում գնք< որ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ղգխ՟վ՟րուէյունզ խօատ՟աորլթ շուխ՟յթ բթտ՟րխգժթ անգրզ< ք՟նթ որ 

բթտ՟րխգժթ շուխ՟յթ անգրզ ՟վգժթ ծ՟վ՟ստթ գն= Արըգդրխմ՟ն ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվող մուտք՟յթն տվյ՟ժնգրզ և 

գրխ՟ր՟ը՟մխգտ անգրզ պգտք ե ժթնգն ծգտևող՟խ՟ն՝ նգրբրումնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվողնգրթ ծգտ և, ծ՟վ՟ն՟ՠ՟ր, 

խ՟պվ՟լ խժթնգն նգրքթն գրխ՟ր՟ը՟մխգտ պժ՟ն՟վորմ՟ն գնէ՟բրուէյուննգրթ ծգտ=  

Արտարժույթով ապագա դրամական հոսքերը 

Ըստ ՀՀՄՍ 36-թ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքզ ծ՟շվ՟րխգժթս` ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ ծ՟շվ՟րխվում գն ՟յն 

՟րըույէով< որով բր՟նք պգտք ե ՟ռ՟ջ՟ն՟ն< և ՟յնուծգտև դգղչվգն` օատ՟աորլգժով ՟յբ ՟րըույէթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն դգղչմ՟ն 

բրույքզ= Այնուծգտև< խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՟յբ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ նգրխ՟ ՟րըգքզ վգր՟ծ՟շվ՟րխում ե` խթր՟ռգժով օատ՟աորլմ՟ն 

՟րըգքթ ծ՟շվ՟րխթ ՟մս՟էվթ սփոէ փոի՟րըգքզ= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

40 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(է) Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Ընդհանուր ենթակառուցվածքներ 

Երՠ մթ ք՟նթ ծ՟նքգրթ գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքնգրզ նույնն գն (օրթն՟խ` իողով՟խ՟շ՟րգրզ< գրխ՟էաթլզ< ն՟վ՟ծ՟նաթստզ խ՟մ դտմ՟ն և 

ծ՟ժգցմ՟ն ՟րտ՟բր՟մ՟սգրզ) ծ՟նքգրթ և գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքնգրթ մթևնույն բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մգջ նգր՟ռմ՟ն ինբթր ե 

՟ռ՟ջ՟նում= Հ՟նքգրթ և գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքնգրթ մթ՟սթն բթտ՟րխումզ տգղթն չե ծգտևյ՟ժ բգպքգրում` 

 Եէգ զնբծ՟նուր գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքզ ծ՟մգմ՟տ՟ՠ՟ր նշ՟ն՟խ՟ժթ չե< ճթշտ չթ ժթնթ տ՟րՠգր ծ՟նքգրզ բթտ՟րխգժ որպգս մթևնույն 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մ՟ս< 

 Եէգ ծ՟նքգրզ թ վթճ՟խթ գն վ՟ճ՟ռգժ թրգնց ՟րտ՟բր՟նքնգրզ` ՟ռ՟նց զնբծ՟նուր գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքթ օատ՟աորլմ՟ն< ՟պ՟ բ՟ 

ևս ցույց խտ՟< որ բր՟նք չգն խ՟րող ժթնգժ մթևնույն բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մ՟ս< 

 Եէգ զնբծ՟նուր գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքզ բ՟ս՟խ՟րավում ե որպգս խորպոր՟տթվ ՟խտթվ< որզ ՀՀՄՍ 36-ում ս՟ծմ՟նվ՟լ ե որպգս 

աուբվթժթց տ՟րՠգր ՟խտթվնգր< որոնք նպ՟ստում գն բթտ՟րխվող բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ և ՟յժ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ 

՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթն= Այբ բգպքում խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե խթր՟ռթ խորպոր՟տթվ ՟խտթվնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ՀՀՄՍ 

36-թ պ՟ծ՟նջնգրզ= 

Այնու՟մգն՟յնթվ< գէգ վգրզ նշվ՟լ պ՟յմ՟ննգրզ խթր՟ռգժթ չգն< ՟պ՟ ծ՟նքզ և զնբծ՟նուր գնէ՟խ՟ռուցվ՟լքզ խ՟րող գն բթտ՟րխվգժ 

որպգս մգխ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վոր=  

Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը + հետախուզման և գնահատման ակտիվներ 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխումթց ց՟նխ՟ց՟լ խորուստ< որզ ճ՟ն՟չվգժ ե ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ< պգտք ե 

ծ՟խ՟բ՟րձվթ< գրՠ ՀՀՄՍ 36-թ1:9-թց123 պ՟ր՟ար՟ֆնգրում նշվ՟լ պ՟ծ՟նջնգրզ ՠ՟վ՟ր՟րվում գն= Ն՟իորբ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրում 

ճ՟ն՟չվ՟լ աուբվթժթց տ՟րՠգր ՟խտթվթ ալով ՟րըգդրխումթց խորուստզ խծ՟խ՟բ՟րձվթ ՟յն և մթ՟յն ՟յն բգպքում< գրՠ վգրջթն 

՟րըգդրխումթց ծգտո ՟խտթվթ փոիծ՟տուցվող աում՟րթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն գնէ՟բրուէյուննգրզ փոփոիվգժ գն= Տվյ՟ժ բգպքում ՟խտթվթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ խ՟ճթ մթնչ վգրջթնթս փոիծ՟տուցվող աում՟րզ= Այնու՟մգն՟յնթվ< նմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձումզ չպգտք ե ագր՟դ՟նցթ 

՟խտթվթ ՟յն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ (ծ՟ն՟լ մ՟շվ՟լուէյունզ խ՟մ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն)< որզ որոշվ՟լ խժթնգր ՟րըգդրխումթց վն՟սթ 

ՠ՟ց՟խ՟յուէյ՟ն բգպքում= Որոշ թր՟վթճ՟խնգրում< գրՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ճ՟ն՟չում ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվթ 

՟րըգդրխումզ< ՟յն ն՟և պգտք ե որոշթ ՟պ՟ճ՟ն՟չթ ՟խտթվզ էգ՝ ոչ< ք՟նթ որ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրզ ՟յժևս ծ՟վ՟ն՟խ՟ն չգն= 

Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ գդր՟խ՟ցնում ե< որ ՟րտ՟բրուէյունզ տգինթխ՟պգս թր՟աորլգժթ և տնտգս՟պգս խգնսուն՟խ չե< ՟պ՟ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ պգտք ե ստուավգն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր= Նմ՟ն վխ՟յուէյուննգրթ վր՟ 

ծթմնվգժով՝ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե ն՟և գդր՟խ՟ցնգժ< որ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրզ ՟յժևս ծ՟վ՟ն՟խ՟ն չգն և տ՟ր՟լքզ 

պգտք ե էողնվթ=  

Չն՟յ՟լ ՖՀՄՍ-նգրզ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟պ՟ճ՟ն՟չումզ ծ՟տուխ չգն պ՟րդ՟ՠ՟նում< խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե 

՟պ՟ճ՟ն՟չթ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ< որովծգտև` (1) ՟խտթվզ ՟յժևս ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն փուժում չե և, 

ծգտև՟ՠ՟ր, բուրս ե մնում ՖՀՄՍ 6-թ աորլողուէյ՟ն ոժորտթց< և (2) ՟խտթվնգրթ ՟յժ ստ՟նբ՟րտնգրզ թնչպթսթք գն ՀՀՄՍ16-զ և ՀՀՄՍ 38-զ< 

խպ՟ծ՟նջգն նմ՟ն թր՟վթճ՟խում ՟խտթվնգրթ ՟պ՟ճ՟ն՟չում= Ապ՟ճ՟ն՟չումթց ծգտո ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվթ ՟րըգքզ< որն 

՟պ՟ճ՟ն՟չվգժ ե< չթ խ՟րող ո´չ վգր՟ճ՟ն՟չվգժ որպգս նոր ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվթ մ՟ս< ո´չ եժ ծ՟խ՟բ՟րձվգժ՝ թ տ՟րՠգրուէյուն 

ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվթ ՟րըգդրխմ՟նզ< որզ խ՟րող ե ծ՟խ՟բ՟րձվգժ (տգ´ս վգրոնշյ՟ժզ)= 

(ը) Ֆինանսական գործիքներ` սկզբնական ճանաչում և հետագա չափում 
 

(i) Ֆինանսական ակտիվներ 

Սկզբնական ճանաչումը և չափումը 

Հ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 39-թ բրույէնգրթ` ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ բ՟ս՟խ՟րավում գն որպգս շ՟ծույէով խ՟մ վն՟սով 

վգր՟չ՟փվող թր՟խ՟ն ՟րըգքով ծ՟շվ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր< փոի՟ռուէյուննգր և բգՠթտոր՟խ՟ն 

պ՟րտքգր< մթնչև մ՟րմ՟ն ը՟մխգտզ պ՟ծվող նգրբրումնգր< վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր 

խ՟մ< ՟նծր՟ըգշտուէյ՟ն բգպքում< ՟րբյուն՟վգտ ծգջում որպգս ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգր ն՟ի՟տգսվ՟լ 

՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգր= Խումՠզ որոշում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ բ՟սզ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ը՟մ՟ն՟խֈ 

Բոժոր ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով աում՟ր՟լ` աորլ՟րքթ 

լ՟իսումնգրզ< ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով թր՟խ՟ն ՟րըգքով ծ՟շվ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟խտթվնգրզ= 

Այն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ անումզ խ՟մ վ՟ճ՟ռքզ< որզ պ՟ծ՟նջում ե ՟խտթվնգրթ ՟ռ՟քում շուխ՟ 

(խ՟նոն՟վոր վ՟ճ՟ռքթ վ՟յր) օրգնքով խ՟մ պ՟յմ՟ն՟արով ս՟ծմ՟նվ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լում, ճ՟ն՟չվում ե 

՟ռևտրթ ՟մս՟էվթն< ՟յսթնքն՝ ՟յն օրզ< գրՠ Խումՠզ պ՟րտ՟վորվում ե անգժ խ՟մ վ՟ճ՟ռգժ ՟խտթվզֈ 

Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ նգր՟ռում գն բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ և խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրզ< ՟ռևտր՟յթն 

և ՟յժ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ< փոի՟ռուէյուննգրզ և ՟յժ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ< ան՟նշվող և չան՟նշվող 

ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզ և ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզֈ 

 

ՖՀՄՍ 7.21 

 

ՀՀՄՍ 39.9 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 39.43 

 

 

 

ՀՀՄՍ 39.38 

 

 

 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

ը) Ֆինանսական գործիքներ` սկզբնական ճանաչում և հետագա չափում (շարունակություն )  

Հետագա չափումը 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ծգտ՟ա՟ չ՟փումզ խ՟իվ՟լ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ բ՟սթց; 

 

Ֆինանսական ակտիվներ չափվող իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով  

Շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ նգր՟ռում գն ՟ռևտր՟խ՟ն 

նպ՟տ՟խով պ՟ծվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ և ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր< որոնք սխդՠն՟պգս ն՟ի՟տգսվգժ գն 

որպգս շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով վգր՟չ՟փվող թր՟խ՟ն ՟րըգքով ծ՟շվ՟ռվողֈ Ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ 

բ՟ս՟խ՟րավում գն որպգս ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող< գէգ բր՟նք ձգռք գն ՠգրվգժ մոտ ը՟մ՟ն՟խում 

վ՟ճ՟ռգժու խ՟մ ծգտ անվգժու նպ՟տ՟խովֈ Ալ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ< նգր՟ռյ՟ժ ՟ռ՟նձն՟ցվ՟լ պ՟րուն՟խվող 

՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ, ևս բ՟ս՟խ՟րավում գն որպգս ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող< գէգ բր՟նք 

ն՟ի՟տգսվ՟լ չգն որպգս ՟րբյուն՟վգտ ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգր< թնչպգս նխ՟ր՟արվ՟լ ե ՀՀՄՍ 39-ումֈ 

Շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ 

մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն մգջ ծ՟շվ՟ռվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով< թսխ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ դուտ փոփոիուէյուննգրզ 

ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իս խ՟մ ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտ (զստ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն)ֈ  

Սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող ն՟ի՟տգսվ՟լ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ ն՟ի՟տգսվում գն սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ՝ մթ՟յն գէգ ՀՀՄՍ 39 

ստ՟նբ՟րտթ չ՟փ՟նթշնգրզ ՠ՟վ՟ր՟րվ՟լ գն= Խումՠզ չթ ն՟ի՟տգսգժ որևե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվ որպգս 

թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող՝ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցովֈ 

Խումՠզ ան՟ծ՟տում ե ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խով պ՟ծվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ< ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ՟լ՟նցյ՟ժ 

աորլթքնգրթ< որոշգժու՝ ՟րբյոք մոտ ՟պ՟ա՟յում վ՟ճ՟ռգժու նպ՟տ՟խզ բգռ տգղթն եֈ Երՠ ծ՟դվ՟բգպ բգպքգրում 

Խումՠզ ծն՟ր՟վորուէյուն չթ ունգնում վ՟ճ՟ռգժ ՟յբ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ ոչ ՟խտթվ շուխ՟յթ պ՟տճ՟ռով և 

ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն մտ՟բրուէյունզ բր՟նք վ՟ճ՟ռգժու ուղղուէյ՟մՠ տգս՟նգժթ ՟պ՟ա՟յում ե՟պգս փոիվում ե< 

Խումՠզ խ՟րող ե վգր՟բ՟ս՟խ՟րագժ ՟յբ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզֈ Վգր՟բ՟ս՟խ՟րաումզ փոի՟ռուէյուննգրթ 

խ՟մ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթ< վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ խ՟մ մթնչև մ՟րմ՟ն ը՟մխգտզ պ՟ծվող ՟խտթվնգրթ 

խ՟իվ՟լ ե ՟խտթվթ ՠնույէթցֈ Գն՟ծ՟տումզ ՟դբգցուէյուն չունթ ՟յն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ վր՟< որոնք 

սխդՠն՟պգս խթր՟ռգժով թր՟խ՟ն ՟րըգքթ ծն՟ր՟վորուէյունզ ն՟ի՟տգսվգժ գն որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվ՝ 

շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով վգր՟չ՟փվող թր՟խ՟ն ՟րըգքով ծ՟շվ՟ռվողֈ Տվյ՟ժ աորլթքնգրզ չգն խ՟րող 

վգր՟բ՟ս՟խ՟րավգժ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծգտո= 

Հթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրում նգր՟ռվ՟լ պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն որպգս 

՟ռ՟նձթն ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգր և ար՟նցվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով< գէգ բր՟նց տնտգս՟խ՟ն ՠնուէ՟արգրզ և 

ռթսխգրզ սգրտորգն խ՟պվ՟լ չգն ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրթ ՠնուէ՟արգրթն և ռթսխգրթն և ծթմն՟խ՟ն 

պ՟յմ՟ն՟արգրզ չգն պ՟ծվում ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով խ՟մ չգն ն՟ի՟տգսվգժ որպգս շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ 

մթջոցով թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող աորլթքնգրֈ Այս պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ չ՟փվում գն թր՟խ՟ն 

՟րըգքով< թսխ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ փոփոիուէյուննգրզ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սումֈ Գն՟ծ՟տմ՟ն 

վգր՟ն՟յում տգղթ ե ունգնում մթ՟յն< գէգ ՟ռխ՟ ե փոփոիուէյուն պ՟յմ՟ն՟արթ պ՟յմ՟ննգրում< որն ե՟պգս 

փոիում ե բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզֈ 

 

 

ՀՀՄՍ 39.9  

ՀՀՄՍ 39.46 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 39;ԿՈՒ14 

ՀՀՄՍ 39.55(ա) 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 39.50-

50Դ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 39.10 

ՀՀՄՍ 39.11 

Փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր 

Փոի՟ռուէյուննգրզ և բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ ոչ ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր գն ֆթքսվ՟լ խ՟մ 

որոշ՟խթ վճ՟րումնգրով< որոնք չգն ան՟նշվում ՟խտթվ շուխ՟յումֈ Սխդՠն՟խ՟ն չ՟փումթց ծգտո ՟յբպթսթ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ ծգտ՟ա՟յում չ՟փվում գն ՟մորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքով՝ օատ՟աորլգժով ՟րբյուն՟վգտ 

տոխոս՟բրույքթ մգէոբզ՝ ծ՟նգժով ՟րըգդրխումզֈ Ամորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքզ ծ՟շվ՟րխվում ե՝ ծ՟շվթ ՟ռնգժով 

ձգռքՠգրմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ց՟նխ՟ց՟լ դգղչ խ՟մ ծ՟վգժ՟վճ՟ր, և վճ՟րնգր խ՟մ լ՟իսգր< որոնք խ՟դմում գն 

՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքթ մ՟սֈ Արբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքով ծ՟շվ՟րխվ՟լ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն նգր՟ռվում ե 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտնգրումֈ Արըգդրխումթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լ 

խորուստնգրզ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում` փոի՟ռուէյուննգրթ ալով ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգրում< թսխ 

բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթ ալով`վ՟ճ՟ռքթ թնքն՟րըգքում խ՟մ ՟յժ աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգրումֈ 

 

 

ՀՀՄՍ 39.9 

ՀՀՄՍ 39.46(ա) 

ՀՀՄՍ 39.56 

 

 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

42 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

ը) Ֆինանսական գործիքներ` սկզբնական ճանաչում և հետագա չափում (շարունակություն)  

Ապաճանաչում  

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվզ (խ՟մ, գէգ խթր՟ռգժթ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ մ՟սզ խ՟մ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ իմՠթ 

մթ մ՟սզ) ՟պ՟ճ՟ն՟չվում ե< գրՠ; 

 ՟խտթվթց բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգր ստ՟ն՟ժու թր՟վունքթ ը՟մխգտն ՟վ՟րտվ՟լ ե<  

 իումՠզ փոի՟նցգժ ե ՟խտթվթց բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգր ստ՟ն՟ժու պ՟ծ՟նջթ թր՟վունքզ խ՟մ 

փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն՟արթ ծ՟մ՟ձ՟յն պ՟րտ՟վորվում ե վճ՟րգժ ստ՟ցվ՟լ ՠոժոր բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ 

՟ռ՟նց նշ՟ն՟խ՟ժթ ուշ՟ցմ՟ն գրրորբ խողմթն, և< խ՟մ (՟) Խումՠզ փոի՟նցգժ ե ՟խտթվթ ալով ՠոժոր ռթսխգրթ և 

օաուտնգրթ դա՟ժթ մ՟սզ< խ՟մ (ՠ) Խումՠզ ո´չ փոի՟նցգժ և ո´չ եժ պ՟ծպ՟նում ե ՟խտթվթ ալով ՠոժոր ռթսխգրթ և 

օաուտնգրթ դա՟ժթ մ՟սզ, ս՟խ՟յն փոի՟նցգժ ե ՟խտթվթ նխ՟տմ՟մՠ վգր՟ծսխողուէյ՟ն թր՟վունքզֈ 

ՖՀՄՍ 7.21 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 39.17(ա) 

ՀՀՄՍ 39.18(բ) 

 

 

Այն բգպքում, գրՠ Խումՠզ փոի՟նցգժ ե ՟խտթվթց բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգր ստ՟ն՟ժու պ՟ծ՟նջթ թր՟վունքզ խ՟մ խնքգժ 

ե փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն՟աթր< ՟պ՟ Խումՠզ ան՟ծ՟տում ե` պ՟ծպ՟նգժ ե< ՟րբյոք< և որք՟նով ե պ՟ծպ՟նգժ 

սգփ՟խ՟նուէյ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ ռթսխգրզ և օաուտնգրզ= Երՠ Խումՠզ ոչ փոի՟նցգժ, ու ոչ եժ պ՟ծպ՟նում ե ՟խտթվթ 

ալով ՠոժոր ռթսխգրթ և օաուտնգրթ դա՟ժթ մ՟սզ, և չթ փոի՟նցգժ ՟խտթվթ նխ՟տմ՟մՠ վգր՟ծսխողուէյունզ, ՟խտթվզ 

ծ՟շվ՟ռվում ե Խմՠթ շ՟րուն՟խվող նգրար՟վվ՟լուէյ՟ն չ՟փով: Տվյ՟ժ բգպքում Խումՠզ ն՟և ճ՟ն՟չում ե բր՟ն 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟րտ՟վորուէյունֈ Փոի՟նցվ՟լ ՟խտթվզ և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟րտ՟վորուէյունզ 

չ՟փվում գն Խմՠթ մոտ պ՟ծպ՟նվող թր՟վունքնգրզ և պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրզ ՟րտ՟ծ՟յտող ծթմունքթ վր՟ֈ 

ՀՀՄՍ 39.20(ա) 

ՀՀՄՍ 39.20(գ) 

ՀՀՄՍ 39.18(բ) 

 

 

Երՠ փոի՟նցվ՟լ ՟խտթվում շ՟րուն՟խվող նգրար՟վվ՟լուէյունզ ձգռք ե ՠգրում գր՟շիթքթ ձև< ՟յն չ՟փվում ե 

՟խտթվթ սխդՠն՟խ՟ն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթց և Խմՠթց ծն՟ր՟վոր պ՟ծ՟նջվգժթք ՟ռ՟վգժ՟աույն 

փոիծ՟տուցմ՟ն աում՟րնգրթց նվ՟դ՟աույնովֈ 

ՀՀՄՍ 39.30(ա) 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում  

Խումՠզ յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ թր՟խ՟ն՟ցնում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ խ՟մ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ իմՠթ` ՟րըգդրխվ՟լ ժթնգժու ՟նխողմն՟խ՟ժ վխ՟յուէյ՟ն ան՟ծ՟տումֈ Ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟խտթվզ խ՟մ ՟խտթվնգրթ իումՠզ ծ՟մ՟րվում գն ՟րըգդրխվ՟լ ՟յն և մթ՟յն ՟յն բգպքում< գէգ խ՟ ՟րըգդրխմ՟ն 

՟նխողմն՟խ՟ժ վխ՟յուէյուն< որպգս ՟խտթվթ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծգտո տգղթ ունգց՟լ մգխ խ՟մ մթ ք՟նթ 

թր՟բ՟րձուէյուննգրթ («խորստթ թր՟բ՟րձուէյուն») ՟րբյունք< և գրՠ ՟յբ թր՟բ՟րձուէյունզ խ՟մ 

թր՟բ՟րձուէյուննգրն ՟դբգցուէյուն ունգն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթց խ՟մ ՟խտթվնգրթ իմՠթց ՟խնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ 

բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ վր՟< որոնք խ՟րգժթ ե ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տորգն չ՟փգժֈ Արըգդրխումթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լ խորստթ 

՟նխողմն՟խ՟ժ վխ՟յուէյունզ խ՟րող ե նգր՟ռգժ բգՠթտորթ խ՟մ բգՠթտորնգրթ իմՠթ դա՟ժթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

բըվ՟րուէյուննգրզ, տոխոս՟աում՟րնգրթ և մ՟յր աում՟րնգրթ վճ՟րմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ չվճ՟րումզ խ՟մ 

վճ՟րմ՟ն ուշ՟ցումզ, ՟յն ծ՟վ՟ն՟խ՟նուէյունզ, որ տգղթ խունգն՟ աորլզնխգրոջ սն՟նխ՟ցում խ՟մ ՟յժ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն վգր՟խ՟դմ՟վորում, թնչպգս ն՟և բթտ՟րխվող տգղգխ՟տվուէյուն ՟խնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն 

ծոսքգրթ չ՟փգրթ նվ՟դմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ, օրթն՟խ՝ մ՟րմ՟ն ը՟մխգտթ փոփոիուէյուն խ՟մ տնտգս՟խ՟ն 

պ՟յմ՟ննգրթ փոփոիուէյուն, որոնք խ՟պվ՟լ գն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխմ՟ն ծգտ: 

 

 

ՀՀՄՍ 39.58 

ՀՀՄՍ 39.59 

ՖՀՄՍ 7.Բ5(զ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ 

Ամորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքով ծ՟շվ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟ր< Խումՠն թ սխդՠ՟նգ ան՟ծ՟տում ե 

՟րըգդրխվ՟լ ժթնգժու ՟նխողմն՟խ՟ժ վխ՟յուէյունզ ՟նծ՟տ՟պգս` նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟ր< խ՟մ իմՠ՟յթն` 

ՠոժոր ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟ր, որոնք ՟նծ՟տ՟պգս նշ՟ն՟խ՟ժթ չգն ծ՟մ՟րվում: Եէգ Խումՠզ որոշում 

ե, որ ՟նծ՟տ՟պգս ան՟ծ՟տվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ ծ՟մ՟ր չխ՟ ՟րըգդրխմ՟ն ՟նխողմն՟խ՟ժ վխ՟յուէյուն, 

՟նխ՟ի ՟յն ծ՟նա՟մ՟նքթց< նշ՟ն՟խ՟ժթ ե ՟յն< էգ ոչ< ՟պ՟ ՟յբ ՟խտթվզ նգր՟ռում ե ծ՟մ՟նմ՟ն պ՟րտք՟յթն 

ռթսխգրթ ՠնուէ՟արթչնգր ունգցող ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ իմՠում և ան՟ծ՟տում ե բր՟նց ՟րըգդրխվ՟լ ժթնգժզ 

իմՠ՟յթն ծթմունքով= Ախտթվնգրզ< որոնց ՟րըգդրխվ՟լ ժթնգժզ ան՟ծ՟տվում ե ՟նծ՟տ՟խ՟ն ծթմունքով և որոնց 

նխ՟տմ՟մՠ ճ՟ն՟չվում գն ՟րըգդրխումթց խորուստնգր< չպգտք ե ան՟ծ՟տվգն իմՠ՟յթն ծթմունքով=  

Արըգդրխվ՟լ ժթնգժու ՟նխողմն՟խ՟ժ վխ՟յուէյ՟ն ՟ռխ՟յուէյ՟ն բգպքում`՟րըգդրխումթց խորուստզ ՟խտթվթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ և բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ՟խնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ ծոսքգրթ (ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ պ՟րտքթ ծգտ 

խ՟պվ՟լ բգռևս չխր՟լ ՟պ՟ա՟ վն՟սնգրզ) նգրխ՟ ՟րըգքթ տ՟րՠգրուէյունն ե= Ախնխ՟ժվող ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն 

ծոսքգրթ նգրխ՟ ՟րըգքզ դգղչվում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ սխդՠն՟խ՟ն ՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքով= Եէգ 

վ՟րխն ունթ փոփոի՟խ՟ն տոխոս՟բրույք< ց՟նխ՟ց՟լ ՟րըգդրխմ՟ն խորուստ ան՟ծ՟տգժու ծ՟մ՟ր որպգս 

դգղչմ՟ն բրույք օատ՟աորլվում ե զնէ՟ցթխ ՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքզ= 

 

 

ՀՀՄՍ 39.64 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ՀՀՄՍ 39.63 

 

 

 

 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

ը) Ֆինանսական գործիքներ` սկզբնական ճանաչում և հետագա չափում (շարունակություն)  

Ախտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ նվ՟դգցվում ե ՟րըգդրխմ՟ն պ՟ծուստթ ծ՟շվթ մթջոցով< թսխ ՟րըգդրխումթց 

խորուստն ՟րտ՟ցոժվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում= Տոխոս՟յթն գխ՟մուտնգրզ շ՟րուն՟խվում գն ծ՟շվգարվգժ 

նվ՟դգցվ՟լ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթց` օատ՟աորլգժով ՟րըգդրխմ՟ն խորուստզ ծ՟շվգժու նպ՟տ՟խով ՟պ՟ա՟ 

բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ դգղչգժու տոխոս՟բրույքզ= Տոխոս՟յթն գխ՟մուտնգրզ ՟րտ՟ցոժվում գն շ՟ծույէում խ՟մ 

վն՟սում որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտ= Վ՟րխգրզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟ծուստնգրթ ծգտ մթ՟սթն բուրս գն 

արվում< գէգ ՟պ՟ա՟յում չխ՟ վ՟րխզ ծ՟վ՟ք՟արգժու թր՟տգս՟խ՟ն ծգռ՟նխ՟ր< և գրՠ ՠոժոր ար՟վնգրն 

օատ՟աորլվգժ գն խ՟մ փոի՟նցվգժ Խմՠթն= Եէգ ծ՟ջորբող տ՟րթնգրթն ան՟ծ՟տվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն խորուստն 

՟վգժ՟նում խ՟մ նվ՟դում ե ՟րըգդրխմ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծգտո խ՟տ՟րվ՟լ թր՟բ՟րձուէյուննգրթ պ՟տճ՟ռով< 

ն՟իխթնում ճ՟ն՟չվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն խորուստն ՟վգժ՟ցվում խ՟մ նվ՟դգցվում ե` ճշարտգժով պ՟ծուստթ աում՟րզ= 

Եէգ  բուրսարումզ ծգտ՟ա՟յում վգր՟խ՟նանվում ե< ՟պ՟ վգր՟խ՟նանվ՟լ աում՟րզ խրգբթտ՟արվում ե շ՟ծույէթ 

խ՟մ վն՟սթ ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգրում= 

ՀՀՄՍ 39;ԿՈՒ84 

ՖՀՄՍ 7;16 

ՖՀՄՍ 

7;Բ5(դ)(i) 

ՖՀՄՍ 

7;Բ5(դ)(ii) 

ՀՀՄՍ 39;65 

ՀՀՄՍ 39;ԿՈՒ93 

(ii) Ֆինանսական պարտավորություններ  

Սկզբնական ճանաչումը և չափումը 

ՀՀՄՍ 39-թ աորլողուէյ՟ն ոժորտում ատնվող ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ բ՟ս՟խ՟րավում գն որպգս 

ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգր՝ չ՟փվող թր՟խ՟ն ՟րըգքով՝ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով< վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր խ՟մ ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգր՝ ն՟ի՟տգսվ՟լ որպգս ծգջ՟վորմ՟ն աորլթք ՟րբյուն՟վգտ ծգջում< 

զստ ՟նծր՟ըգշտուէյ՟նֈ Խումՠզ ս՟ծմ՟նում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն բ՟սզ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խֈ 

Բոժոր ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով< թսխ վ՟րխգրթ ու 

փոի՟ռուէյուննգրթ պ՟ր՟ա՟յում՝ նվ՟դգցվ՟լ ուղղ՟խթ վգր՟արգժթ աորլ՟րքթ լ՟իսումնգրովֈ  

Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ նգր՟ռում գն ՟ռևտր՟յթն և ՟յժ խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ< 

ՠ՟նխ՟յթն օվգրբր՟ֆտնգրզ< վ՟րխգրզ և փոի՟ռուէյուննգրզ< ֆթն՟նս՟խ՟ն գր՟շի՟վորուէյ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրզ 

և ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզֈ 

Հետագա չափումը 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծգտ՟ա՟ չ՟փումզ խ՟իվ՟լ ե բ՟ս՟խ՟րաումթց; 

 

 

ՖՀՄՍ 7.21  

ՀՀՄՍ 39.43 

ՀՀՄՍ 39.56 

Ֆինանսական պարտավորություններ չափվող իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով  

Շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ նգր՟ռում գն 

՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ և ՟յն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ, որոնք սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ն՟ի՟տգսվ՟լ գն որպգս թր՟խ՟ն ՟րըգքով 

չ՟փվող՝ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցովֈ 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ բ՟ս՟խ՟րավում գն որպգս ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող, գէգ 

բր՟նք ձգռք գն ՠգրվգժ մոտ ՟պ՟ա՟յում վ՟ճ՟ռգժու նպ՟տ՟խովֈ Այս բ՟սզ նգր՟ռում ե Խմՠթ խողմթց թր՟աորլվող 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ, որոնք ն՟ի՟տգսվ՟լ չգն որպգս ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգր ծգջ՟վորմ՟ն 

ծ՟ր՟ՠգրուէյուննգրում, թնչպգս ս՟ծմ՟նվ՟լ ե ՀՀՄՍ 39 ստ՟նբ՟րտովֈ Առ՟նձն՟ցվ՟լ պ՟րուն՟խվող 

՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ նույնպգս բ՟ս՟խ՟րավ՟լ գն որպգս ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող, գէգ բր՟նք 

չգն ն՟ի՟տգսվգժ որպգս ՟րբյուն՟վգտ ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգրֈ 

 

ՀՀՄՍ 39.9 

ՀՀՄՍ 39.47(ա) 

 

ՀՀՄՍ 39.55(ա) 

 

Առևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ալով օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ ճ՟ն՟չվում գն 

շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սումֈ 

Սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող` շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով ն՟ի՟տգսվ՟լ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ն՟ի՟տգսվում գն սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ և< գէգ 

ՀՀՄՍ 39 ստ՟նբ՟րտթ չ՟փ՟նթշնգրզ ՠ՟վ՟ր՟րվ՟լ գն= Խումՠզ չթ ն՟ի՟տգսգժ որևե ֆթն՟նս՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյուն որպգս թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող՝ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցովֈ 

ՀՀՄՍ 39.47 

 

 

Տոկոսային վարկեր և փոխառություններ 

Սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծգտո տոխոս՟յթն վ՟րխգրն ու փոի՟ռուէյուննգրզ ծգտ՟ա՟յում չ՟փվում գն 

՟մորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքով՝ օատ՟աորլգժով ՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքթ մգէոբզֈ Օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ 

ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< գրՠ պ՟րտ՟վորուէյուննգրն ՟պ՟ճ՟ն՟չվում գն< թնչպգս ն՟և 

՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքթ մգէոբթ մթջոցով ՟մորտթդ՟ցնգժթսֈ 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

44 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

ը) Ֆինանսական գործիքներ` սկզբնական ճանաչում և հետագա չափում (շարունակություն)   

Ամորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքզ ծ՟շվ՟րխվում ե՝ ծ՟շվթ ՟ռնգժով ձգռքՠգրմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ց՟նխ՟ց՟լ դգղչ խ՟մ 

ծ՟վգժ՟վճ՟ր և վճ՟րնգր խ՟մ լ՟իսգր< որոնք ծ՟նբթս՟նում գն ՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքթ ՠ՟ղխ՟ցուցթչ 

մ՟սֈ Արբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքով ծ՟շվ՟րխվ՟լ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն նգր՟ռվում ե շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգր ծոբվ՟լումֈ 

 

Ապաճանաչում  

Ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյունն ՟պ՟ճ՟ն՟չվում ե< գրՠ ՟յն մ՟րվում ե< չգղյ՟ժ ե ծ՟մ՟րվում խ՟մ ժր՟ցգժ ե բր՟՝ 

ուըթ մգջ ժթնգժու ը՟մխգտզ= 

Նույն փոի՟տութ ծ՟նբգպ ունգց՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն փոի՟րթնումզ ՟յժ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյ՟մՠ (որթ պ՟յմ՟ննգրզ նշ՟ն՟խ՟ժթորգն տ՟րՠգրվում գն ն՟իորբթց< խ՟մ տգղթ ե ունգցգժ աորլող 

պ՟րտ՟վորուէյ՟ն պ՟յմ՟ննգրթ նշ՟ն՟խ՟ժթ փոփոիուէյուն) ծ՟նագցնում ե ծթն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն 

՟պ՟ճ՟ն՟չմ՟նզ և նոր պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ճ՟ն՟չմ՟նզ= Հ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրթ 

տ՟րՠգրուէյունզ ձև՟խգրպվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում: 

ՀՀՄՍ 39.39 

 

ՀՀՄՍ 39.41 

ՀՀՄՍ 39.40 

(iii) Ֆինանսական գործիքների հաշվանցում 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ծ՟շվ՟նցվում գն և դուտ աում՟րզ նգրխ՟յ՟ցվում ե 

ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում ՟յն և մթ՟յն ՟յն բգպքում< գրՠ աոյուէյուն ունթ 

ճ՟ն՟չվ՟լ աում՟րնգրզ ծ՟շվ՟նցգժու թր՟վ՟խ՟ն ծթմք< և աոյուէյուն ունթ բր՟նք դուտ ծթմունքով մ՟րգժու խ՟մ 

մթ՟ը՟մ՟ն՟խ ՟խտթվնգրզ թր՟ցնգժու և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ մ՟րգժու մտ՟բրուէյուն= 

 

 

ՀՀՄՍ 32.42 

(iv) Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը 

Ախտթվ շուխ՟յում վ՟ճ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթն 

որոշվում ե շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթ խ՟մ բթժգրնգրթ ան՟յթն ՟ռ՟ջ՟րխնգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն (անմ՟ն աթնզ գրխ՟ր բթրքթ 

ծ՟մ՟ր և վ՟ճ՟ռքթ աթնզ խ՟րճ բթրքթ ծ՟մ՟ր)` ՟ռ՟նց ծ՟շվթ ՟ռնգժու աորլ՟րքթ լ՟իսումնգրզֈ  

Ախտթվ շուխ՟յում չվ՟ճ՟ռվող ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ որոշվում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

ան՟ծ՟տմ՟ն մգէոբնգրթ խթր՟ռմ՟ն մթջոցովֈ Նմ՟ն մգէոբնգրզ խ՟րող գն նգր՟ռգժ՝ վգրջգրս տգղթ ունգց՟լ 

«՟նխ՟ի խողմգրթ մթջև» շուխ՟յ՟խ՟ն աորլ՟րքնգրթ անգրթ օատ՟աորլումզ< նմ՟ն՟տթպ մգխ ՟յժ աորլթքթ 

զնէ՟ցթխ թր՟խ՟ն ՟րըգքթն ծղումզ< դգղչվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ վգրժուլուէյունզ խ՟մ ան՟ծ՟տմ՟ն ՟յժ 

մգէոբնգր: 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ վգրժուլուէյունզ և բր՟նց չ՟փմ՟ն ՟յժ մ՟նր՟մ՟սնգր 

նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն Ծ՟նոէ՟արուէյուն 27-ում:  

 

 

ՀՀՄՍ 39.48Ա 

ՖՀՄՍ 7.27 

(v) Ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ դասակարգումը 

Այն ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ< որոնք ն՟ի՟տգսվ՟լ չգն որպգս ՟րբյուն՟վգտ ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգր< 

բ՟ս՟խ՟րավում գն որպգս զնէ՟ցթխ խ՟մ ոչ զնէ՟ցթխ, խ՟մ զնէ՟ցթխ և ոչ զնէ՟ցթխ մ՟սգրթ ՠ՟ը՟նվ՟լ, 

ծթմնվգժով փ՟ստգրթ և թր՟բ՟րձուէյուննգրթ ան՟ծ՟տումնգրթ վր՟ (՟յսթնքն` ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ): 

 Եէգ իումՠզ ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքզ խթր՟ռում ե որպգս տնտգս՟խ՟ն ծգջ (և չթ թր՟խ՟ն՟ցնում ծգջթ 

ծ՟շվ՟ռում) ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթց ծգտո ՟վգժթ ք՟ն 12 ՟մսով, ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքզ բ՟ս՟խ՟րավում ե որպգս 

ոչ զնէ՟ցթխ (խ՟մ զնէ՟ցթխ և ոչ զնէ՟ցթխ մ՟սգրթ ՠ՟ը՟նվ՟լ)՝ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն խ՟պ՟խցվ՟լ ցուց՟նթշթ 

բ՟ս՟խ՟րամ՟նզ=  

 Հթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ ծգտ սգրտորգն չխ՟պվ՟լ  պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ բ՟ս՟խ՟րավում 

գն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթն= 

 Արբյուն՟վգտ ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգր ծ՟նբթս՟ցող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրզ բ՟ս՟խ՟րավում գն 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծգջ՟վորմ՟ն ՟ռ՟րխ՟յթ բ՟ս՟խ՟րամ՟նզ= Ալ՟նցյ՟ժ աորլթքզ ՠ՟ը՟նվում ե զնէ՟ցթխ և 

ոչ զնէ՟ցթխ մ՟սգրթ մթ՟յն ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ տգղ՟ՠ՟շիմ՟ն բգպքում= 

 

ՀՀՄՍ 1.60 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

ը) Ֆինանսական գործիքներ` սկզբնական ճանաչում և հետագա չափում (շարունակություն)   

(vi) Դրամական միջոցներ և կարճաժամկետ ավանդներ  

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրզ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում նգր՟ռում գն 

բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ ՠ՟նխում և բր՟մ՟րխղում, թնչպգս ն՟և խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրզ< որոնց մ՟րմ՟ն 

ը՟մխգտզ սխդՠն՟պգս գրգք ՟մսթց պ՟խ՟ս ե, ՠ՟յց ՠ՟ց՟ռում ե ց՟նխ՟ց՟լ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգրզ< որոնք ծ՟ս՟նգժթ չգն օատ՟աորլմ՟ն ծ՟մ՟ր Խմՠթ խողմթց և, ծգտև՟ՠ՟ր, չգն ծ՟մ՟րվում ՠ՟րձր 

թր՟ցվգժթ< օրթն՟խ` ՟ռ՟նձն՟ցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ծ՟մ՟ր= 

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ծ՟շվգտվուէյուն պ՟տր՟ստգժու նպ՟տ՟խով բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգրզ և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրզ նգր՟ռում գն բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրզ վգրոնշյ՟ժ 

ս՟ծմ՟նումով` դուտ ՠ՟նխ՟յթն օվգրբր՟ֆտնգրթցֈ 

 

ՀՀՄՍ 7.6,  

ՀՀՄՍ 7.7 

ՀՀՄՍ 7.48-49 

 

 

 

ՀՀՄՍ 7.45 

(vii) Նորմալ գնման կամ վաճառքի բացառություն 

Ոչ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ մ՟տ՟խ՟ր՟րմ՟ն խ՟մ ստ՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր խնքվ՟լ և բգռ պ՟ծվող պ՟յմ՟ն՟արգրզ 

ծ՟մ՟ձ՟յն Խմՠթ ՟խնխ՟ժվող անումնգրթ, վ՟ճ՟ռքթ խ՟մ օատ՟աորլմ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթ, ՟դ՟տվում գն ՀՀՄՍ 32-

թց և ՀՀՄՍ 39-թց, որզ ծ՟յտնթ ե որպգս նորմ՟ժ անմ՟ն խ՟մ վ՟ճ՟ռքթ ՠ՟ց՟ռուէյուն (ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ ան՟նշմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ պ՟րՠգրուէյուննգր ունգցողնգրթց, որոնք ծ՟նագցնում գն պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ 

աորլթքնգրթ ճ՟ն՟չմ՟նֈ Տգս Ծ՟ն. 2.4 (ըա)-զ ՟վգժթ մ՟նր՟մ՟սն տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծ՟մ՟ր)ֈ Այբ 

պ՟յմ՟ն՟արգրզ և պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժով պ՟յմ՟ն՟արգրթ ծթմն՟խ՟ն մ՟սգրզ ծ՟շվ՟րխվում գն որպգս 

խ՟տ՟րմ՟ն գնէ՟խ՟ պ՟յմ՟ն՟արգր: Խումՠզ նմ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրզ ճ՟ն՟չում ե թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ 

մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում, մթ՟յն գէգ խողմգրթց մգխզ խ՟տ՟րում ե բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր խ՟մ ոչ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟խտթվնգր մ՟տ՟խ՟ր՟րգժու պ՟յմ՟ն՟արում նշվ՟լ թր պ՟րտ՟խ՟նուէյունզ: 

 

ՀՀՄՍ 39.5 

Մեկնաբանություն 

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟ն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն լ՟նոէ՟արուէյ՟ն մգջ չնշվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

աորլթքնգրթ (օրթն՟խ՝ մթնչ մ՟րմ՟ն ը՟մխգտզ պ՟ծվող ֆթն՟նս՟խ՟ն նգրբրումնգր< վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟խտթվնգր< ծգջ՟վորմ՟ն աորլթքնգր և ՟յժն) ծ՟մ՟ր ինբրում գնք ն՟յգժ «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 2011է. ցուց՟բր՟խ՟ն 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ: 

 

(թ) Պաշարներ 

Ոսխու ձուժ՟խտորնգրզ, ոսխու և պղնձթ խոնցգնտր՟տզ, ՟րտ՟բրուէյ՟ն ցթխժում ատնվող մգտ՟ղզ և ծ՟նք՟ք՟րթ 

պ՟շ՟րնգրզ ք՟ն՟խ՟պգս չ՟փվում գն խ՟մ ան՟ծ՟տվում գն սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթց և թր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքթց 

նվ՟դ՟աույնով: Իր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքզ ՟պր՟նքթ ծ՟շվ՟րխվ՟լ ՟պ՟ա՟ վ՟ճ՟ռքթ աթնն ե, որով 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ գնէ՟բրում ե թր՟ցնգժ ՟յն, գրՠ ՟պր՟նքզ ժթնթ ՟րտ՟բրվ՟լ և վ՟ճ՟ռվ՟լ` ծ՟ն՟լ 

՟րտ՟բրուէյունզ ՟վ՟րտթն ծ՟սցնգժու և վ՟ճ՟ռքթ լ՟իսումնգրզ: Այն բգպքում, գրՠ բր՟մթ ը՟մ՟ն՟խ՟յթն 

՟րըգքզ նշ՟ն՟խ՟ժթ ե, ՟պ՟ա՟ ՟վ՟րտթն ծ՟սցնգժու և վ՟ճ՟ռքթ լ՟իսումնգրզ դգղչվում գն:  

Արըգքզ որոշվում ե մթջթն խշռվ՟լ մգէոբով և նգր՟ռում ե անմ՟ն ուղղ՟խթ լ՟իսումնգրզ և վգրջն՟խ՟ն 

՟րտ՟բր՟նքթ ստ՟ցմ՟ն փոփոիուն և ֆթքսվ՟լ վգր՟բթր լ՟իսումնգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն մ՟սզ` նգր՟ռյ՟ժ 

՟մորտթդ՟ցթ՟ն և մ՟շվ՟լուէյունզ: Արտ՟բրուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ ՠ՟շիվում գն ծ՟մ՟տգղ ՟րտ՟բր՟նքթ 

մթջև` օատ՟աորլգժով յուր՟ք՟նչյուր ՟մսվ՟ վգրջթն սփոէ անգրթ աորլ՟խթցզ զստ լ՟վ՟ժթ: Յուր՟ք՟նչյուր 

մգտ՟ղթ ձև՟փոիմ՟ն ՟ռ՟նձթն որոշվող լ՟իսումնգրզ ծ՟տուխ ՠ՟շիվում գն=  

Նյուէգրզ և մ՟նր պ՟ր՟ա՟նգրզ ան՟ծ՟տվում գն սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթց և թր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքթց 

նվ՟դ՟աույնով: Հն՟ցվ՟լուէյ՟ն և ՠ՟րոյ՟խ՟ն մ՟շվ՟լուէյ՟ն ծ՟մ՟ր ց՟նխ՟ց՟լ պ՟ծուստ որոշվում ե 

պ՟շ՟րնգրթ յուր՟ք՟նչյուր տգս՟խթ ծ՟մ՟ր ՟ռ՟նձթն: Հն՟ցվ՟լուէյ՟ն և ՠ՟րոյ՟խ՟ն մ՟շվ՟լուէյ՟ն ծ՟մ՟ր 

ց՟նխ՟ց՟լ պ՟ծուստթ չ՟փթ որոշմ՟ն ծ՟մ՟ր պ՟րՠգր՟ՠ՟ր թր՟խ՟ն՟ցվում ե վգր՟ն՟յում:  

 

ՀՀՄՍ 2.36(ա) 

ՀՀՄՍ 2.9 

ՀՀՄՍ 2.6 

ՀՀՄՍ 2.10 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 2.29 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

46 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(թ) Պաշարներ (շարունակություն)   

Մեկնաբանություն  

Հ՟նքգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ոժորտում ծ՟ճ՟ի ե ժթնում, որ մթևնույն ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րթց բուրս ՠգրվթ մգխթց ՟վգժ տգս՟խթ ՟րտ՟բր՟նք 

(օրթն՟խ` ոսխու և պղնձթ ծգտ մգխտգղ ծ՟ճ՟ի ծ՟յտն՟ՠգրվում ե ն՟և ՟րլ՟է)= Հթմն՟խ՟նում< գրՠ ՟րբյուն՟ծ՟նվում ե մգխ ՟րտ՟բր՟նքթց 

՟վգժ< ծթմն՟խ՟ն ՟րտ՟բր՟նքզ և խողմն՟խթ ՟րտ՟բր՟նքզ ծստ՟խորգն տ՟ր՟նջ՟տվում գն= ՀՀՄՍ 2-զ գնէ՟բրում ե< որ գրՠ յուր՟ք՟նչյուր 

՟րտ՟բր՟նքթ վգր՟մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ ՟ռ՟նձթն չգն նույն՟խ՟ն՟ցվում< ՟պ՟ բր՟նք ՠ՟շիվում գն ՟րտ՟բր՟նքնգրթ մթջև ռ՟ցթոն՟ժ և 

ծգտևող՟խ՟ն ծթմունքով: Բ՟շիումզ խ՟րող ե ծթմնվգժ յուր՟ք՟նչյուր ՟րտ՟բր՟նքթ՝ օրթն՟խ վ՟ճ՟ռքթ լ՟վ՟ժթ ծթմ՟ն վր՟,  խ՟մ 

՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟յն փուժում< որում յուր՟ք՟նչյուր ՟րտ՟բր՟նք խ՟րող ե ՟ռ՟նձն՟ցվգժ< խ՟մ ՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟վ՟րտթն= Կողմն՟խթ 

՟րտ՟բր՟նքթ մգլ մ՟սզ թրգնց ՠնույէով ոչ նշ՟ն՟խ՟ժթ գն= Նմ՟ն բգպքում բր՟նք սխդՠն՟պգս չ՟փվում գն թր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքով= Մն՟ց՟լ 

լ՟իսումնգրզ< գէգ փոիծ՟տուցվող գն< վգր՟արվում գն ծթմն՟խ՟ն ՟րտ՟բր՟նքթն= Որպգս ՟րբյունք, ծթմն՟խ՟ն ՟րտ՟բր՟նքթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ե՟պգս չթ տ՟րՠգրվում թր սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթց= ՀՀՄՍ 2-զ չթ պ՟ծ՟նջում լ՟վ՟ժուն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր խողմն՟խթ 

՟րտ՟բր՟նքթ վգր՟ՠգրյ՟ժ= Այնու՟մգն՟յնթվ< գէգ աում՟րնգրզ նշ՟ն՟խ՟ժթ գն< ՟նծր՟ըգշտ ե խողմն՟խթ ՟րտ՟բր՟նքթն վգր՟ՠգրող 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտում և ՟յն ծոբվ՟լնգրթ< որոնցում խողմն՟խթ ՟րտ՟բր՟նքթ ալով 

ծ՟սույէնգրզ և ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում= 

Նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟րըգք ունգցող խողմն՟խթ ՟րտ՟բր՟նքնգրզ պգտք ե ծ՟շվ՟ռվգն որպգս ծ՟մ՟տգղ ՟րտ՟բր՟նքնգր= Հ՟մ՟տգղ 

՟րտ՟բր՟նքնգրզ զստ ս՟ծմ՟նմ՟ն ունգն նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟րըգք< թնչզ պ՟ծ՟նջում ե խ՟դմ՟խգրպուէյ՟նզ ռ՟ցթոն՟ժ և ծգտևող՟խ՟ն ծթմունքով 

ՠ՟շիգժ վգր՟մշ՟խմ՟ն ՟յն լ՟իսումնգրզ< որոնք յուր՟ք՟նչյուր ՟րտ՟բր՟նքթ ծ՟մ՟ր ՟ռ՟նձթն չգն խ՟րող որոշվգժ=  

(ժ) Վարձակալություն 

Որոշգժու ծ՟մ՟ր, ՟րբյոք, ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ պ՟րուն՟խում ե վ՟րձ՟խ՟ժուէյուն< պգտք ե ուշ՟բրուէյուն բ՟րձնգժ 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն տնտգս՟խ՟ն ՠով՟նբ՟խուէյ՟նզ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն սխդՠթ բրուէյ՟մՠ` ՟րբյոք 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն խ՟տ՟րումզ խ՟իվ՟լ ե որոշ՟խթ ՟խտթվթ խ՟մ ՟խտթվնգրթ օատ՟աորլումթց< էգ 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ փոի՟նցում ե ՟խտթվզ օատ՟աորլգժու թր՟վունք< նույնթսխ< գէգ ՟յբ թր՟վունքզ 

ՠ՟ց՟ծ՟յտորգն նշվ՟լ չե ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունումֈ 

Մթնչև 2::5է; ծունվ՟րթ 1-զ տգղթ ունգց՟լ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր սխդՠն՟խ՟ն ը՟մխգտ ծ՟նբթս՟նում ե 

2::5է; ծունվ՟րթ 1-զ ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՄԿ 4 «Հ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրում վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ՟ռխ՟յուէյ՟ն որոշումզ» 

մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն ՟նցում՟յթն բրույէնգրթ= 

Խումբը որպես վարձակալ 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյունզ< որզ Խմՠթն փոի՟նցում ե վ՟րձ՟խ՟ժվ՟լ ՟խտթվթ սգփ՟խ՟նուէյ՟ն ծգտ 

խ՟պվ՟լ զստ եուէյ՟ն ՠոժոր ռթսխգրն ու օաուտնգրզ< խ՟պթտ՟ժ՟ցվում ե վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն մգխն՟րխթն 

վ՟րձ՟խ՟ժվ՟լ աույքթ թր՟խ՟ն ՟րըգքով խ՟մ< գէգ ՟վգժթ փոքր ե< նվ՟դ՟աույն վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն վճ՟րնգրթ 

նգրխ՟ ՟րըգքով= Վ՟րձ՟վճ՟րնգրզ ՠ՟շիվում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգրթ և վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ նվ՟դգցմ՟ն նխ՟տմ՟մՠ ՟յնպգս< որ ստ՟ցվթ ծ՟ստ՟տուն տոխոս՟բրույք 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ մն՟ցորբթ նխ՟տմ՟մՠֈ Ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգրզ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգր ծոբվ՟լումֈ 

Վ՟րձ՟խ՟ժվ՟լ աույքթ ծ՟մ՟ր ծ՟շվ՟րխվում ե մ՟շվ՟լուէյուն ՟խտթվթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ 

զնէ՟ցքումֈ Այն բգպքում< գրՠ չխ՟ ողջ՟մթտ ծ՟վ՟ստթ՟ցում< որ Խումՠզ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ը՟մխգտթ ՟վ՟րտթն 

խստ՟ն՟ սգփ՟խ՟նուէյ՟ն թր՟վունք< ՟խտթվթ մ՟շվ՟լուէյունզ ծ՟շվ՟րխվում ե ծգտևյ՟ժ գրխու ը՟մխգտնգրթց 

նվ՟դ՟աույնով` ՟խտթվթ ան՟ծ՟տվ՟լ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտ և վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ը՟մխգտ= 

Գորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ալով վճ՟րումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն որպգս աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իս շ՟ծույէում 

խ՟մ վն՟սում ալ՟յթն մգէոբով վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքումֈ 

 

ՖՀՄՄԿ 4.6 

 

 

 

ՖՀՄՄԿ 4.17 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 17.8 

ՀՀՄՍ 17.20 

ՀՀՄՍ 17.25 

 

 

 

 
ՀՀՄՍ 17.27 

 

 
 

ՀՀՄՍ 17.33 

Պարունակվող ֆինանսական վարձակալություն 

Բոժոր «վգրցրու խ՟մ վճ՟րթր» պ՟յմ՟ն՟արգրզ վգր՟ն՟յվում գն ՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն պ՟ծթց` որոշգժու ծ՟մ՟ր< էգ 

՟րբյոք նգր՟ռում գն պ՟րուն՟խվող ֆթն՟նս՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյուն= 

 

ՖՀՄՄԿ 4.6 

Խումբը որպես վարձատու 

Գույքթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյունզ< գրՠ Խումՠզ չթ փոի՟նցում ՟խտթվթ սգփ՟խ՟նուէյ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ զստ եուէյ՟ն 

ՠոժոր ռթսխգրն ու օաուտնգրզ< բ՟ս՟խ՟րավում ե որպգս աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյուն= Գորլ՟ռն՟խ՟ն 

վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ալով ՠ՟ն՟խցուէյուննգրթ զնէ՟ցքում ՟ռ՟ջ՟ցող սխդՠն՟խ՟ն ուղղ՟խթ լ՟իսումնգրզ 

աում՟րվում գն վ՟րձ՟խ՟ժվ՟լ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթն և ճ՟ն՟չվում վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն ը՟մխգտթ 

զնէ՟ցքում նույն ծթմունքով< թնչպգս վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն գխ՟մուտզֈ Պ՟յմ՟ն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյունզ ճ՟ն՟չվում 

ե որպգս ծ՟սույէ ՟յն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< որում վ՟ստ՟խվգժ եֈ 

 

ՀՀՄՍ 17.8 

ՀՀՄՍ 17.52 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժա) Պահուստներ 

(i) Ընդհանուր 

Պ՟ծուստնգրզ ճ՟ն՟չվում գն< գրՠ Խումՠն ունթ նգրխ՟ թր՟վ՟խ՟ն խ՟մ խ՟ռուցող՟խ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուն 

որպգս ՟նցյ՟ժ բգպքգրթ ՟րբյունք< և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ ՟յբ պ՟րտ՟խ՟նուէյունզ մ՟րգժու նպ՟տ՟խով 

խպ՟ծ՟նջվթ տնտգu՟խ՟ն oաուտնգր մ՟րմն՟վորող մթջոցնգրթ ՟րտ՟ծոuք, և ՟յբ պ՟րտ՟խ՟նուէյունզ խ՟րգժթ 

ե ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տորգն չ՟փգժֈ Երՠ Խումՠն ՟խնխ՟ժում ե< որ պ՟ծուստն ՟մՠողջուէյ՟մՠ խ՟մ բր՟ մթ մ՟սզ 

խփոիծ՟տուցվթ< օրթն՟խ` ՟պ՟ծով՟ար՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ շրջ՟ն՟խնգրում< փոիծ՟տուցմ՟ն աում՟րզ 

ճ՟ն՟չվում ե որպգս ՟ռ՟նձթն ՟խտթվ< ՠ՟յց մթ՟յն ՟յն բգպքում< գրՠ փոիծ՟տուցումզ զստ եուէյ՟ն որոշ՟խթ եֈ 

Ց՟նխ՟ց՟լ պ՟ծուստթն վգր՟ՠգրող լ՟իս նգրխ՟յ՟ցվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում` դուտ ց՟նխ՟ց՟լ 

փոիծ՟տուցումթցֈ Եէգ բր՟մթ ը՟մ՟ն՟խ՟յթն ՟րըգքթ ՟դբգցուէյունզ նշ՟ն՟խ՟ժթ ե< պ՟ծուստնգրզ դգղչվում 

գն` օատ՟աորլգժով զնէ՟ցթխ մթնչ ծ՟րխումզ բրույքզ< որն ՟րտ՟ցոժում ե պ՟րտ՟վորուէյ՟նզ ծ՟տուխ ռթսխգրզ= 

Երՠ դգղչում ե խթր՟ռվում< ը՟մ՟ն՟խ ՟նցնգժու պ՟տճ՟ռով պ՟ծուստնգրթ ՟ճզ ճ՟ն՟չվում ե որպգս 

ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իս շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում: 

 

 

 

ՀՀՄՍ 37.14 

 

 

 

ՀՀՄՍ 37.53 

ՀՀՄՍ 37.54  

ՀՀՄՍ 37.45 

ՀՀՄՍ 37.47 

 

ՀՀՄՍ 37.60 

 

 

(ii) Շրջակա միջավայրի վերականգնման պահուստ 

Խումՠզ ծ՟շվ՟ռում ե ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն և ՟յժ աորլ՟ռնուէյուննգրթ վգր՟խ՟նանմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ 

թր՟վ՟խ՟ն և խ՟ռուցող՟խ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթ նգրխ՟ ՟րըգքզ պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթ ՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն 

՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ= Այս աորլ՟ռնուէյուննգրզ, զստ եուէյ՟ն, նգր՟ռում գն խ՟ռուցվ՟լքնգրթ ՟պ՟տգղ՟խ՟յում 

և ծգռ՟ցում< ծ՟նքգրթ և պոչ՟մՠ՟րնգրթ վգր՟խ՟նանում< աորլ՟ռն՟խ՟ն ս՟րք՟վորումնգրթ ՟պ՟տգղ՟խ՟յում< 

աորլ՟ր՟նթ և է՟փոննգրթ տ՟ր՟լքթ փ՟խում և տուը՟լ տ՟ր՟լքնգրթ վգր՟խ՟նանում< ՠ՟րգժ՟վում և 

խ՟ն՟չ՟պ՟տում= 

Պ՟րտ՟խ՟նուէյունզ սովոր՟ՠ՟ր թ ծ՟յտ ե ա՟ժթս ՟խտթվթ նգրբրմ՟ն խ՟մ ծ՟նքթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն տ՟ր՟լքթ 

ծողթ/մթջ՟վ՟յրթ փչ՟ցմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ= Պ՟րտ՟վորուէյ՟ն սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց ծ՟շվ՟րխվ՟լ 

լ՟իսումնգրթ նգրխ՟ ՟րըգքզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում ե` ՟վգժ՟ցնգժով ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟նքթ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքզ ծ՟նքթ մշ՟խմ՟նզ/խ՟ռուցմ՟նզ վգր՟ՠգրվող լ՟իսումնգրթ չ՟փով= Պ՟շ՟րնգրթ ՟րտ՟բրուէյ՟ն 

զնէ՟ցքում ՟ռ՟ջ գխող ց՟նխ՟ց՟լ վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգր լ՟իս՟արվում գն ՟ռ՟ջ՟ն՟ժուն 

պգս= Ժ՟մ՟ն՟խթ զնէ՟ցքում դգղչվ՟լ պ՟րտ՟վորուէյունզ ՟վգժ՟նում ե շուխ՟յթ զնէ՟ցթխ ան՟ծ՟տումնգրզ և 

պ՟րտ՟վորուէյ՟նզ ծ՟տուխ ռթսխգրզ ՟րտ՟ցոժող դգղչմ՟ն բրույքթ վր՟ ծթմնվ՟լ նգրխ՟ ՟րըգքթ 

փոփոիուէյ՟մՠ:  

Զգղչթ պ՟րՠգր՟ՠ՟ր ծգտ՟բ՟րձումզ ճ՟ն՟չվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում` որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իս= 

Վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրթ ժր՟ցուցթչ փոփոիուէյուննգրզ խ՟մ իթստ տ՟տ՟նումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն ծգնց 

՟ռ՟ջ՟ցմ՟ն պ՟ծթն որպգս ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվնգրթ և վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ 

նխ՟տմ՟մՠ ՟վգժ՟ցումնգր խ՟մ նվ՟դգցումնգր= Տուը՟լ տ՟ր՟լքթ վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրզ (խոմգրցթոն 

՟րտ՟բրուէյունզ սխսգժուց ծգտո)< որոնք ստգղլվգժ գն շ՟րուն՟խ՟խ՟ն ծթմունքթ վր՟ ՟րտ՟բրուէյ՟ն 

զնէ՟ցքում, նգրխ՟յ՟ցվում գն դգղչվ՟լ ՟րըգքով և ճ՟ն՟չվում շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< գրՠ ՟րբյուն՟ծ՟նումզ 

սխսվում եֈ 

Հ՟շվ՟րխվ՟լ ՟պ՟ա՟ լ՟իսումնգրթ ան՟ծ՟տումնգրթ փոփոիուէյուննգրզ ճ՟ն՟չվում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում վգր՟խ՟նանմ՟ն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն և ՟խտթվթ խ՟մ 

՟վգժ՟ցմ՟մՠ< խ՟մ նվ՟դմ՟մՠ< գէգ ՟յբ ծ՟շվ՟րխվ՟լ լ՟իսումնգրզ սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվգժ եթն որպգս ՟խտթվթ 

մթ մ՟ս ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ16 «Հիմնական միջոցներ» ստ՟նբ՟րտթ:   

Վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ց՟նխ՟ց՟լ խրճ՟տում և, ծգտև՟ՠ՟ր< ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվթ 

ց՟նխ՟ց՟լ նվ՟դում չթ խ՟րող ագր՟դ՟նցգժ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ= Եէգ ՟յն ագր՟դ՟նցում ե ՟խտթվթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ< ՟պ՟ ՟յբ աում՟րն ՟նմթջ՟պգս ճ՟ն՟չվում ե շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում:  

Այն բգպքում< գրՠ ան՟ծ՟տմ՟ն փոփոիուէյունզ ՠգրում ե վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ՟ճթ և, 

ծգտև՟ՠ՟ր, ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ ՟վգժ՟ցմ՟նզ< Խումՠզ պգտք ե բթտ՟րխթ< էգ ՟րբյոք վգրջթնս 

՟մՠողջ ՟խտթվթ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշ ե< և գէգ ՟յո< ստուաթ ՟յն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 36-թ: 

Եէգ ծ՟սուն ծ՟նքգրթ ծ՟մ՟ր վգր՟ն՟յվ՟լ ծ՟նքգրթ ՟խտթվզ` ծ՟ն՟լ շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ վգր՟խ՟նանմ՟ն 

պ՟ծուստնգրզ< ագր՟դ՟նցում ե փոիծ՟տուցվող աում՟րթն< ՟պ՟ ՟յբ ագր՟դ՟նցող աում՟րն ՟նմթջ՟պգս 

ճ՟ն՟չվում ե որպգս լ՟իս=  

Փ՟խվ՟լ տ՟ր՟լքնգրթ ծ՟մ՟ր ծ՟շվ՟րխվ՟լ լ՟իսումնգրթ փոփոիուէյուննգրն ՟նմթջ՟պգս ճ՟ն՟չվում գն 

շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում:  

 

 

ՀՀՄՍ 37.45 

ՀՀՄՍ 37.47 

 

ՀՀՄՍ 37.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՄԿ 1.8 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՄԿ 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժա) Պահուստներ (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն 

Պահուստի փոփոխություններ 

Երՠ վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն նվ՟դումզ պգտք ե ծ՟նվթ ՟խտթվթ ՟րըգքթց< ՟խտթվթ ՟րըգքզ նվ՟դգցվ՟լ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքն ե (նգր՟ռյ՟ժ` ՟խտթվթ խ՟ռուցմ՟ն և վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրզ): Այս ինբթրզ և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

ժուլումզ ցույց գն տրվ՟լ ՖՀՄՄԿ 1-ում: Ըստ վգրջթնթս՝ վգր՟խ՟նանումզ չթ բթտ՟րխվում որպգս ՟խտթվթ ՟ռ՟նձթն տ՟րր: 

Հ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր, մգնք խ՟րլում գնք, որ ճթշտ չե ճ՟ն՟չգժ որևե օաուտ, մթնչ ՟մՠողջ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ 

մ՟րումզ:  

Հետաձգված հարկեր 

Վգր՟խ՟նանմ՟ն ՟խտթվթ և պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ճ՟ն՟չումզ և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟րխ՟յթն ՟դբգցուէյուննգրզ 

ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟մՠ դՠ՟ղվող խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ մոտ ՟ռ՟ջ՟ցրգժ գն գրխու տ՟րՠգր մոտգցումնգր` 

1-ին մոտեցում: Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ ճ՟ն՟չում ե (1) վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյ՟նզ 

վգր՟ՠգրող ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվզ և (2) վգր՟խ՟նանմ՟ն ՟խտթվթ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյ՟նզ վգր՟ՠգրող 

ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ: Առ՟ջթն օրվ՟ բրուէյ՟մՠ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվզ և ծգտ՟ձավ՟լ 

ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ ծ՟վ՟ս՟ր գն, և ՀՀՄՍ 12-թ 71-թց 76 ՠ՟ըթննգրում նգր՟ռվ՟լ ծ՟շվ՟նցմ՟ն չ՟փ՟նթշնգրզ 

ՠ՟վ՟ր՟րվում գն ՟յնպգս, որ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում ճ՟ն՟չվ՟լ աում՟րզ դրո եֈ Այնու՟մգն՟յնթվ, ծգտ՟ա՟յում 

վգր՟խ՟նանմ՟ն ՟խտթվզ խ՟մորտթդ՟ցվթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟րտ՟վորուէյունթց տ՟րՠգրվող բրույքով, գրՠ ծգտ՟ձավ՟լ 

դուտ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ խճ՟ն՟չվգն: 

2-րդ մոտեցում: Ընխգրուէյունզ չթ ճ՟ն՟չում վգր՟խ՟նանմ՟ն ՟խտթվթ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյ՟նզ վգր՟ՠգրող ո′չ 

ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվզ, ո′չ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ: ՀՀՄՍ 12-թ 15 և 24 

ՠ՟ըթննգրում նշվ՟լ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ՟դ՟տումզ` ՟ռ՟նց ծգտ՟ա՟ ճ՟ն՟չմ՟ն վգր՟ն՟յմ՟ն, վգր՟ՠգրում ե 

ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն յուր՟ք՟նչյուր ՟ռ՟նձթն ճ՟ն՟չվ՟լ տ՟րրթ: 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՄԿ 1 

ՑՕ1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.56 

ՀՀՄՍ 12.37 

 

(iii) Ջերմոցային գազի արտանետում  

Որոշ՟խթ գրխրնգրում Խումՠզ ձգռք ե ՠգրգժ ՟դ՟տ ՟րտ՟նգտումնգրթ թր՟վունք որպգս ՟յբ գրխրնգրում 

Արտ՟նգտումնգրթ վ՟ճ՟ռքթ լր՟արգրթ ՟րբյունք: Իր՟վունքնգրզ տրվում գն տ՟րգխ՟ն խտրվ՟լքով և որպգս 

՟րբյունք պ՟ծ՟նջվում ե, որպգսդթ Խումՠզ նվ՟դգցնթ թր փ՟ստ՟ցթ ՟րտ՟նգտումնգրզ մթնչև թր՟վունքնգրթն 

ծ՟վ՟ս՟ր: Ստ՟ցվ՟լ ՟րտ՟նգտումնգրթ թր՟վունքնգրթ ալով Խումՠզ որբգարգժ ե դուտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ 

մոտգցումզ= Հգտև՟ՠ՟ր< պ՟ծուստզ ճ՟ն՟չվում ե մթ՟յն ՟յն բգպքում< գրՠ փ՟ստ՟ցթ ՟րտ՟նգտումնգրզ 

ագր՟դ՟նցում գն ստ՟ցվ՟լ և բգռ պ՟ծվող ՟րտ՟նգտումնգրթ թր՟վունքնգրթն= Արտ՟նգտումնգրթ ծգտ 

խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն որպգս ՟յժ աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգր=  

Այն բգպքում< գրՠ ՟րտ՟նգտմ՟ն թր՟վունքնգրզ անվում գն ՟յժ խողմգրթց< բր՟նք ճ՟ն՟չվում գն սխդՠն՟խ՟ն 

՟րըգքով և բթտ՟րխվում գն որպգս փոիծ՟տուցմ՟ն թր՟վունք< և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցվում գն 

՟րտ՟նգտումնգրթ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթն, վգր՟ան՟ծ՟տվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով և թր՟խ՟ն ՟րըգքթ 

փոփոիուէյուննգրզ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում: 

 

ՀՀՄՍ 8.10 

Մեկնաբանություն 

ՖՀՄՄԿ 3-զ «Արտանետման իրավունքներ» ուըզ խորցր՟լ ե ճ՟ն՟չվգժ 2005է; ծունթսթն< ք՟նթ որ ՀՀՄՍԽ*ն մշ՟խում ե ՟րտ՟նգտմ՟ն 

թր՟վունքնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն ուղգցույց= Հ՟տուխ ուղգցույցթ ՠ՟ց՟խ՟յուէյ՟ն պ՟յմ՟ննգրում խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ղգխ՟վ՟րուէյունզ 

պգտք ե մշ՟խթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟վ՟ստթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն=  

Խումՠզ խթր՟ռում ե ՀՀՄՍ 20.23-թ վր՟ ծթմնվ՟լ դուտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ մոտգցումզ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ստ՟ցվ՟լ ՟րտ՟նգտմ՟ն 

թր՟վունքնգրզ խ՟րող գն ճ՟ն՟չվգժ ն՟և որպգս ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր թր՟խ՟ն ՟րըգքով՝ ՟րտ՟ծ՟յտվ՟լ զստ ՀՀՄՍ 38-թ 

պ՟ծ՟նջվող ՠոժոր ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրով= 

(ժբ) Հարկեր 

(i) Ընթացիկ շահութահարկ 

Ընէ՟ցթխ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ զնէ՟ցթխ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 

չ՟փվում գն ՟յն աում՟րով< որն ՟խնխ՟ժվում ե ստ՟ն՟ժ խ՟մ վճ՟րգժ ծ՟րխ՟յթն մ՟րմթննգրթնֈ Հ՟րխգրթ 

բրույքնգրթ և ծ՟րխգրթ աում՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվող օրգնքնգրզ< ՟յն օրգնքնգրն գն< որոնք 

խթր՟ռվգժ խ՟մ ս՟ծմ՟նվգժ գն ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ ՟յն գրխրնգրում< որտգղ Խումՠզ աորլում և 

՟ռ՟ջ՟ցնում ե ծ՟րխվող շ՟ծույէֈ 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.46 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 

12.61((բ)) 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժբ) Հարկեր (շարունակություն)  

Սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ ծոբվ՟լնգրում խ՟մ ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում ուղղ՟խթորգն 

ճ՟ն՟չվ՟լ ծոբվ՟լնգրթն վգր՟ՠգրող զնէ՟ցթխ շ՟ծուէ՟ծ՟րխզ ճ՟ն՟չվում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր 

սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժում խ՟մ ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում< և ոչ էգ շ՟ծույէում խ՟մ 

վն՟սումֈ Ղգխ՟վ՟րուէյունզ ը՟մ՟ն՟խ ՟ռ ը՟մ՟ն՟խ ան՟ծ՟տում ե ծ՟րխ՟յթն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ զստ ՟յն 

թր՟վթճ՟խնգրթ< որտգղ խթր՟ռվող ծ՟րխ՟յթն խ՟րա՟վորումնգրզ ծ՟նբթս՟նում գն մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն ՟ռ՟րխ՟ և 

՟նծր՟ըգշտուէյ՟ն բգպքում ս՟ծմ՟նում ե պ՟ծուստնգրֈ 

 

(ii) Հետաձգված շահութահարկ 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխզ ծ՟շվ՟ռվում ե ծ՟շվգխշռթ մգէոբով ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ ՟խտթվնգրթ և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծ՟րխ՟յթն ՠ՟դ՟նգրթ և բր՟նց ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ նպ՟տ՟խով 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրթ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ծթմ՟ն վր՟ֈ  

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ճ՟ն՟չվում գն ՠոժոր ծ՟րխվող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր 

տ՟րՠգրուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր< ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ 

 գրՠ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ ՟ռ՟ջ՟նում ե աուբվթժթ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց< խ՟մ 

ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորում չծ՟նբթս՟ցող աորլ՟րքնգրում ՟խտթվնգրթ խ՟մ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց< գրՠ աորլ՟րքթ ը՟մ՟ն՟խ չխ՟ ՟դբգցուէյուն ո′չ 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն շ՟ծույէթ< ո′չ եժ ծ՟րխվող շ՟ծույէթ վր՟< 

 ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում< բուստր և ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում նգրբրումնգրթ ծգտ 

խ՟պվ՟լ ծ՟րխվող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգր< որտգղ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ 

ծ՟խ՟բ՟րձմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նզ խ՟րող ե վգր՟ծսխվգժ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր 

տ՟րՠգրուէյուննգրզ չգն ծ՟խ՟բ՟րձվթ մոտ ՟պ՟ա՟յումֈ 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ ճ՟ն՟չվում գն ՠոժոր նվ՟դգցվող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ< 

տգղ՟փոիվ՟լ չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն դգղչգրթ և չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն վն՟սնգրթ ծ՟մ՟ր ՟յնք՟նով< 

որք՟նով ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ խժթնթ ծ՟րխվող շ՟ծույէ< որթ բթմ՟ց ՟յբ նվ՟դգցվող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր 

տ՟րՠգրուէյուննգրզ և տգղ՟փոիվ՟լ չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն դգղչգրզ և չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

վն՟սնգրզ խխ՟րող՟ն՟ն օատ՟աորլվգժ, ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ծգտևյ՟ժ բգպքգրթ՝ 

 գրՠ նվ՟դգցվող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթն վգր՟ՠգրող ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվզ 

՟ռ՟ջ՟նում ե ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորում չծ՟նբթս՟ցող աորլ՟րքթ ՟րբյունքում 

սխդՠն՟պգս ճ՟ն՟չվ՟լ ՟խտթվթց խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյունթց և աորլ՟րքթ պ՟ծթն չթ ՟դբում ո′չ 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն շ՟ծույէթ< ո′չ ծ՟րխվող շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ վր՟< 

 ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում< բուստր և ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում նգրբրումնգրթ 

նվ՟դգցվող ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ 

ճ՟ն՟չվում գն ՟յնք՟նով< որք՟նով ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրզ 

խծ՟խ՟բ՟րձվգն մոտ ՟պ՟ա՟յում և խժթնթ ծ՟րխվող շ՟ծույէ< որթ բթմ՟ց ծն՟ր՟վոր խժթնթ օատ՟աորլգժ 

ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրզֈ 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.15 

 

ՀՀՄՍ 12.22(գ) 

 

 

ՀՀՄՍ 12.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.34 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.24 

 

 

ՀՀՄՍ 12.44 

 

 

 

 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ վգր՟ն՟յվում ե յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ 

բրուէյ՟մՠ և նվ՟դգցվում ե ՟յնք՟նով, որք՟նով ՟յժևս ծ՟վ՟ն՟խ՟ն չե, որ ՠ՟վ՟ր՟ր ծ՟րխվող շ՟ծույէ խժթնթ, 

որթ բթմ՟ց խօատ՟աորլվթ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվզֈ Չճ՟ն՟չվ՟լ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրթ 

ան՟ծ՟տումնգրզ վգր՟ն՟յվում գն յուր՟ք՟նչյուր ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ և ճ՟ն՟չվում ՟յնք՟նով, 

որք՟նով ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե, որ ՟պ՟ա՟ ծ՟րխվող շ՟ծույէզ էույժ խտ՟ վգր՟խ՟նանգժ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

՟խտթվզֈ 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ չ՟փվում գն ՟յն ծ՟րխ՟յթն բրույք՟չ՟փգրով, 

որոնք ՟խնխ՟ժվում ե, որ խխթր՟ռվգն ՟յն տ՟րում, գրՠ ՟խտթվնգրզ խթր՟ցվգն խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 

խմ՟րվգն՝ ծթմնվգժով ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ խթր՟ռվ՟լ խ՟մ օրգնքով ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

բրույք՟չ՟փգրթ (և ծ՟րխ՟յթն օրգնքնգրթ) վր՟ֈ 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ծ՟շվ՟նցվում գն, գէգ խ՟ թր՟վ՟ՠ՟նորգն 

՟մր՟արվ՟լ թր՟վունք զնէ՟ցթխ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ զնէ՟ցթխ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ 

նխ՟տմ՟մՠ ծ՟շվ՟նցգժու, և ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ վգր՟ՠգրում գն մթևնույն ծ՟րխվող խ՟դմ՟խգրպուէյ՟նզ և 

ծ՟րխ՟յթն մ՟րմթննգրթնֈ 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.47 

 

 

ՀՀՄՍ 12.74 

 

 

 

 

 

 
 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

50 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժբ) Հարկեր (շարունակություն)   

Որպգս ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորմ՟ն մ՟ս ձգռքՠգրվ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟րտոնուէյուննգրզ, 

որոնք ՟յբ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ չգն ՠ՟վ՟ր՟րում ՟ռ՟նձթն ճ՟ն՟չմ՟ն չ՟փ՟նթշնգրթն< խճ՟ն՟չվգն 

ծգտ՟ա՟յում< գէգ նոր տգղգխ՟տվուէյունզ փ՟ստգրթ և թրողուէյուննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ փոիվթֈ Ճշարտումզ 

խբթտվթ նվ՟դգցում աուբվթժթց (ք՟նթ բգռ ՟յն չթ ագր՟դ՟նցում աուբվթժզ)< գէգ ՟յն ՟ռ՟ջ՟ցգժ ե չ՟փմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< խ՟մ շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում= 

ՀՀՄՍ 12.68 

(iii) Ռոյալթիներ, ռեսուրսների վարձավճարների գծով հարկ և հասույթի վրա հիմնված հարկեր 

Բ՟ցթ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթց Խմՠթ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ն՟և նգր՟ռում և ճ՟ն՟չում գն 

որպգս շ՟ծուէ՟ծ՟րխ դուտ շ՟ծույէթ ալով ՟յժ ծ՟րխգրզ< որոնք ծթմնվ՟լ գն ՟րտ՟բրուէյ՟ն վր՟=  

Ռոյ՟ժէթնգրզ< ռգսուրսնգրթ վ՟րձ՟վճ՟րնգրթ ալով ծ՟րխգրզ և ծ՟սույէթ վր՟ ծթմնվ՟լ ծ՟րխգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն 

զստ ՀՀՄՍ 12-թ< գրՠ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ՠնուէ՟արթչնգրթն= Վգրջթնս տգղթ ե ունգնում< գրՠ 

պգտ՟խ՟ն մ՟րմնթ խողմթց ծ՟րխգրզ ա՟նձվում գն ծթմնվգժով ծ՟րխվող շ՟ծույէթ վր՟< ՟յժ ոչ ՟րտ՟բր՟նքթ 

լ՟վ՟ժթ վր՟ խ՟մ որպգս տոխոս ծ՟սույէթց՝ ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ճշարտումթց ծգտո= Նմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր զնէ՟ցթխ և ծգտ՟ձավ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխզ ծ՟շվ՟րխվում ե նույն ծթմքգրով< թնչ վգրզ 

նշվ՟լ ծ՟րխմ՟ն ՟յժ ձևգրթ ծ՟մ՟ր: Ռոյ՟ժէթնգրթ ալով ՟ռ՟ջ գխող պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ< որոնք չգն 

ՠ՟վ՟ր՟րում ՟յս չ՟փ՟նթշնգրթն ճ՟ն՟չվում գն որպգս զնէ՟ցթխ պ՟ծուստնգր և նգր՟ռվում գն վ՟ճ՟ռքթ 

թնքն՟րըգքթ մգջ= Ենէ՟բրվում ե< որ «Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟ն խողմթց վճ՟րվգժթք ռոյ՟ժէթնգրզ և ռգսուրսնգրթ 

վ՟րձ՟վճ՟րնգրթ ալով ծ՟րխգրզ ՠ՟վ՟ր՟րում գն շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ մ՟ս ծ՟մ՟րվգժու չ՟փ՟նթշթն=  

ՀՀՄՍ 12.2 

Մեկնաբանություն 

Ողջ ՟շի՟րծում ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտզ գնէ՟խ՟ ե տ՟րՠգր ֆթսխ՟ժ ռգըթմնգրթ: Այս ֆթսխ՟ժ ռգըթմնգրզ խ՟րող գն նգր՟ռգժ 

ռոյ՟ժէթնգրզ, ՟րտ՟բրուէյ՟ն ծ՟րխգրզ, շ՟ծույէթ ալով ծ՟րխգրզ և ՟յժն: Հ՟ճ՟ի ինբթր ե ՟ռ՟ջ՟նում որոշգժու, էգ ՟յս ֆթսխ՟ժ ռգըթմնգրթց, 

որոնք գն ծ՟նբթս՟նում շ՟ծույէթ ալով ծ՟րխգր և, ծգտև՟ՠ՟ր, գնէ՟խ՟ գն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 12-թ< և որոնք չգն ծ՟նբթս՟նում 

շ՟ծույէթ ալով ծ՟րխգր և, ծգտև՟ՠ՟ր< բուրս գն մնում ՀՀՄՍ 12-թ շրջ՟ն՟խթց= Սովոր՟ՠ՟ր պ՟ծ՟նջվում ե< որ վգրջթնս ծ՟շվթ ՟ռնվթ 

յուր՟ք՟նչյուր բգպքթ ծ՟մ՟ր ՟ռ՟նձթն:  

(iv) Վաճառքի հարկ (Ավելացված արժեքի հարկ)  

Հ՟սույէզ< լ՟իսգրզ և ՟խտթվնգրզ ճ՟ն՟չվում գն դուտ վ՟ճ՟ռքթ ծ՟րխթց (ԱԱՀ-թց)՝ ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ծգտևյ՟ժ 

բգպքգրթ; 

 գրՠ վ՟ճ՟ռքթ ծ՟րխզ (ԱԱՀ-ն) ՟ռ՟ջ՟ցգժ ե ՟յնպթսթ ՟խտթվնգրթ խ՟մ լ՟ռ՟յուէյուննգրթ անումթց< որթ ալով 

՟յն չթ ծ՟տուցվում ծ՟րխ՟յթն մ՟րմթննգրթ խողմթց; ՟յս բգպքում վ՟ճ՟ռքթ ծ՟րխզ (ԱԱՀ-ն) ճ՟ն՟չվում ե 

որպգս ՟խտթվթ ձգռքՠգրմ՟ն թնքն՟րըգքթ մ՟ս խ՟մ որպգս լ՟իս՟յթն ծոբվ՟լթ մ՟ս 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր< 

 բգՠթտոր՟խ՟ն և խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ< որոնք նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն վ՟ճ՟ռքթ ծ՟րխզ (ԱԱՀ-ն) 

նգր՟ռյ՟ժֈ 

Հ՟րխ՟յթն մ՟րմթննգրթց ծ՟տուցվող խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուն ծ՟նբթս՟ցող վ՟ճ՟ռքթ ծ՟րխթ (ԱԱՀ-թ) ալով 

աում՟րնգրզ նգր՟ռվում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում որպգս բգՠթտոր՟խ՟ն խ՟մ 

խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքֈ 

 
ՀՀՄՍ 18.8 

(ժգ) Հասույթի ճանաչում 

Հ՟սույէզ ճ՟ն՟չվում ե ՟յն չ՟փով< որք՟նով ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգր խծոսգն բգպթ 

Խումՠ< և ՟յբ ծ՟սույէզ խ՟րգժթ ե ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տորգն չ՟փգժ: Հ՟սույէզ չ՟փվում ե ստ՟ցվ՟լ խ՟մ ստ՟ցվգժթք 

ծ՟տուցմ՟ն թր՟խ՟ն ՟րըգքով՝ ծ՟շվթ ՟ռնգժով ս՟ծմ՟նվ՟լ դգղչգրզ< դթջումնգրզ և ծ՟րխգրն ու տուրքգրզֈ 

Խումՠն թր ծ՟սույէթ ալով աորլ՟րքնգրզ ան՟ծ՟տում ե որոշ՟խթ չ՟փ՟նթշնգրով` որոշգժու, ՟րբյոք, ՟յն ծ՟նբգս 

ե ա՟ժթս որպգս պրթնցթպ՟ժ խ՟մ աորլ՟խ՟ժֈ Խումՠզ գդր՟խ՟ցրգժ ե< որ ՟յն ծ՟նբգս ե ա՟ժթս որպգս պրթնցթպ՟ժ 

ծ՟սույէթ ծգտ խ՟պվ՟լ թր ՠոժոր աորլ՟րքնգրումֈ  

Ապր՟նքնգրթ վ՟ճ՟ռքթց ծ՟սույէզ ճ՟ն՟չվում ե< գրՠ անորբթն գն փոի՟նցվում ՟պր՟նքնգրթ սգփ՟խ՟նուէյ՟ն 

ծգտ խ՟պվ՟լ ռթսխգրթ և ծ՟տույցնգրթ նշ՟ն՟խ՟ժթ մ՟սզ՝ սովոր՟ՠ՟ր անորբթն ՟պր՟նքնգրթ սգփ՟խ՟նուէյ՟ն 

փոի՟նցմ՟ն պ՟ծն եֈ Հթմն՟խ՟նում ծ՟սույէզ ճ՟ն՟չվում ե< գրՠ ՟պր՟նքզ ֆթդթխ՟պգս տգղ՟փոիվում ե ն՟վ, 

ան՟ցք< փոի՟բրողթ խ՟մ ՟յժ մ՟տ՟խ՟ր՟րողթ= Հ՟սույէզ ծ՟շվ՟րխվում ե ստ՟ցվ՟լ խ՟մ ստ՟ցվգժթք 

ծ՟տուցմ՟ն թր՟խ՟ն ՟րըգքով= 

Հգտևյ՟ժ չ՟փ՟նթշնգրզ վգր՟ՠգրում գն ն՟և ծ՟սույէթ ՟յժ ՟ռ՟նձթն աորլ՟րքնգրթն`  

 

 

ՀՀՄՍ 

18.35(ա) 

 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 18.14 

ՀՀՄՍ 18.20 

ՀՀՄՍ 18.9 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժգ) Հասույթի ճանաչում (շարունակություն)  

(i) Ոսկու ձուլակտորների վաճառք   

Ոսխու ձուժ՟խտորնգրթ վ՟ճ՟ռքթց ծ՟սույէզ պգտք ե ճ՟ն՟չվթ, գրՠ անորբթն գն փոի՟նցվում ՟պր՟նքնգրթ 

սգփ՟խ՟նուէյ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ նշ՟ն՟խ՟ժթ ռթսխգրզ և ծ՟տույցնգրզ և վ՟ճ՟ռքթ անգրզ ծ՟յտնթ գն խ՟մ խ՟րող 

գն ծ՟վ՟ստթորգն չ՟փվգժ= Վգրջթնս սովոր՟ՠ՟ր տգղթ ե ունգնում< գրՠ ոսխթն խրգբթտ՟արվում ե ծ՟ճ՟իորբթ` 

մգտ՟ղթ ծ՟շվթն=  

 

(ii) Ոսկու և պղնձի խտանյութի վաճառք  

Խմՠթ` ծ՟ն՟լոյթ ոսխու և պղնձթ պ՟րուն՟խուէյ՟ն (մգտ՟ղթ իտ՟նյուէթ) վ՟ճ՟ռքթ պ՟յմ՟ն՟արթ պ՟յմ՟ննգրզ 

էույժ գն տ՟ժթս անգրթ ճշարտումնգր` ծթմնվ՟լ ծ՟ճ՟իորբթ խողմթց մգտ՟ղթ իտ՟նյուէթ վգրջն՟խ՟ն 

պ՟րուն՟խուէյունզ պ՟րդգժու ծ՟մ՟ր վգրջն՟խ՟ն փորձ՟րխմ՟ն ՟րբյունքնգրթ վր՟= Այս ՟պր՟նքնգրթ 

վ՟ճ՟ռքթց ծ՟սույէթ ճ՟ն՟չումզ ծթմնվ՟լ ե վգրջգրս իտ՟նյուէում մգտ՟ղթ պ՟րուն՟խուէյ՟ն ան՟ծ՟տմ՟ն 

(ծթմնվ՟լ՝ սխդՠն՟խ՟ն փորձ՟րխմ՟ն ՟րբյունքնգրթ վր՟) և փոի՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ սփոէ անգրթ 

վր՟` վգրջն՟խ՟ն որոշմ՟ն ծգտ՟ա՟ ճշարտմ՟մՠ, որզ նգրխ՟յ՟ցվում ե որպգս «Այժ գխ՟մտթ» մ՟ս:  

Երրորբ ՟նձ՟նց ծգտ` մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող իտ՟նյուէթ վ՟ճ՟ռքթ պ՟յմ՟ն՟արթ պ՟յմ՟ննգրզ նգր՟ռում գն 

ն՟ին՟խ՟ն ան՟աոյ՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգր< որտգղ մգտ՟ղ իտ՟նյուէթ ծ՟ն՟լոյթ վ՟ճ՟ռքթ աթնզ 

ծթմնվ՟լ ե ծ՟ճ՟իորբթն մ՟տ՟խ՟ր՟րգժուց ծգտո նշվ՟լ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ (ան՟նշմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լզ) շուխ՟յում ագրթշիող սփոէ անգրթ վր՟: Վ՟ճ՟ռքթ անթ ճշարտումնգրզ թ ծ՟յտ գն ա՟ժթս 

ան՟նշվ՟լ շուխ՟յ՟խ՟ն անթ փոփոիուէյուննգրթ ՟րբյունքում մթնչ վգրջն՟խ՟ն մ՟րմ՟ն ՟մս՟էթվզ= 

Ն՟ին՟խ՟ն ծ՟շվթ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն և վգրջն՟խ՟ն մ՟րմ՟ն մթջև զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լզ խ՟րող ե մգխ 

՟մսթց մթնչև վգց ՟մթս ժթնգժ=  

Մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող իտ՟նյուէթ ն՟ին՟խ՟ն ան՟նշմ՟ն ՠնուէ՟արթչնգրով վ՟ճ՟ռքթ պ՟յմ՟ն՟արգրզ 

գնէ՟բրվում ե< որ նգր՟ռում գն պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթք< որզ պգտք ե ՟նջ՟տվթ ծթմն՟խ՟ն 

պ՟յմ՟ն՟արթց ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն նխ՟տ՟ռումնգրով= Հթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟աթրզ վգր՟ՠգրում ե 

մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող իտ՟նյուէգրթ վ՟ճ՟ռքթն և պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքզ ծ՟նբթս՟նում ե 

ֆորվ՟րբ՟յթն պ՟յմ՟ն՟աթրզ, որթ ծ՟մ՟ր ն՟ին՟խ՟ն վ՟ճ՟ռքզ ծգտ՟ա՟յում ճշարտվում ե: Այսպթսով, ծգջթ 

ծ՟շվ՟ռմ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթն չծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նող պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքզ ճ՟ն՟չվում ե թր՟խ՟ն 

՟րըգքով, որթ ծգտ՟ա՟ փոփոիուէյուննգրզ մթնչև վգրջն՟խ՟ն մ՟րումզ յուր՟ք՟նչյուր ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում 

ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում, և նգրխ՟յ՟ցվում գն որպգս ՟յժ գխ՟մուտ: Գն՟նշմ՟ն զնէ՟ցքում և մթնչ 

վգրջն՟խ՟ն մ՟րումզ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ փոփոիուէյուննգրզ ծ՟շվ՟րխվում գն ոսխու և պղնձթ ֆորվ՟րբ՟յթն 

շուխ՟յթ անգրզ ծ՟շվթ ՟ռնգժով:  

 

(iii) Տոկոսային եկամուտ 

Ամորտթդ՟ցվ՟լ ՟րըգքով չ՟փվող ՠոժոր ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ և վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ 

բ՟ս՟խ՟րավ՟լ տոխոս՟յթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ տոխոս՟յթն գխ՟մուտզ խ՟մ լ՟իսզ ծ՟շվ՟ռվում ե 

օատ՟աորլգժով ՟րբյուն՟վգտ տոխոս՟բրույքզ` բրույք< որզ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքթ աորլողուէյ՟ն ՟խնխ՟ժվող 

ը՟մխգտթ խ՟մ, ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն բգպքգրում, ՟վգժթ խ՟րճ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ ծ՟մ՟ր ան՟ծ՟տվ՟լ 

բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ՟պ՟ա՟ վճ՟րումնգրզ խ՟մ ստ՟ցվգժթք աում՟րնգրզ դգղչում ե ճշարթտ մթնչև 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվթ խ՟մ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն դուտ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ: Տոխոս՟յթն 

գխ՟մուտզ նգր՟ռվում ե շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտնգրումֈ 

 

ՀՀՄՍ 

18.30(ա) 

Մեկնաբանություն 

Ոսկու ձուլակտորների վաճառքի ֆորվարդային պայմանագրեր 

Հ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտում զնխգրուէյուննգրզ ծ՟ճ՟ի խ՟դմում գն ծգջ՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգր, թնչպթսթք գն ֆորվ՟րբ՟յթն 

պ՟յմ՟ն՟արգրզ` ՟պր՟նքնգրթ անգրթ ՟նխ՟յունուէյ՟ն ռթսխթն գնէ՟րխվ՟լուէյ՟ն խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն ծ՟մ՟ր: Ոսխու ձուժ՟խտորնգրթ վ՟ճ՟ռքթ 

ֆորվ՟րբ՟յթն պ՟յմ՟ն՟արգրով խ՟տ՟րվ՟լ վ՟ճ՟ռքզ խ՟րող ե ծ՟շվ՟ռվգժ որպգս սովոր՟խ՟ն վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգր (խ՟տ՟րմ՟ն 

գնէ՟խ՟ պ՟յմ՟ն՟արգր), գէգ ՟յն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում ե ՀՀՄՍ 39-թ 5-րբ պ՟ր՟ար՟ֆթն= Ս՟ նգր՟ռում ե ՟յն բգպքում, գրՠ ոսխգ 

ձուժ՟խտորնգրթ վ՟ճ՟ռքթ ֆորվ՟րբնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ խ՟տ՟րվում գն ոսխգ ձուժ՟խտորնգրթ ՟րտ՟բրուէյունթց ֆթդթխ՟խ՟ն 

մ՟տ՟խ՟ր՟րմ՟ն մթջոցովֈ  

Պայմանական գնով պայմանագրեր  

Որոշ ՟պր՟նքնգրթ վ՟ճ՟ռքթ պ՟յմ՟ն՟արգրզ սովոր՟ՠ՟ր էույժ գն տ՟ժթս մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող իտ՟նյուէթ փոի՟բրմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ 

պ՟յմ՟ն՟խ՟ն ան՟նշում` որոշ՟խթ ՟պ՟ա՟ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ շուխ՟յ՟խ՟ն անթ վր՟ ծթմնվ՟լ վգրջն՟խ՟ն ան՟նշմ՟մՠ= Վգրջն՟խ՟ն աթնզ 

խ՟րող ե ծթմնվ՟լ ժթնգժ ծգտ՟ա՟ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ (ան՟նշմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ն) մթջթն անթ< մ՟տ՟խ՟ր՟րումթց ծգտո ֆթքսվ՟լ 

՟մս՟էվթ անթ, խ՟մ ծ՟ժգցնողթ և դտողթ խողմթց ծգտ՟ա՟յում ստ՟ցվ՟լ աում՟րթ վր՟:  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

52 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժգ) Հասույթի ճանաչում (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Չգղյ՟ժ չծ՟մ՟րվող պ՟յմ՟ն՟արգրում անգրթ ճշարտմ՟ն ՠնուէ՟արթչնգրզ< որոնք ծթմնվ՟լ գն փոի՟բրումթց խ՟մ ՟ռ՟քումթց ՟նմթջ՟պգս 

ծգտո զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ ան՟նշվ՟լ շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթ վր՟< ծ՟մ՟րվում գն պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգր< որոնք պգտք ե 

՟ռ՟նձն՟ցվգն զստ ՀՀՄՍ 39-թ` պ՟յմ՟ն՟արթ խնքմ՟ն ֆորվ՟րբ՟յթն անթ և սփոէ անթ սգրտորգն խ՟պվ՟լ չժթնգժու պ՟տճ՟ռով= Ապ՟ա՟ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող իտ՟նյուէթ վ՟ճ՟ռքթ ոչ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟աթրզ խբթտ՟րխվթ որպգս ծթմն՟խ՟ն 

պ՟յմ՟ն՟աթր< մթնչբգռ ՟ռ՟քումթց/փոի՟բրումթց մթնչև վգրջն՟խ՟ն մ՟րումզ զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ անթ տ՟տ՟նումնգրթ ռթսխթն 

գնէ՟րխվ՟լուէյունզ խբթտ՟րխվթ որպգս պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթք= 

Ն՟իք՟ն ՟ռ՟քումզ< ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟աթրզ ծ՟նբթս՟նում ե ՟պր՟նքնգրթ վ՟ճ՟ռքթ պ՟յմ՟ն՟աթրզ= Առ՟քումթց ծգտո< գրՠ վ՟ճ՟ռքն 

՟րբգն ճ՟ն՟չվում ե< ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟աթր ե ծ՟նբթս՟նում ՟ռևտր՟յթն բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքզ= Գոյուէյուն ունթ ծ՟մոդթչ փ՟ստ՟րխ< որ 

անթ ճշարտմ՟ն ՠնուէ՟արթչզ սգրտորգն խ՟պվ՟լ ե ՟պր՟նքթ մ՟տ՟խ՟ր՟րմ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ ծգտ< ս՟խ՟յն` ոչ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքթ= 

Հգտև՟ՠ՟ր< պ՟րտ՟բթր չե մթնչ ՟ռ՟քումզ ՟ռ՟նձն՟ցնգժ պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքզ= Սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ 

պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ ծ՟վ՟ս՟ր խժթնթ դրոյթ< ՠ՟յց ծգտ՟ա՟յում աորլթքթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ խփոիվթ 

պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն անթն և շուխ՟յթ ֆորվ՟րբ՟յթն բրույքթն ՟նբր՟բ՟ռն՟ժով= Պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքզ խճ՟ն՟չվթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթք=  

Պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ փոփոիուէյուննգրզ պգտք ե ճ՟ն՟չվգն տվյ՟ժ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ շ՟ծույէում խ՟մ 

վն՟սում= Պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ ալով օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ խ՟րող գն նգրխ՟յ՟ցվգժ ՟յժ ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ ալով 

օաուտնգրթ և վն՟սնգրթ ծգտ խ՟մ որպգս ՟յժ գխ՟մուտ= Նգրխ՟յումս աոյուէյուն չունթ ՟յս օաուտնգրթ և վն՟սնգրթ բ՟ս՟խ՟րամ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ 

վգրջն՟խ՟ն ուղգցույց= Գորլն՟խ՟նում< շ՟տ զնխգրուէյուննգր նգր՟ռում գն ՟յբ օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ թրգնց թր՟ցումթց ծ՟սույէթ մգջ= 

Անխ՟ի խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն որբգար՟լ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունթց խ՟րևոր ե< որպգսդթ նմ՟ն օաուտնգրթ և վն՟սնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ ՠ՟ց՟ծ՟յտվթ< նգր՟ռյ՟ժ բր՟նց` շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում բ՟ս՟խ՟րամ՟ն տողզ=  

Երՠ պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքզ ՟ռ՟նձն՟ցվում ե ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթց< ծթմն՟խ՟ն պ՟յմ՟ն՟աթրզ խծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նթ 

ծ՟սույէթ ճ՟ն՟չմ՟ն չ՟փ՟նթշթն (՟յսթնքն` ծ՟սույէզ խ՟րող ե ծ՟վ՟ստթորգն չ՟փվգժ) մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող իտ՟նյուէթ ՟ռ՟քմ՟ն 

՟մս՟էվթն (օրթն՟խ`փոի՟նցվում գն ն՟վթ վր՟)= 

Հ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտում ռթսխգրթ և ծ՟տույցթ փոի՟նցումզ խ՟րող ե խ՟իվ՟լ ժթնգժ տ՟րՠգր փոփոիուն թր՟բ՟րձուէյուննգրթց` 

զստ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրթ պ՟յմ՟ննգրթ= Նմ՟ն թր՟բ՟րձուէյուննգրթ օրթն՟խ ե ծ՟նբթս՟նում ՟յն պ՟ծզ< գրՠ ՟պր՟նքնգրզ 

ՠգռնվում գն ն՟վգրթ վր՟ (՟յսթնքն` գրՠ ՟պր՟նքնգրզ ծ՟տում գն ն՟վթ ս՟ծմ՟նզ)< ՟յն պ՟ծզ, գրՠ ՟պր՟նքնգրզ ֆթդթխ՟պգս ստ՟ցվում գն 

ծ՟ժգցնողթ խ՟մ դտողթ խողմթց< խ՟մ ՟յն պ՟ծզ, գրՠ ոսխու ձուժ՟խտորզ փոի՟նցվում ե ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նող զնխգրուէյ՟ն մգտ՟ղթ ծ՟շվթց= 

Հասույթի ճանաչումը արդյունահանման ավարտին  

Որոշ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ բգպքգրում ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նող զնխգրուէյուննգրթց որոշնգրզ խ՟րող գն թ վթճ՟խթ ժթնգժ ճ՟ն՟չգժ ծ՟սույէզ 

՟պր՟նքնգրթ ՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟վ՟րտթն= Կ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն< ՟պր՟նքնգրթ ՟րտ՟բրմ՟ն և ՟ռ՟քմ՟ն խ՟յուն պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուն 

ունգն՟ժու բգպքում< պգտք ե որոշվ՟լ ժթնգր վ՟ճ՟ռքթ աթնզ և պգտք ե խ՟տ՟րվ՟լ ժթնգթն վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ լ՟իսումնգրզ= 

Հգտև՟ՠ՟ր< գէգ ՟ռ՟քմ՟ն լ՟իսումնգրզ և ՟նծուս՟ժթ պ՟րտքգրթ ռթսխզ խ՟րող գն ՠ՟վ՟ր՟ր խգրպով չ՟փվգժ< ՟պ՟ ծ՟սույէզ խ՟րող ե 

ճ՟ն՟չվգժ ՟յբ ծթմունքով=  

Շ՟տ քթչ ճյուղգրում ե< որ ծ՟սույէզ խ՟րող ե ճ՟ն՟չվգժ ՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟վ՟րտթն` ՟նխ՟ի վ՟ճ՟ռքթ պ՟յմ՟ն՟արթ ՟ռխ՟յուէյունթց= 

Հ՟նք՟րբյուն՟ՠգրող զնխգրուէյուննգրթ խողմթց նմ՟ն պր՟խտթխ՟ն խթր՟ռվում ե մթ՟յն ծգտևյ՟ժ չ՟փ՟նթշնգրթ ՠ՟վ՟ր՟րմ՟ն բգպքում`  

 Հ՟նքգրն ՟րբյուն՟ծ՟նվգժ գն 

 Վ՟ճ՟ռքզ գր՟շի՟վորվ՟լ ե ֆորվ՟րբ՟յթն պ՟յմ՟ն՟արով խ՟մ պգտ՟խ՟ն գր՟շիթքով, խ՟մ տվյ՟ժ ՟պր՟նքթ ծ՟մ՟ր աոյուէյուն ունթ 

՟խտթվ շուխ՟ և չվ՟ճ՟ռգժու ռթսխզ չնչթն ե 

 Շուխ՟յ՟խ՟ն աթնզ որոշգժթ ե և խ՟յուն  

Պ՟շ՟րնգրզ թր՟խ՟ն ՟րըգքով ծ՟շվ՟ռգժու պր՟խտթխ՟ն տ՟ր՟լվ՟լ չե ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտում և ծթմն՟խ՟նում խթր՟ռվում ե 

սպգխուժյ՟տթվ ՟ռևտրով դՠ՟ղվող զնխգրուէյուննգրթ խողմթց:  

ՀՀՄՍ 2-թ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթ սխդՠունքնգրզ պ՟րտ՟բթր խգրպով չգն տ՟ր՟լվում ՟րբյուն՟ծ՟նողնգրթ խողմթց պ՟ծվող պ՟շ՟րնգրթ վր՟, 

գէգ վգրջթննգրս չ՟փվում գն թր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքով ոժորտում ՟րբգն տ՟ր՟լվ՟լ պր՟խտթխ՟յթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն: Այս ՟դ՟տումզ 

խթր՟ռգժու ծ՟մ՟ր թր՟ցմ՟ն դուտ ՟րըգքթ փոփոիուէյուննգրզ պգտք ե ճ՟ն՟չվգն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում նմ՟ն փոփոիուէյ՟ն թ ծ՟յտ ա՟ժու 

՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ= Կ՟րևոր ե նխ՟տգժ< որ ՟յս մգէոբով պ՟շ՟րնգրթ ան՟ծ՟տումզ էույժ՟տրգժթ ե մթ՟յն ոժորտում ժ՟յնորգն տ՟ր՟լվ՟լ 

պր՟խտթխ՟յթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգժու բգպքում= Բ՟ցթ ՟յբ< ծ՟շվ՟ռմ՟ն ՟յս մգէոբզ ծթմն՟խ՟նում զնբունգժթ ե մթ՟յն վ՟ճ՟ռքզ ծգջ՟վորող 

ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նողնգրթ ծ՟մ՟ր, ք՟նթ որ ՟յն ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նողնգրզ, որոնք չգն ծգջ՟վորում թրգնց վ՟ճ՟ռքզ, գնէ՟խ՟ գն ան՟յթն 

ռթսխթ, որզ չթ ՠ՟վ՟ր՟րում խ՟յուն շուխ՟յ՟խ՟ն անթ չ՟փ՟նթշթն ՟պր՟նքնգրթ մգլ մ՟սթ անգրթ ՟նխ՟յունուէյ՟ն պ՟յմ՟ննգրում:  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժդ) Փոխառության ծախսումներ 

Այն ՟խտթվթ ձգռքՠգրմ՟նզ, խ՟ռուցմ՟նզ խ՟մ ՟րտ՟բրուէյ՟նզ ուղղ՟խթորգն վգր՟ՠգրող փոի՟ռուէյ՟ն 

լ՟իսումնգրզ, որթն ՟նծր՟ըգշտ ե ը՟մ՟ն՟խթ մթ դա՟ժթ ծ՟տվ՟լ, որպգսդթ ՟յն պ՟տր՟ստ ժթնթ զստ 

նշ՟ն՟խուէյ՟ն օատ՟աորլմ՟ն խ՟մ վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր (որ՟խ՟վորվող ՟խտթվ), խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն որպգս 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգքթ մթ մ՟ս= Փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ տոխոսնգրթ վճ՟րմ՟ն և ՟յժ 

լ՟իսումնգրն գն< որոնք խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟տ՟րում ե` խ՟պվ՟լ փոի՟ռու մթջոցնգրթ ստ՟ցմ՟ն ծգտ=  

Երՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ մթջոցնգրզ ՠ՟ց՟ռ՟պգս փոի ե ՟ռնում որևե լր՟արթ ֆթն՟նս՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր< 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ աում՟րզ նգրխ՟յ՟ցնում ե փ՟ստ՟ցթ խր՟լ փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ= Երՠ ՠ՟ց՟ռ՟պգս 

որևե լր՟արթ ֆթն՟նս՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր փոի՟ռնվ՟լ մթջոցնգրթ մն՟ցորբզ խ՟րճ ը՟մխգտնգրով ՟դ՟տ ե< ՟պ՟ 

նմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟վոր նգրբրումթց ՟ռ՟ջ գխ՟լ գխ՟մուտզ նույնպգս խ՟պթտ՟ժ՟ցվում ե և նվ՟դգցվում 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ զնբծ՟նուր փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրթց= Երՠ լր՟արթ ֆթն՟նս՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր փոի՟ռվ՟լ 

մթջոցնգրզ խ՟դմում գն զնբծ՟նուր նպ՟տ՟խով  փոի՟ռուէյ՟ն մ՟սզ< ՟պ՟ խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ աում՟րզ 

ծ՟շվ՟րխվում ե օատ՟աորլգժով տվյ՟ժ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ Խմՠթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն զնբծ՟նուր նպ՟տ՟խով 

փոի՟ռուէյուննգրթ մթջթն խշռվ՟լ բրույքնգրզ=  

Բոժոր ՟յժ փոի՟ռուէյուննգրթ լ՟իսումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում ՟յն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում, 

որում խ՟տ՟րվում գն= 

Չն՟յ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ խ՟րող գն որ՟խ՟վորվող ժթնգժ, բր՟նք սովոր՟ՠ՟ր չգն 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում «ծ՟վ՟ն՟խ՟ն տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ» էգստթն և ն՟և ծ՟դվ՟բգպ գն ֆթն՟նս՟վորվում 

պ՟րտքթ ծ՟շվթն= Հգտև՟ՠ՟ր< ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ 

վն՟սում ՟յն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< որում խ՟տ՟րվում գն=  

 

ՀՀՄՍ 23.8 

ՀՀՄՍ 23.12 

 

 

ՀՀՄՍ 23.8 

ՀՀՄՍ 23.14 

Մեկնաբանություն 

Ըստ ՀՀՄՍ 23-թ փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ նգր՟ռում գն փոի՟րըգք՟յթն տ՟րՠգրուէյուննգրզ, որոնք ՟ռ՟ջ՟նում գն 

՟րտ՟րըույէով փոի՟ռուէյուննգրթց` ՟յնք՟նով, որք՟նով բր՟նք բթտվում գն որպգս տոխոսնգրթ ալով լ՟իսումնգրթ 

ճշարտում: Խումՠզ խնգր՟ռթ ն՟և ՟նմթջ՟խ՟նորգն վգր՟արգժթ փոի՟ռուէյուննգրթ ալով ՟րտ՟րըուէ՟յթն տ՟րՠգրուէյուննգրզ 

որպգս խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր տոխոսնգրթ ալով լ՟իսումնգր, գէգ աում՟րզ նշ՟ն՟խ՟ժթ ե: Բ՟ցթ ՟յբ, ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն 

ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ խզնբ՟րձ՟խվթ Խմՠթ` ՟րտ՟րըուէ՟յթն տ՟րՠգրուէյուննգրթ որոշմ՟ն մոտգցումզ նգր՟ռգժու 

ծ՟մ՟ր=  

Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ իործուրբզ գդր՟խ՟ցրգժ ե< որ դգղչթ ծգտ՟բ՟րձումնգրզ փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսում չգն< թնչպգս 

ս՟ծմ՟նվ՟լ ե ՀՀՄՍ 23 «Փոխառության ծախսումներ» ստ՟նբ՟րտում, և ծգտև՟ՠ՟ր չգն խ՟րող խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ զստ ՟յբ 

ստ՟նբ՟րտթ=  

 

 

 

 

 

 

 
 

ՖՀՄՄԿ 1 ՑՕ1-

41.8 

(ժե) Թոշակային հատուցումների գծով պարտավորություններ 

Խումՠզ խթր՟ռում ե ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ խգնս՟էոշ՟խ՟յթն պժ՟ն< թնչզ պ՟ծ՟նջում ե որևե ՟ռ՟նձթն 

խ՟ռ՟վ՟րվող ֆոնբթն ծ՟տխ՟ցումնգր խ՟տ՟րգժ= Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ պժ՟նթ ծ՟մ՟ձ՟յն 

ծ՟տուցումնգրթ տր՟մ՟բրումզ որոշվում ե ՟ռ՟նձթն` օատ՟աորլգժով խ՟նի՟տգսվող պ՟յմ՟ն՟խ՟ն մթ՟վորթ 

ան՟ծ՟տմ՟ն մգէոբզ= Ախտու՟ր՟յթն օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ ճ՟ն՟չվում գն որպգս լ՟իս խ՟մ գխ՟մուտ< գրՠ 

ն՟իորբ ծ՟շվգտու տ՟րվ՟ վգրջթ դուտ զնբծ՟նուր չճ՟ն՟չվ՟լ ՟խտու՟ր՟յթն օաուտնգրզ խ՟մ վն՟սնգրզ 

ագր՟դ՟նցում գն ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն ալով պ՟րտ՟վորուէյ՟ն և պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ 

՟ռ՟վգժ՟աույնթ 10%-զ տվյ՟ժ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ= Այս օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ ճ՟ն՟չվում գն պժ՟նթն 

մ՟սն՟խցող ՟շի՟տողնգրթ ՟խնխ՟ժվող մթջթն մն՟ց՟լ ՟շի՟տ՟նք՟յթն խյ՟նքթ տևողուէյ՟ն զնէ՟ցքում: 

Անցյ՟ժ լ՟ռ՟յուէյ՟ն ՟րըգքնգրզ ճ՟ն՟չվում գն որպգս լ՟իս ալ՟յթն մգէոբով մթնչև գր՟շի՟վորվ՟լ բ՟ռն՟ժզ 

մն՟ց՟լ մթջթն ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ զնէ՟ցքումֈ Եէգ էոշ՟խ՟յթն պժ՟նթ նգրբրմ՟ն խ՟մ փոփոիուէյ՟ն 

պ՟ծթն փոիծ՟տուցումնգրզ բ՟ռնում գն գր՟շի՟վորվ՟լ, ՟պ՟ ՟նց՟լ լ՟ռ՟յուէյ՟ն ՟րըգքզ ճ՟ն՟չվում ե 

մթ՟նա՟մթցֈ 

Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն ՟խտթվզ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյունզ նգր՟ռում ե ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն 

պ՟րտ՟վորուէյ՟ն նգրխ՟ ՟րըգքզ (օատ՟աորլգժով` ՠ՟րձր խ՟րաթ խորպոր՟տթվ պ՟րտ՟տոմսգրթ վր՟ 

ծթմնվ՟լ դգղչ՟բրույքզ)` աում՟ր՟լ ց՟նխ՟ց՟լ ՟խտու՟ր՟յթն օաուտնգրզ (ծ՟ն՟լ ց՟նխ՟ց՟լ վն՟սնգրզ), 

որոնք չգն ճ՟ն՟չվգժ որպգս վգրզ նշվ՟լթ ՟րբյունք` ծ՟ն՟լ բգռ չճ՟ն՟չվ՟լ ՟նցյ՟ժ լ՟ռ՟յուէյ՟ն ՟րըգքզ և 

պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ, որոնցով պգտք ե ուղղ՟խթորգն մ՟րվգն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ: 

Յուր՟ք՟նչյուր ՟խտթվթ ՟րըգքզ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խվում ե բգռ չճ՟ն՟չվ՟լ ՟նցյ՟ժ լ՟ռ՟յուէյուննգրթ ՟րըգքով և 

պժ՟նթ ֆոնբթց փոիծ՟տուցմ՟ն տգսքով ծ՟ս՟նգժթ խ՟մ պժ՟նթ ՟պ՟ա՟ ծ՟տխ՟ցումնգրթ նվ՟դմ՟մՠ 

ց՟նխ՟ց՟լ տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ նգրխ՟ ՟րըգքով:  

 

ՀՀՄՍ 

19.120Ա(բ) 

ՀՀՄՍ 19.64 

ՀՀՄՍ 

12.120Ա(ա) 

ՀՀՄՍ 19.92 

ՀՀՄՍ 19.93 

 

 

 

ՀՀՄՍ 19.96 

 

 

ՀՀՄՍ 19.54 

ՀՀՄՍ 19.58 

 

ՀՀՄՍ 19.7 

 

 

ՀՀՄՍ 19.58Ա 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

54 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժե) Թոշակային հատուցումների գծով պարտավորություններ (շարունակություն) 
 

Մեկնաբանություն 

Խումՠզ ճ՟ն՟չում ե դուտ զնբծ՟նուր չճ՟ն՟չվ՟լ ՟խտու՟ր՟յթն օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ< որոնք ագր՟դ՟նցում գն ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցմ՟ն 

ալով պ՟րտ՟վորուէյունթց և պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթց ՟ռ՟վգժ՟աույնթ10%-զ՝ ՟շի՟տողնգրթ մն՟ց՟լ ՟շի՟տ՟նք՟յթն 

տևողուէյ՟ն զնէ՟ցքում< ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 19.93-թ= Ս՟ գրՠգմն բթտ՟րխվում ե որպգս «մթջ՟նցքթ մոտգցում»=  

Նշգնք ն՟և< որ ՀՀՄՍ 19-զ վգրջգրս փոփոիվգժ եր= Փոփոիուէյուննգրզ նգր՟ռում գն որոշ՟խթ նշ՟ն՟խ՟ժթ փոփոիուէյուննգր< թնչպթսթք գն` 

մթջ՟նցքթ մգի՟նթդմթ և պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ ալով ՟խնխ՟ժվող գխ՟մուտնգրթ վգր՟ցումզ= Փոփոիուէյուննգրզ ուըթ մգջ գն մտնում 2013է; 

ծունվ՟րթ 1-թց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր=  

(ժզ) Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ 

Մթնչ ՟րբյուն՟ծ՟նումզ ծ՟նքթ ՠ՟ց մշ՟խմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ խ՟տ՟րվ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով լ՟իսումնգրզ 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն ծ՟նքթ խ՟ռուցմ՟ն լ՟իսումնգրթ խ՟դմում և ծգտ՟ա՟յում ՟մորտթդ՟ցվում գն ծ՟նքթ 

աորլ՟րխմ՟ն զնէ՟ցքում ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն լ՟վ՟ժթն ծ՟մ՟մ՟սնորգն: 

Եէգ ծ՟նքզ աորլում ե որպգս մթ ք՟նթ ՟ռ՟նձթն ծ՟նք՟ծորգր< որոնք նգրխ՟յ՟ցվում գն որպգս ՟ռ՟նձթն 

աորլ՟ռնուէյուննգր ծ՟նքթ պժ՟ն՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր< մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով լ՟իսումնգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն 

՟ռ՟նձթն՝ ծթմնվգժով յուր՟ք՟նչյուր ծ՟նք՟ծորթ ծ՟նք՟ք՟րթ լ՟վ՟ժթ վր՟= Եէգ< ՟յնու՟մգն՟յնթվ< ՟յբ 

ծ՟նք՟ծորգրզ մգլ՟պգս թնտգարվ՟լ գն զնբծ՟նուր ծ՟նքթ պժ՟ն՟վորմ՟ն տգս՟խգտթց< ՟յբ բգպքում 

գրխրորբ և ծ՟ջորբող ծ՟նք՟ծորգրզ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն նպ՟տ՟խով 

բթտ՟րխվում գն որպգս ՟ռ՟ջթն ծ՟նք՟ծորթ ՟վգժ՟ցում= Այս բգպքգրում գրխրորբ և ծ՟ջորբող ծ՟նք՟ծորգրթ 

ն՟ին՟խ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն (ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրթ և է՟փոննգրթ ծգռ՟ցմ՟ն) լ՟իսումնգրզ  

բթտվում գն որպգս զնբծ՟նուր աորլզնէ՟ցթ ՟րտ՟բր՟խ՟ն փուժթն վգր՟արվող մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգր: 

Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ< որոնք ՟ռ՟ջ՟նում գն ծ՟ջորբ՟ՠ՟ր ՟րտ՟բր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն փուժգրում, 

ծգտ՟ձավում գն ՟յն աորլ՟ռնուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր< որոնք ՟ռ՟վգժ ծ՟րմ՟ր ծթմունք խծ՟նբթս՟ն՟ն լ՟իսգրզ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն տնտգս՟խ՟ն օաուտնգրթ ծգտ ծ՟շվ՟ռգժու ծ՟մ՟ր և գրՠ ՟դբգցուէյունզ ե՟խ՟ն ե= Ս՟ 

ծթմն՟խ՟նում ժթնում ե ՟յն բգպքում< գրՠ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ տ՟տ՟նվում գն ծ՟նքթ աորլունգուէյ՟ն 

զնէ՟ցքում= Այբ ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟րխզ խ՟իվ՟լ ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթց՝ ծ՟նքթ 

աորլունգուէյ՟ն զնէ՟ցքում ՟խնխ՟ժվող զնբծ՟նուր է՟փոնզ ՠ՟ը՟նգժով խ՟′մ ծ՟նքթ աորլունգուէյ՟ն 

զնէ՟ցքում ՟խնխ՟ժվող ՟րբյուն՟ծ՟նվող ծ՟նք՟ք՟րթ լ՟վ՟ժթն< խ՟′մ ծ՟նք՟ք՟րում պ՟րուն՟խվող ծ՟ն՟լոյթ 

՟խնխ՟ժվող լ՟վ՟ժթն: Ժ՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում ՟ռ՟ջ՟ց՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ ծգտ՟ձավում գն ՟յն 

չ՟փով, որք՟նով զնէ՟ցթխ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ աորլ՟խթցզ ագր՟դ՟նցում ե ծ՟նքթ խյ՟նքթ մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

աորլ՟խթցզ= Այս ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրզ  ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< ՟յն չ՟փով< որք՟նով 

ծ՟ջորբող ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ զնէ՟ցթխ աորլ՟խթցզ պ՟խ՟ս ե ծ՟նքթ (ծ՟նք՟ծորթ) խյ՟նքթ մթջթն 

մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթց= Իսխ ծ՟նքթ (ծ՟նք՟ծորթ) խյ՟նքթ մթջթն աորլ՟խթցզ ծթմնվ՟լ ե ծ՟նքթ (ծ՟նք՟ծորթ) 

տնտգս՟պգս վգր՟խ՟նանվող ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրթ վր՟: Փոփոիուէյուննգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն ՟ռ՟ջզնէ՟ց 

փոփոիուէյ՟ն ՟մս՟էվթց=  

Հգտ՟ձավ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ զնբարխվում գն «Հ՟նքգր» ծ՟շվում: Դր՟նք խ՟դմում գն զնբծ՟նուր 

նգրբրմ՟ն մ՟ս ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրում< որոնք եժ բթտ՟րխվում գն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր< 

գրՠ բգպքգրզ խ՟մ ծ՟նա՟մ՟նքնգրթ փոփոիուէյուննգրզ վխ՟յում գն< որ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ խ՟րող ե 

չփոիծ՟տուցվգժ: 

 

Մեկնաբանություն 

Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ  

Բ՟ց ծ՟նքթ շ՟ծ՟աորլմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ալով աորլ՟ռնուէյուննգրթ ը՟մ՟ն՟խ ՟նծր՟ըգշտ ե ծգռ՟ցնգժ ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող 

՟պ՟րնգրզ և ՟յժ է՟փոննգրզ< որպգսդթ ծ՟ս՟նգժթ ժթնթ ծ՟նք՟ք՟րզ< որթց եժ ՟յժ ծ՟ն՟լոնգրզ խ՟րող գն ՟ռ՟նձն՟ցվգժ: Ընբծ՟նուր ՟ռմ՟մՠ 

զնբունվ՟լ ե< որ ՟յբ ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրթ և է՟փոննգրթ ծգռ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ (մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգր) ծ՟նքթ 

մշ՟խմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ (մթնչև ՟րբյուն՟ծ՟նումզ սխսգժզ) պգտք ե խ՟պթտ՟ժ՟ցվգն որպգս զնբծ՟նուր նգրբրմ՟ն մ՟ս ծ՟նքթ խ՟ռուցմ՟ն 

ծ՟մ՟ր= Վգրոնշյ՟ժ նպ՟տ՟խնգրթց գժնգժով` «ծ՟նքզ» պգտք ե բթտվթ որպգս ՟խտթվ< որն ՟ռ՟նձթն ե բ՟սվում «ծ՟ն՟լոնգրթ թր՟վունքնգր և 

ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգր» ՟խտթվթց, որզ չթ նգր՟ռվում ՀՀՄՍ 16+թ աորլողուէյ՟ն ոժորտում:  

Մթնչ ՖՀՄՄԿ 20 «Արբյուն՟ծ՟նմ՟ն փուժում ծ՟նքթ ՠ՟ց մշ՟խմ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգր» մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն ծր՟պ՟ր՟խումզ, աոյուէյուն 

չունգր զնբծ՟նուր ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն փուժթ զնէ՟ցքում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ: Ըստ ՖՀՄՍ-նգրթ պ՟րդ 

չեր< էգ ՟րբյոք ՟յս մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ պգտք ե բթտ՟րխվգթն որպգս պ՟շ՟րնգրթ ՟րըգքթ մ՟ս զստ ՀՀՄՍ 2-թ, խ՟պթտ՟ժ՟ցվգն 

որպգս ՟խտթվթ մ՟ս խ՟մ բթտ՟րխվգն որպգս ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ լ՟իսգր= Տվյ՟ժ ինբթրզ բթտ՟րխմ՟ն բրվգց ՖՀՄՍ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ 

խոմթտգթ խողմթց և գնէ՟բրվում եր< որ ՖՀՄՄԿ-ն պգտք ե էող՟րխվգր 2011է; ծոխտգմՠգրթն (տգ′ս ստորև ժր՟ցուցթչ տվյ՟ժնգրթ ծ՟մ՟ր). 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժզ) Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Մթնչ ՖՀՄՄԿ 2:-թ ծր՟պ՟ր՟խումզ< օատ՟աորլվում եթն ծգտևյ՟ժ գրգք մոտգցումնգրզ` 

 Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ար՟նցում որպգս լ՟իս ՟յն ը՟մ՟ն՟խ< գրՠ բր՟նք տգղթ գն ունգնում 

 Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ խ՟պթտ՟ժ՟ցում որպգս պ՟շ՟րնգրթ ՟րըգքթ մ՟ս 

 Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծգտ՟ձաում 

Ունգն՟ժով ՟յս լ՟իսումնգրթ բ՟ս՟խ՟րամ՟ն տ՟րՠգր գղ՟ն՟խնգր` խ՟րևոր ե< որ զնխգրուէյուննգրզ ՠ՟ց՟ծ՟յտգն. 

 Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ  

 Հգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրթ զնբծ՟նուր աում՟րզ 

 Ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն ՟յն ծ՟տվ՟լզ< որտգղ ՟յբ լ՟իսումնգրզ ճ՟ն՟չվում գն= 

Մակաբացման ծախսումների ծախսագրումը  

Որոշ ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլզնէ՟ցնգրում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խթցզ< որզ է՟փոննգրթ և ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ ծ՟ն՟լոյթ 

ծ՟ր՟ՠգրուէյունն ե< ծթմն՟խ՟նում մնում ե ծ՟ստ՟տուն ծ՟նքթ շ՟ծ՟աորլմ՟ն զնէ՟ցքում< թնչզ պ՟յմ՟ն՟վորվ՟լ ե ծ՟նք՟յթն պ՟շ՟րնգրթ 

ֆթդթխ՟խ՟ն ՠնուէ՟արգրով= Մ՟սն՟վոր՟պգս< գրՠ ձգռն՟րխուէյունզ օատ՟աորլում ե ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ՟յնպթսթ գղ՟ն՟խ< գրՠ մթ՟յն 

մ՟խգրգսն ե ՟ռ՟նձն՟ցվում< ն՟ին՟խ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցումզ մգլ չթ ժթնթ և մթ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթց մյուսզ տ՟տ՟նումզ ե՟խ՟ն չթ ժթնթ= 

Ընբծ՟նուր ՟ռմ՟մՠ զնբունգժթ ե ծ՟մ՟րվում նգր՟ռգժ ՟յն զնբծ՟նուր ՟րտ՟բր՟խ՟ն լ՟իսումնգրթ մգջ լ՟իսումնգրն ՟ռ՟ջ՟ն՟ժթս= Այս 

ծ՟րցզ ՟ռ՟վգժ ժ՟վ նխ՟ր՟արվ՟լ ե EIC 16:+ում Կ՟ն՟բ՟խ՟ն խոմթտգթ խողմթց< որզ նշում ե< որ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ պգտք ե 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվգն< մթ՟յն գէգ բր՟նք նպ՟ստում գն ծ՟նքթ աորլունգուէյ՟ն ՠ՟րգժ՟վմ՟նզ= 

Մակաբացման ծախսումների պաշարներում կապիտալացումը 

ԱՄՆ ՀԸՀՍ 930-330-25-1 + թ խթր՟ռումզ< որզ ն՟իխթնում վգր՟ՠգրում եր EITF :4-6-թ Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟նզ 

՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ը՟մ՟ն՟խ< որթ խթր՟ռումզ էույժ՟տրվ՟լ ե ՀՀՄՍ 8-ով<  զնբունվգժ ե մթ շ՟րք զնխգրուէյուննգրթ խողմթց< 

որոնք ՟շի՟տում գն ՖՀՄՍ-նգրով< մ՟սն՟վոր՟պգս ՟յն զնխգրուէյուննգրթ խողմթց< որոնք նգրխ՟յ՟ցնում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

տգղգխ՟տվուէյուն ն՟և ԱՄՆ ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն= 93:-330-25-1 + զ նշում ե< որ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ< որոնք խ՟տ՟րվգժ գն ծ՟նքթ 

՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն փուժթ զնէ՟ցքում փոփոիուն ՟րտ՟բր՟խ՟ն լ՟իսումնգր գն< որոնք պգտք ե զնբարխվգն պ՟շ՟րնգրթ թնքն՟րըգքթ մգջ ՟յն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< գրՠ ՟յբ բուրս ՠգրմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ալով լ՟իսումնգրզ խ՟տ՟րվգժ գն= 

Այս խգտզ խ՟րող ե ՠգրգժ ՟նխ՟յունուէյ՟ն՝ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ՟յն ծ՟նքգրում< որտգղ ե՟խ՟ն տ՟տ՟նում  ե 

ժթնում է՟փոնթ և ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ ծ՟նք՟ք՟րթ ծ՟ր՟ՠգրուէյունում= Փ՟ստ՟րխվում ե< որ ՟յս գխ՟մուտնգրթ ՟նխ՟յունուէյունզ մթ՟յն 

՟րտ՟ցոժում ե թր՟խ՟ն ՟նխ՟յունուէյունզ աորլ՟ռն՟խ՟ն ՟րբյունքնգրում= Այնու՟մգն՟յնթվ< խ՟րգժթ ե վթճգժ< որ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

լ՟իսումնգրզ< որոնք խ՟տ՟րվում գն մթ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< պ՟րտ՟բթր չե< որ վգր՟ՠգրգն ծ՟ն՟լոյթ ՟րտ՟բրուէյ՟նզ տվյ՟ժ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում= Օրթն՟խ` խ՟րող գն ժթնգժ ժ՟վ աորլ՟ռն՟խ՟ն ծթմն՟վորումնգր< ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրթ մ՟խ՟ՠ՟ցումզ 

՟րտ՟բրուէյունթց ՠ՟վ՟խ՟նթն վ՟ղ թր՟խ՟ն՟ցնգժու ծ՟մ՟ր: 

Արտադրական ծախսումների հետաձգումը ապագա արտադրությանը համապատասխանեցնելու համար 

Որոշ ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգր՟խ՟ն աորլզնէ՟ցնգրում< մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ խ՟րող գն մգլ՟պգս տ՟րՠգրվգժ տ՟րՠգր 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրում՝ խ՟իվ՟լ ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրթ շգրտթ իտուէյունթց, ծ՟նք՟մ՟րմնթ ֆթդթխ՟խ՟ն ծ՟տխուէյուննգրթց 

և  ձևթց և աորլ՟ռն՟խ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթց< որոնք նշում գն< էգ գրՠ ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրզ խ՟րող գն ծգռ՟ցվգժ= Երՠ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

լ՟իսումնգրզ մգլ՟պգս տ՟րՠգր գն տ՟րՠգր ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրում< խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ սովոր՟ՠ՟ր ծգտ՟ձաում և 

խ՟պթտ՟ժ՟ցնում գն ագր՟դ՟նցող մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ (և ՟յն լ՟իսումնգրզ< որոնք չգն վգր՟ՠգրում զնէ՟ցթխ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթն) և ՠ՟շիում գն ՟յբ լ՟իսումնգրզ ծգտ՟ա՟ տ՟րթնգրթն թր՟խ՟ն՟ցվ՟լ ՟րտ՟բրուէյուննգրում= Գորլն՟խ՟նում 

խթր՟ռվող գրխու մոտգցում խ՟ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծգտ՟ձավող մ՟սզ որոշգժու ծ՟մ՟ր` ՟ռ՟նձն՟ծ՟տուխ որոշ՟խթ՟ցմ՟ն գղ՟ն՟խ 

և մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ գղ՟ն՟խ:  

1) Առանձնահատուկ որոշակիացման եղանակ 

Առ՟նձն՟ծ՟տուխ որոշ՟խթ՟ցմ՟ն գղ՟ն՟խթ ծ՟մ՟ձ՟յն յուր՟ք՟նչյուր փուժթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ վգր՟արվում գն ՟յն ծ՟նք՟ք՟րթ 

ք՟ն՟խթ վր՟< որզ  բ՟րձգժ ե ծ՟ս՟նգժթ= Յուր՟ք՟նչյուր փուժթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն  լ՟իսումնգրզ խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն և ՟մորտթդ՟ցվում< գրՠ 

բր՟ ծգտ խ՟պվ՟լ ծ՟նք՟ք՟րզ ՟րբյուն՟ծ՟նվում ե= Այս մոտգցմ՟ն որոշ՟խթ ՟րտ՟ցոժում խ՟ ՀՀՄՍ 2-ում և ՀՀՄՍ16 +ում< ՠ՟յց բր՟նք 

սովոր՟ՠ՟ր ծ՟մ՟րվում գն լ՟նր ծ՟շվգտ՟րուէյ՟ն տգս՟նխյունթց և տ՟ր՟լվ՟լ չգն= ՖՀՄՄԿ 2:-զ մգլ՟պգս իր՟իուսում ե ՟յս մգէոբթ 

օատ՟աորլումզ= 

2) Միջին մակաբացման գործակցի եղանակ 

Մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ գղ՟ն՟խզ պ՟ծ՟նջում ե ծ՟մգմ՟տգժ նգրխ՟ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ «ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րթ և 

՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ ծ՟նք՟ք՟րթ ծ՟ր՟ՠգրուէյունզ» աորլ՟խթցզ ծ՟նքթ ՟խնխ՟ժվող օատ՟խ՟ր աորլունգուէյ՟ն տ՟րթնգրթ ծ՟մ՟ր 

ան՟ծ՟տվ՟լ ՟խնխ՟ժվող մթջթն աորլ՟խցթ ծգտ< որզ որոշվում ե ծ՟նքթ շ՟ծ՟աորլմ՟ն պժ՟նթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն= Գգր՟դ՟նցող 

մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ ծգտ՟ձավում գն< գրՠ փ՟ստ՟ցթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խթցզ ագր՟դ՟նցում ե մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթն: 

Հգտ՟ձավ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն ծ՟խ՟ռ՟խ թր՟վթճ՟խում= Այս մգէոբթ օատ՟աորլմ՟ն ՟րբյուն՟վգտուէյունզ 

խ՟իվ՟լ ե ծ՟նա՟մ՟նքնգրթց=  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

56 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժզ) Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Աստիճանաբար աճող մակաբացման գործակից - ՟յս բգպքում մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ գղ՟ն՟խզ խթր՟ռգժթ չե< ք՟նթ որ ՟յն 

խծ՟նագցնթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումթ ալով պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ճ՟ն՟չմ՟նզ= Հ՟նքում նգրբրումնգրզ շ՟րուն՟խգժու թր՟վ՟խ՟ն խ՟մ 

խ՟ռուցող՟խ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյ՟ն ՠ՟ց՟խ՟յուէյ՟ն բգպքում խ՟դմ՟խգրպուէյունզ չպգտք ե ճ՟ն՟չթ պ՟րտ՟վորուէյուն= Այս բգպքում 

վգրևում քնն՟րխվ՟լ մգէոբնգրթց որևե մգխզ ՟ռ՟վգժ նպ՟տ՟խ՟ծ՟րմ՟ր խժթնթ=  

Աստիճանաբար նվազող մակաբացման գործակից + չն՟յ՟լ քթչ ե ծ՟վ՟ն՟խ՟ն< որ ՟յս թր՟վթճ՟խզ ժթնթ թր՟խ՟ն խյ՟նքում (սովոր՟ՠ՟ր 

ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլզնէ՟ցնգրզ սխսվում գն ՟յն պ՟ծթց< գրՠ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խթցզ ՟մգն՟նպ՟ստ՟վորն ե)< ՟յբ բգպքում 

մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ գղ՟ն՟խզ խթր՟ռգժթ ե= 

Հաստատուն կամ կայուն մակաբացման գործակից- ՟յս բգպքում մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խցթ մոտգցումզ ծ՟մ՟րվում ե զնբունգժթ< 

ՠ՟յց մգէոբթ ՟րբյունքզ խմոտ՟րխթ վգրևում քնն՟րխվ՟լ ՟յժ մգէոբնգրթ ՟րբյունքնգրզ= 

Վգրջթն թր՟վթճ՟խզ< որզ իմՠ՟վորում ե վգրոնշյ՟ժ գղ՟ն՟խնգրթ տ՟րրգրզ< խժթնթ գրՠ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟խթցզ տ՟տ՟նվում ե< ք՟նթ որ 

ծ՟նք՟յթն պ՟շ՟րնգրթ իորուէյունզ տ՟տ՟նվում ե= Այս բգպքում խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե խ՟տ՟րթ բ՟տողուէյուննգր ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունն զնտրգժթս= Այն խ՟դմ՟խգրպուէյունզ< որն օատ՟աորլում ե մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

գղ՟ն՟խզ< պգտք ե պ՟րՠգր՟ՠ՟ր ան՟ծ՟տթ օատ՟աորլվ՟լ մգէոբթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյունզ= Օրթն՟խ` ՟նսպ՟սգժթ սի՟ժ 

՟րբյուն՟ծ՟նումզ չպգտք ե խ՟պթտ՟ժ՟ցվթ և ծգտ՟ա՟յում տ՟ր՟լվթ ՟պ՟ա՟ ՟րտ՟բրուէյուննգրթ վր՟< ՟յժ պգտք ե ճ՟ն՟չվթ որպգս 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ լ՟իս=  

Չն՟յ՟լ մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն գղ՟ն՟խզ խ՟տ՟րյ՟ժ չե< շ՟տ ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգր՟խ՟ն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգր խ՟րլում գն< որ ՟յն 

՟պ՟ծովում ե ՟ռ՟վգժ տգղթն և ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ տգղգխ՟տվուէյուն թրգնց ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ և ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն< 

ք՟ն ՟յժզնտր՟նք՟յթն մգէոբնգրզ=  

ՖՀՄՄԿ մեկնաբանություն 20 + «Արդյունահանման փուլում հանքի բաց մշակման մակաբացման ծախսումներ»  

Սպ՟սվում ե< որ ՖՀՄՍ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն (Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգ) խծր՟պ՟ր՟խթ ՖՀՄՄԿ 2: (Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ) 

2011է; ծոխտգմՠգրթն= Ստորև ՠգրվում ե Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն մգր զնխ՟ժմ՟ն ՟մփոփ նխ՟ր՟աթրզ= 

Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ բթտ՟րխում ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն տ՟րՠգր տգս՟խթ լ՟իսումնգր< որոնք ՟ռ՟ջ՟նում գն ծ՟նքգրթ ՠ՟ց մշ՟խմ՟ն 

աորլ՟ռնուէյուննգրում= Այս լ՟իսումնգրզ ՠ՟ը՟նվում գն ծ՟նքթ մշ՟խմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ խ՟տ՟րվ՟լ (՟յսթնքն` մթնչ ՟րտ՟բրուէյունզ) և 

՟րտ՟բրուէյ՟ն փուժում խ՟տ՟րվ՟լ լ՟իսումնգրթ= Սովոր՟ՠ՟ր ՟յն լ՟իսումնգրզ< որոնք խ՟տ՟րվգժ գն ծ՟նքթ մշ՟խմ՟ն փուժում, 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն որպգս ծ՟նքթ խ՟ռուցմ՟ն< մշ՟խմ՟ն և շթն՟ր՟րուէյ՟ն լ՟իսումնգրթ մ՟ս ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 16-թ սխդՠունքնգրթ= Ի վգրջո, 

՟յս լ՟իսումնգրզ մ՟շվում խ՟մ ՟մորտթդ՟ցվում գն պ՟րՠգր՟ՠ՟ր< սովոր՟ՠ՟ր ՟րտ՟բրուէյ՟ն մթ՟վորթ մգէոբթ խթր՟ռմ՟մՠ< գրՠ 

՟րտ՟բրուէյունզ սխսվում ե= Հ՟նքթ մշ՟խմ՟ն փուժում խ՟տ՟րվ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն խողմթց չգն բթտ՟րխվում: 

Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ իործուրբզ գդր՟խ՟ցրգժ ե< որ աորլն՟խ՟նում ՟յս լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ թ ծ՟յտ գն գխգժ փոքր 

շգղումնգր: 

Չն՟յ՟լ «՟րտ՟բրուէյ՟ն փուժ» տգրմթնթ խ՟րևորուէյ՟նզ< ՟յն ս՟ծմ՟նվ՟լ չե ո′չ Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն< ո′չ ՟յժ ՖՀՄՍ-նգրթ մգջ= Արտ՟բրուէյ՟ն 

փուժթ սխսգժու որոշումզ ոչ մթ՟յն ՟դբում ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ վր՟< ՟յժև ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ոժորտթ` ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ՠ՟դմ՟էթվ ՟յժ ինբթրնգրթ վր՟= Վգրջթնս նգր՟ռում ե ՟յժ լ՟իսումնգրթ խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն բ՟բ՟րգցմ՟նզ` նգր՟ռյ՟ժ փոի՟ռուէյ՟ն 

լ՟իսումնգրթ< մ՟շվ՟լուէյ՟ն/՟մորտթդ՟ցթ՟յթ ծ՟շվ՟րխ սխսգժուն< և մթնչ ՟րտ՟բրուէյունզ որոշ՟խթ ծ՟սույէնգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟նզ:  

Գործողության ոլորտը 

Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ վգր՟ՠգրում ե ՠոժոր է՟փոննգրթ բուրս ՠգրմ՟ն (մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն) լ՟իսումնգրթն< որոնք տգղթ գն ունգնում ՠ՟ց ծ՟նքգրթ 

՟րտ՟բրուէյ՟ն զնէ՟ցքում (՟րտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգր)= Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն աորլողուէյ՟ն ոժորտզ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խվում ե 

մթ՟յն ՠ՟ց ծ՟նքգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟մՠ և չթ վգր՟ՠգրում ստորագտնյ՟ ծ՟նքգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟նզ=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Բ՟ցթ ՟յբ, Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ իործուրբզ< Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն աորլողուէյ՟ն ոժորտզ ս՟ծմ՟նգժթս< որոշգժ ե չբթտ՟րխգժ ն՟վէթ և ՠն՟խ՟ն 

ա՟դթ ՟րբյուն՟ծ՟նումզ` նգր՟ռյ՟ժ ՟յն ծ՟րցզ< էգ ՟րբյոք ն՟վէ՟յթն ՟վ՟դթ բուրս ՠգրումզ վգր՟ՠգրում ե ՠ՟ց ծ՟նքգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն 

աորլունգուէյ՟նզ=  

Այնուծգտև< մգխն՟ՠ՟նուէյունզ գնէ՟բրում ե< որ ՟րտ՟բրուէյ՟ն զնէ՟ցքում ձգռն՟րխվ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյունզ խ՟րող ե ՠգրգժ 

ծգտևյ՟ժ գրխու օաուտնգրզ`՟ռ՟ջթնզ` պ՟շ՟րնգրթ ՟րտ՟բրուէյունզ< թսխ գրխրորբզ` ՟պ՟ա՟յում ՟րբյուն՟ծ՟նվող ծ՟նք՟ք՟րթ ՠ՟րգժ՟վվ՟լ 

մուտքզ= Երՠ օաուտնգրզ ստ՟ցվում գն ՟րտ՟բրվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ տգսքով< ՟րտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով լ՟իսումնգրզ ծ՟շվ՟ռվում գն 

ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 2 «Պաշարներ» ստ՟նբ՟րտթ: Երՠ օաուտզ ՟պ՟ա՟յում ՟րբյուն՟ծ՟նվող ծ՟նք՟ք՟րթ ՠ՟րգժ՟վվ՟լ մուտքն ե< ՟յս 

լ՟իսումնգրզ պգտք ե ճ՟ն՟չվգն որպգս ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվ< գէգ ՟նծր՟ըգշտ չ՟փ՟նթշնգրզ ՠ՟վ՟ր՟րվում գն (տգ′ս ստորև)= 

Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ ՟յբ ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվթն խոչում ե որպգս «մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն  աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվ»=  

Մակաբացման գործունեության ակտիվի ճանաչման չափանիշը 

ՖՀՄՄԿ 20 ս՟ծմ՟նում ե< որ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ճ՟ն՟չթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվ մթ՟յն ծգտևյ՟ժ ՠոժոր չ՟փ՟նթշնգրթ 

ՠ՟վ՟ր՟րմ՟ն բգպքում` 

 Հ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ ՟պ՟ա՟ տնտգս՟խ՟ն օաուտզ (ՠ՟րգժ՟վվ՟լ մուտք բգպթ 

ծ՟նք՟մ՟րմթն) խծոսթ խ՟դմ՟խգրպուէյուն< 

 Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե որոշգժ ծ՟նք՟մ՟րմնթ ՠ՟ղ՟բրթչզ< որթն մուտքզ ՠ՟րգժ՟վվգժ եր, 

  Հ՟նք՟մ՟րմնթն ՠ՟րգժ՟վվ՟լ  մուտքթ  լ՟իսումնգրզ խ՟րող գն ՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տորգն չ՟փվգժ= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժզ) Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Առ՟նձթն ՟խտթվ ծ՟նբթս՟ն՟ժու փոի՟րգն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ պգտք ե ծ՟շվ՟ռվթ որպգս աոյուէյուն ունգցող ՟խտթվթն 

՟վգժ՟ցում խ՟մ՝ խ՟տ՟րգժ՟աորլում= Ս՟ նշ՟ն՟խում ե< որ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ ծ՟շվ՟ռվում ե որպգս աոյուէյուն ունգցող 

՟խտթվթ մ՟ս= ՖՀՄՄԿ 20-զ չթ նշում< էգ ՟րբյոք մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ պգտք ե ծ՟մ՟րվթ նյուէ՟խ՟ն էգ՝ ոչ նյուէ՟խ՟ն 

՟խտթվ= Փոի՟րգնզ ՟յն պ՟րդ՟պգս ս՟ծմ՟նում ե< որ ՟յս ՟խտթվզ պգտք ե բ՟ս՟խ՟րավթ որպգս նյուէ՟խ՟ն խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվ 

խ՟իվ՟լ աոյուէյուն ունգցող ՟խտթվթ ՠնույէթց< որթ մ՟սն ե խ՟դմում< ծգտև՟ՠ՟ր, բ՟ս՟խ՟րաումզ խ՟իվ՟լ ե խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց 

ծ՟նքգրզ որպգս նյուէ՟խ՟ն խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվ բ՟ս՟խ՟րագժուց=  

Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ բթտ՟րխում ե< որ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ խ՟րող ե ՟վգժ՟ցնգժ խ՟մ ՠ՟րգժ՟վգժ աոյուէյուն ունգցող մթ շ՟րք 

՟յնպթսթ ՟խտթվնգր, թնչպթսթք գն` ծ՟նք՟յթն սգփ՟խ՟նուէյունզ (ծողզ)< օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ծ՟նք՟վ՟յրզ< ծ՟նք՟ք՟րթ 

՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվթ թր՟վունքզ խ՟մ ծ՟նքթ մշ՟խմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ՟ռ՟ջ՟ց՟լ ՟խտթվզ= Կ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ< շ՟տ 

բգպքգրում< բ՟ս՟խ՟րաում գն թրգնց ՟րտ՟բրող ծ՟նքթ ՟խտթվնգրզ որպգս նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր< ծգտև՟ՠ՟ր ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե< որ 

մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվնգրզ նույնպգս խբ՟ս՟խ՟րավգն որպգս նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր=  

Այն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ< որոնք նգրխ՟յումս թրգնց խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ նգրխ՟յ՟ցնում գն որպգս ծ՟նք՟յթն 

՟խտթվնգրթց խ՟մ թր՟վունքնգրթց ՟ռ՟նձթն ՟խտթվ< օրթն՟խ` գրՠ ՟յբ լ՟իսումնգրզ նգրխ՟յ՟ցվում գն որպգս ՟յժ զնէ՟ցթխ խ՟մ ոչ զնէ՟ցթխ 

՟խտթվնգրթ մ՟ս< ՖՀՄՄԿ 2:-թ որբգարումթց ծգտո< նմ՟ն աում՟րնգրզ խ՟րթք խունգն՟ն նգրխ՟յ՟ցնգժ որպգս ծ՟նքգրթն վգր՟ՠգրող ՟խտթվթ 

մ՟ս (խ՟մ նյուէ՟խ՟ն խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն)< որզ խնգրխ՟յ՟ցվթ ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգրում=  

Սկզբնական ճանաչումը 

Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ սխդՠն՟պգս պգտք ե չ՟փվթ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով= Սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքզ թրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե 

՟նմթջ՟պգս մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն թր՟խ՟ն՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր ՟նծր՟ըգշտ խուտ՟խվ՟լ լ՟իսումնգրզ< որոնք ՠ՟րգժ՟վում գն 

ծ՟նք՟ք՟րթ որոշվ՟լ ՠ՟ղ՟բրթչզ` աում՟ր՟լ ուղղ՟խթորգն վգր՟արգժթ վգր՟բթր լ՟իսումնգրթ: ՖՀՄՄԿ 2:-թ Եդր՟խ՟ցուէյուննգրթ ծթմքում 

Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ իործրբթ խ՟րլթքով որպգս ուղղ՟խթորգն վգր՟արգժթ վգր՟բթր լ՟իսումնգրթ օրթն՟խնգր խնգր՟ռվգն ՟յնպթսթ 

լ՟իսումնգր< թնչպթսթք գն ծ՟նքթ տվյ՟ժ ՠ՟ղ՟բրթչզ ծսխող ղգխ՟վ՟րթ ՟շի՟տ՟վ՟րձթ ալով լ՟իսումնգրզ< և ՟յն ս՟րք՟վորմ՟ն 

վ՟րձ՟վճ՟րթ ՠ՟շիումզ< որզ վ՟րձ՟խ՟ժվգժ եր ծ՟տուխ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն թր՟խ՟ն՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր: 

Ըստ մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն` որոշ խողմն՟խթ աորլ՟ռնուէյուննգր խ՟րող գն տգղթ ունգն՟ժ ՟րտ՟բրուէյ՟ն զնէ՟ցքում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

աորլզնէ՟ցթն դուա՟ծգռ< որոնք ս՟խ՟յն ՟նծր՟ըգշտ չգն ՟րտ՟բր՟խ՟ն փուժում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլզնէ՟ցթ` զստ պժ՟ն՟վորվ՟լթ 

շ՟րուն՟խմ՟ն ծ՟մ՟ր= Այս խողմն՟խթ աորլ՟ռնուէյուննգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ չգն նգր՟ռվում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն 

՟խտթվթ ՟րըգքթ մգջ= Օրթն՟խ` մուտքթ էգք՟ծ՟րէ՟խթ խ՟ռուցում< որտգղ տգղթ ե ունգնում ՟րտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլզնէ՟ցզ: Այս 

օը՟նբ՟խ լ՟իսումնգրզ պգտք ե ճ՟ն՟չվգն որպգս ՟խտթվ խ՟մ լ՟իս՟արվգն զստ ՟յժ ՖՀՄՍ-նգրթ:  

Պաշարների և մակաբացման գործունեության ակտիվի միջև ծախսումների բաշխում 

Ըստ Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն` գրՠ պ՟շ՟րնգրթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլզնէ՟ցզ և ծ՟նք՟մ՟րմթն մուտքթ (որզ ծգտ՟ա՟յում ՟րբյուն՟ծ՟նվգժու ե) 

ՠ՟րգժ՟վումզ տգղթ գն ունգնում մթ՟ը՟մ՟ն՟խ< բըվ՟ր ե ժթնում աորլն՟խ՟նում ՟ռ՟նձն՟ցնգժ ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ լ՟իսումնգրզ և 

մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ= Տվյ՟ժ բգպքում< Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ էույժ ե տ՟ժթս, որպգսդթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ օատ՟աորլթ 

՟յնպթսթ ՠ՟շիմ՟ն մոտգցում< որզ ծթմնվ՟լ ե ՟րտ՟բրուէյ՟ն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն չ՟փ՟նթշթ վր՟=  

Արտ՟բրուէյ՟ն չ՟փումզ ծ՟շվ՟րխվում ե ծ՟նք՟մ՟րմնթ ծ՟յտն՟ՠգրվ՟լ մ՟սթ ծ՟մ՟րֈ Այն նգր՟ռում ե ծ՟նք՟մ՟րմնթ ՟յբ տ՟րրթ ծ՟մ՟ր 

՟րտ՟բրուէյ՟ն սպ՟սվ՟լ մ՟խ՟րբ՟խթ և ՟րտ՟բրուէյ՟ն փ՟ստ՟ցթ մ՟խ՟րբ՟խթ ծ՟մգմ՟տուէյունզ` որոշգժու ծ՟մ՟ր, գրՠ ժր՟ցուցթչ 

աորլ՟ռնուէյունզ խ՟րող ե ստգղլգժ ՟պ՟ա՟ օաուտնգր= Ախնխ՟ժվող ՟րտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟րբ՟խզ և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն լ՟իսումնգրզ խ՟դմում 

գն ՟րտ՟բրվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ թնքն՟րըգքթ մ՟ս= Փ՟ստ՟ցթ ՟րտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟րբ՟խթ ագր՟դ՟նցումզ սպ՟սվողթց (նգր՟ռյ՟ժ՝ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն լ՟իսումնգրզ) խ՟րող գն բթտ՟րխվգժ որպգս մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվ= Կ՟րևոր ե նխ՟տգժ< որ գրՠ փ՟ստ՟ցթ 

մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն մ՟խ՟րբ՟խզ ագր՟դ՟նցում ե որոշվ՟լ տ՟րրթ սպ՟սվգժթք մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն մ՟խ՟րբ՟խթն< ՟յն մգի՟նթխորգն չթ ճ՟ն՟չվում 

որպգս մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն  ՟խտթվ=  

Բ՟շիմ՟ն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՠ՟դ՟ն որոշգժթս` Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ ՟պ՟ծովում ե (ոչ սպ՟ռթչ) որոշ ծն՟ր՟վոր չ՟փ՟նթշնգրթ ցուց՟խ< որոնք 

խ՟րգժթ ե օատ՟աորլգժ= Այն նգր՟ռում ե` 

 Արտ՟բրվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ թնքն՟րըգքզ ծ՟մգմ՟տ՟լ սպ՟սվող թնքն՟րըգքթ  

 Դուրս ՠգրվ՟լ է՟փոննգրթ լ՟վ՟ժզ ծ՟մգմ՟տ՟լ սպ՟սվող լ՟վ՟ժթ` ծ՟նք՟ք՟րթ ՟րտ՟բրուէյ՟ն տվյ՟ժ մ՟խ՟րբ՟խթ 

պ՟յմ՟ննգրում 

 Արբյուն՟ծ՟նվ՟լ ծ՟նք՟ք՟րթ ծ՟նք՟յթն պ՟րուն՟խուէյունզ ծ՟մգմ՟տ՟լ ՟խնխ՟ժվող ծ՟նք՟յթն պ՟րուն՟խուէյ՟ն ծգտ` 

ծ՟նք՟ք՟րթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն տրվ՟լ մ՟խ՟րբ՟խթ պ՟յմ՟ննգրում 

Չն՟յ՟լ որ ՟յս ցուց՟խզ սպ՟ռթչ չե` Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն ծստ՟խգցնում ե< որ վ՟ճ՟ռքզ խ՟մ ծ՟մգմ՟տ՟խ՟ն վ՟ճ՟ռքզ որպգս 

ՠ՟շիմ՟ն ծթմք օատ՟աորլգժզ զնբունգժթ չե=  

Պգտք ե նշգժ< որ էգև Մգխն՟ՠ՟նուէյունում նգր՟ռվ՟լ ՠ՟շիմ՟ն մոտգցումնգրզ նմ՟ն գն ծ՟նքթ խյ՟նքթ զնէ՟ցքում մթջթն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

աորլ՟խցթ մգէոբթն< որն ՟յսօր օատ՟աորլվում ե շ՟տգրթ խողմթց< խ՟ն ն՟և տ՟րՠգրուէյուննգր=  

 Հթմն՟խ՟ն տ՟րՠգրուէյունզ ՟յն ե< որ ՟յն մ՟խ՟րբ՟խզ< որում ՟րտ՟բրուէյ՟ն սպ՟սվգժթք մ՟խ՟րբ՟խզ պգտք ե որոշվթ չթ խ՟րող ժթնգժ 

ծ՟նք՟մ՟րմթնն ՟մՠողջուէյ՟մՠ= Ընբծ՟խ՟ռ՟խզ՝ ՟յն պգտք ե որոշվթ ծ՟նք՟մ՟րմնթ յուր՟ք՟նչյուր տ՟րրթ ծ՟մ՟ր ՟ռ՟նձթն= Տգ′ս ստորև 

ծ՟նք՟մ՟րմնթ տ՟րրգրթ որոշմ՟ն ծգտ՟ա՟ քնն՟րխմ՟ն ծ՟մ՟ր=  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

58 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժզ) Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Հանքամարմնի տարրերի որոշումը  

Կ՟րևոր՟աույն ք՟յժգրթց մգխզ< որզ պգտք ե խ՟տ՟րթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՟յս նոր մգխն՟ՠ՟նուէյունզ խթր՟ռգժթս՝ բ՟ ծ՟նք՟մ՟րմնթ 

տ՟րրգրթ որոշումն ե= Այն պ՟րտ՟բթր ե ծգտևյ՟ժ պ՟տճ՟ռնգրով`  

 Արտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ խ՟րող գն խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ որպգս ՟խտթվ< մթ՟յն գէգ ծ՟նք՟մ՟րմնթ տ՟րրզ< որթ ծ՟մ՟ր 

մուտքզ ՠ՟րգժ՟վվում ե< խ՟րող ե որոշվգժ 

 Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրզ պ՟շ՟րնգրթ և մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟խտթվթ մթջև ՠ՟շիգժու ծ՟մ՟ր խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե որոշթ 

՟րտ՟բրուէյ՟ն ՟խնխ՟ժվող մ՟խ՟րբ՟խզ ծ՟նք՟մ՟րմնթ յուր՟ք՟նչյուր տ՟րրթ ծ՟մ՟ր  

 Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ պգտք ե մ՟շվթ խ՟մ ՟մորտթդ՟ցվթ սթստգմ՟տթխ ծթմունքով ՟յն ծ՟նք՟մ՟րմնթ որոշվ՟լ տ՟րրթ 

օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքում< որն ՟վգժթ ծ՟ս՟նգժթ ե բ՟ռնում որպգս մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ՟րբյունք=  

Չն՟յ՟լ ՟յս ան՟ծ՟տմ՟ն խ՟րևորուէյ՟նզ` Մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն շրջ՟ն՟խնգրում ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ ուղգցույց ե ՟պ՟ծովվում տ՟րրգրթ որոշմ՟ն 

վգր՟ՠգրյ՟ժ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՟խնծ՟յտ ե, որ Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն ՟խնխ՟ժում ե< (ծթմն՟խ՟նում)< որ տ՟րրզ բթտ՟րխվթ որպգս 

ծ՟նք՟մ՟րմնթ ՟մՠողջուէյուն= Այս տգս՟խգտզ պ՟շտպ՟նվում ե ՖՀՄՄԿ 20-թ մթ շ՟րք ՠ՟ըթննգրում=  

 Փոիծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն ծթմունքնգրզ ՠ՟ց՟տրում գն< որ «տ՟րրզ» վգր՟ՠգրում ե ծ՟նք՟մ՟րմնթ յուր՟ծ՟տուխ լ՟վ՟ժթն< որթ ՟պ՟ա՟ 

ծ՟ս՟նգժթուէյունզ ՠ՟րգժ՟վվգժ ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ շնործթվ> ծ՟նք՟մ՟րմնթ որոշվ՟լ տ՟րրզ ծթմն՟խ՟նում խժթնթ ՟մՠողջ 

ծ՟նք՟մ՟րմնթ գնէ՟ՠ՟դմուէյուն> և ծ՟նքզ խ՟րող ե ունգն՟ժ մթ շ՟րք ՠ՟ղ՟բրթչնգր< որոնք որոշվգժ գն ծ՟նքթ պժ՟ն՟վորմ՟ն զնէ՟ցքում=  

 Մ՟շվ՟լուէյ՟ն խ՟մ ՟մորտթդ՟ցթ՟յթ պ՟ծ՟նջնգրզ ս՟ծմ՟նում գն< որ ծ՟նք՟մ՟րմնթ որոշվ՟լ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտզ< որն 

օատ՟աորլվում ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվն ՟մորտթդ՟ցնգժու ծ՟մ՟ր<խտ՟րՠգրվթ, ծ՟նքն թնքնթն և ծ՟նքթ աորլողուէյ՟ն 

զնէ՟ցքում օատ՟աորլվող ՟խտթվնգրզ ՟մորտթդ՟ցնգժու ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվող օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթց< ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ 

գրՠ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրզ ՟պ՟ծովում գն ՟մՠողջ ծ՟նք՟մ՟րմնթ ծ՟ս՟նգժթուէյ՟ն ՠ՟րգժ՟վումզ=  

Հ՟նք՟մ՟րմնթ տ՟րրգրզ որոշգժթս խպ՟ծ՟նջվթ ե՟խ՟ն բ՟տողուէյուննգր< և բ՟ մգր գդր՟խ՟ցուէյունն ե< որ Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգթ 

որոշումզ չտր՟մ՟բրգժ մ՟նր՟մ՟սն ուղգցույց ՟յն մ՟սթն< էգ որն ե ծ՟մ՟րվում որոշվ՟լ տ՟րր և թնչպգս ՟յն պգտք ե որոշվթ< 

խ՟նի՟մտ՟լվ՟լ եր= Կ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթց նմ՟ն որոշում խ՟տ՟րգժու պ՟ծ՟նջզ` ծթմնվ՟լ թրգնց ծ՟նքգրթ պժ՟ննգրթց< 

Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգթ մոտգցումն եր< գնէ՟բրգժով, որ ոչ մթ ծ՟նք մյուսթն նմ՟ն չե= Հգտև՟ՠ՟ր< փորձգժով մ՟նր՟մ՟սն 

ուղգցույց/ծ՟տուխ խ՟նոննգր տր՟մ՟բրգժ ծ՟նք՟մ՟րմնթ տ՟րրգրթ որոշմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ, Կոմթտգն խ՟րող ե նգրխ՟յ՟ցնգժ չ՟շի՟տող մոբգժ=  

Տրվ՟լ պ՟յմ՟ննգրում< ՟խնծ՟յտ ե< որ Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն չթ ՟խնխ՟ժում< որ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ խորոշգն ծ՟նք՟մ՟րմնթ 

տ՟րրգրզ< որոնք ՟րբգն նգր՟ռվ՟լ չգն թրգնց` ծ՟նքթ պժ՟ննգրում= Ասվ՟լթց ծգտևում ե< որ որոշ ծ՟նքթ պժ՟ննգրթ ՠնույէթց խ՟իվ՟լ< ս՟ 

՟յբք՟ն ծգշտ թր՟աորլգժթ ՟ռ՟ջ՟բր՟նք չե< և ՠ՟վ՟խ՟ն բըվ՟ր խժթնթ ՟վգժթ ՠ՟րբ խ՟ռուցվ՟լքով ծ՟նքգրթ ծ՟մ՟ր= Բ՟ցթ ՟յբ< 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն մոտգցումզ տ՟րՠգր պոտգնցթ՟ժ տ՟րրգրթ նխ՟տմ՟մՠ խ՟րող ե տ՟րՠգրվգժ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ մթջև և որպգս 

՟յբպթսթն մթևնույն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն տ՟րՠգր ծ՟նքգրթ մթջև:  

Հետագա չափումը  

ՖՀՄՄԿ 2:-զ խպ՟ծ՟նջթ< որ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չումթց մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ պգտք ե չ՟փվթ խ՟′մ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով խ՟′մ 

վգր՟ան՟ծ՟տվ՟լ ՟րըգքով` ծ՟ն՟լ մ՟շվ՟լուէյունզ խ՟մ ՟մորտթդ՟ցթ՟ն և ՟րըգդրխումթց խորուստնգրզ< նույն խգրպ< թնչ ՟յն ՟խտթվզ< որթ 

մ՟սն ե ծ՟նբթս՟նում ՟յն= Մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվզ պգտք ե մ՟շվթ խ՟մ ՟մորտթդ՟ցվթ պ՟րՠգր՟ՠ՟ր ծթմունքով< որոշվ՟լ 

՟յն ծ՟նք՟մ՟րմնթ տ՟րրթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքում< որն ՟վգժթ ծ՟ս՟նգժթ ե բ՟ռնում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ 

՟րբյունքում=  

Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ պ՟ծ՟նջում ե ՟րտ՟բրուէյ՟ն մթ՟վորթ մգէոբթ խթր՟ռումզ< ք՟նթ բգռ ՟յժ մգէոբզ չթ ժթնթ ՟վգժթ տգղթն= Ինչպգս նշվ՟լ եր 

՟վգժթ վ՟ղ< Մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ խոմթտգն նշգժ ե< որ որոշվ՟լ տ՟րրթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտզ< որզ խթր՟ռվում ե մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվթ մ՟շվ՟լուէյ՟ն խ՟մ ՟մորտթդ՟ցթ՟յթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ< խտ՟րՠգրվթ ծ՟նքթ և ծ՟նքթ աորլողուէյ՟ն 

զնէ՟ցքում օատ՟աորլվող ՟խտթվնգրթ ՟մորտթդ՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր խթր՟ռվող օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթց< գէգ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

՟շի՟տ՟նքնգրզ չգն ՟պ՟ծովում ՠ՟րգժ՟վվ՟լ մուտք ՟մՠողջ ծ՟նքթ ծ՟մ՟ր=  

Ուժի մեջ մտնելը և անցումը 

ՖՀՄՄԿ 2:*զ ուըթ մգջ ե մտնում 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ ՟յբ ՟մս՟էվթց ծգտո սխսվող ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր= Ավգժթ վ՟ղ խթր՟ռումզ 

էույժ՟տրվում ե= Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խթր՟ռում ե ՟յս Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ ՟վգժթ վ՟ղ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< ՟յն պգտք ե 

ՠ՟ց՟ծ՟յտթ ՟յբ փ՟ստզ=  

Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ պգտք ե խթր՟ռվթ ՟ռ՟ջզնէ՟ց ՟րտ՟բրուէյ՟ն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն լ՟իսումնգրթ նխ՟տմ՟մՠ նգրխ՟յ՟ցվող ՟մգն՟վ՟ղ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթց= Բ՟դմ՟էթվ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր բ՟ նշ՟ն՟խում ե< որ նր՟նք պգտք ե սխսգն ՖՀՄՄԿ 2:*թ 

՟դբգցուէյ՟նզ ծգտևգժ 2012է; ծունվ՟րթ 1-թց= 

Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ նշվ՟լ ՟մգն՟վ՟ղ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթն ունթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլ՟ռնուէյուննգրթ ՟խտթվնգրթ մն՟ցորբնգր< 

որոնք ՟ռ՟ջ՟ցգժ գն ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն զնէ՟ցքում թր՟խ՟ն՟ցվ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ՟րբյունքում< ՟պ՟ ՟յն պգտք ե 

վգր՟բ՟ս՟խ՟րաթ ՟յբ ՟խտթվզ որպգս ՟յն ՟խտթվթ մ՟ս< որթն վգր՟ՠգրում գն ՟յբ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրզ` ՟յնք՟նով< որք՟նով 

՟ռխ՟ ե ծ՟նք՟մ՟րմնթ որոշվ՟լ տ՟րր= Նմ՟ն մն՟ցորբնգրզ պգտք ե ՟մորտթդ՟ցվգն ՟յն ծ՟նք՟մ՟րմնթ որոշվ՟լ տ՟րրթ օատ՟խ՟ր 

լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքում< որթն վգր՟ՠգրում ե յուր՟ք՟նչյուր ՟խտթվթ մն՟ցորբզ=  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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2.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության նշանակալի մասերի ամփոփ նկարագիր 

(շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 1.1:(ե) 

(ժզ) Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումներ (շարունակություն)  

Մեկնաբանություն (շարունակություն) 

Երՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ չթ խ՟րող որոշգժ աոյուէյուն ունգցող ՟խտթվթ մն՟ցորբթն վգր՟ՠգրող ծ՟նք՟մ՟րմնթ տ՟րրզ< ՟պ՟ ՟խտթվզ պգտք ե 

ճ՟ն՟չվթ սխդՠն՟խ՟ն չՠ՟շիվ՟լ շ՟ծույէում՝ նգրխ՟յ՟ցվող ՟մգն՟վ՟ղ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ սխդՠթն= 

Ք՟նթ որ ՖՀՄՄԿ 2:-զ ՟խնխ՟ժվում ե< որ խՠգրվթ վգրջն՟խ՟ն տգսքթ մթ՟յն 2:11է; ծոխտգմՠգրթն և «Գուբ մ՟յնթնա»-զ ծթմնվ՟լ ե 2:11է; 

սգպտգմՠգրթ 3:-թն ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ վր՟< ՖՀՄՄԿ 2:-թ ՟դբգցուէյունզ և ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ չգն նգր՟ռվգժ «Գուբ մ՟յնթնաթ» ՟յս տ՟րՠգր՟խում= Ընբծ՟խ՟ռ՟խզ< մգնք պժ՟ն՟վորում գնք ծր՟պ՟ր՟խգժ 

«Գուբ մ՟յնթնաթ» փոփոիուէյունզ ծգտ՟ա՟ ՟մթսնգրթն ՖՀՄԿԿ 2:-թ որբգարմ՟նզ վգր՟ՠգրող ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր ՟պ՟ծովգժու 

ծ՟մ՟ր և վգրջթնթս ՟դբգցուէյունզ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ և ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն վր՟= Մգնք խծր՟պ՟ր՟խգնք տվյ՟ժ 

ուղգցույցզ ՖՀՄՄԿ 2:-թ ծր՟պ՟ր՟խումթց ծգտո և խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ և «Էրնսէ զնբ Յ՟նա» զնխգրուէյ՟ն մ՟սն՟ագտնգրզ խունգն՟ն 

ՠ՟վ՟խ՟ն ը՟մ՟ն՟խ աորլն՟խ՟ն ծգտև՟նքնգրզ վգրժուլգժու ծ՟մ՟ր=  

2.5 Թողարկված, բայց դեռ ուժի մեջ չմտած ստանդարտներ 

Ստորև ՠգրվ՟լ գն ՟յն ստ՟նբ՟րտնգրզ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ< որոնք էող՟րխվգժ գն< ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չգն 

մտգժ մթնչ Խմՠթ` ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծր՟պ՟ր՟խումզ= Այստգղ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն ՟յն 

ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրզ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ< որոնք Խումՠզ խ՟րլում ե ե՟խ՟ն ՟դբգցուէյուն 

խունգն՟ն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ< ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ խ՟մ ՟րբյունքնգրթ վր՟` ՟պ՟ա՟յում 

խթր՟ռվգժու բգպքում= Խումՠզ պ՟տր՟ստվում ե որբգարգժ ՟յս ստ՟նբ՟րտնգրզ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ (որտգղ 

խթր՟ռգժթ գն)< գրՠ վգրջթննգրս մտնգն ուըթ մգջ=  

ՀՀՄՍ 8.30 

ՀՀՄՍ 8.31(դ) 

Մեկնաբանություն 

Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ՠ՟ց՟ծ՟յտթ մթ՟յն ՟յն էող՟րխվ՟լ, ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չմտ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրզ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ, որոնք 

վգր՟ՠգրում գն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟նզ= Եէգ նոր ստ՟նբ՟րտզ խ՟մ մգխն՟ՠ՟նուէյունզ խթր՟ռգժթ չե< ՟յն խ՟րող ե չՠ՟ց՟ծ՟յտվգժ= Թող՟րխվ՟լ< 

ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չմտ՟լ ՟յժ ստ՟նբ՟րտնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծ՟մ՟ր տգ′ս ծ՟ջորբ Մգխն՟ՠ՟նուէյունզ=  

Նշում. Տվյ՟ժ ցուց՟խզ զնբարխում ե մթ՟յն 2011է. սգպտգմՠգրթ 30-թ բրուէյ՟մՠ էող՟րխվ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրզ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ= 

Կ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ պգտք ե որոշգն ՟յս ՟մս՟էվթց ծգտո ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ էող՟րխվ՟լ ժթնգժզ=  

ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» - Այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների տարրերը  

ՀՀՄՍ 1-թ փոփոիուէյուննգրզ ՟յժ խգրպ գն իմՠ՟վորում ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ 

տ՟րրգրզ: Այն տ՟րրգրզ, որոնք խ՟րող գն վգր՟բ՟ս՟խ՟րավգժ (խ՟մ «բուրս արվգժ») շ՟ծույէ խ՟մ վն՟ս ՟պ՟ա՟ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում (օրթն՟խ` ՟պ՟ճ՟ն՟չմ՟ն խ՟մ մ՟րմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ) խնգրխ՟յ՟ցվգն ՟ռ՟նձթն ՟յն 

տ՟րրգրթց, որոնք գրՠգք չգն վգր՟բ՟ս՟խ՟րավթ: Փոփոիուէյունզ վգր՟ՠգրում ե մթ՟յն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ 

նգրխ՟յ՟ցմ՟նզ, ծգտև՟ՠ՟ր, ՟դբգցուէյուն չունթ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ խ՟մ ՟րբյունքնգրթ վր՟: 

ՀՀՄՍ 1 փոփոիուէյունզ ուըթ մգջ ե մտնում 2:12է; ծուժթսթ 1-թց խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր= 

 

ՀՀՄՍ 19 «Աշխատակիցների հատուցումներ»- Ճանաչումը և բացահայտումը + Սահմանված 

հատուցումների պլաններ 

ՀՀՄՍԽ-ն ծր՟պ՟ր՟խգժ ե մթ շ՟րք փոփոիուէյուննգր ՀՀՄՍ 19-ում: Վգրջթննգրս նգր՟ռում գն ՟յնպթսթ ծթմն՟բթր 

փոփոիուէյուննգր< թնչպթսթք գն մթջ՟նցքթ մգի՟նթդմթ և պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ ՟խնխ՟ժվող գխ՟մտ՟ՠգրուէյ՟ն 

խոնցգպտթ ծգռ՟ցումզ< և պ՟րդ՟ՠ՟նումնգր և վգր՟ձև՟խգրպումնգր:  

Փոփոիուէյունզ ուըթ մգջ ե մտնում 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< զնբ որում ՟վգժթ վ՟ղ խթր՟ռումզ էույժ՟տրվում ե:  

Խումՠն ՟յըմ ան՟ծ՟տում ե ՟յս փոփոիուէյուննգրթ ՟մՠողջ ՟դբգցուէյունզ= Ադբգցուէյուննգրթց մգխզ խժթնթ 

Խմՠթ խողմթց ՟յըմ խթր՟ռվող մթջ՟նցքթ մոտգցմ՟ն ծգռ՟ցումզ=  

 

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

Որպգս նոր ՖՀՄՍ 10-թ և ՖՀՄՍ 12-թ (տգ′ս ստորև) ծգտև՟նք< ՀՀՄՍ 27-թ աորլողուէյ՟ն ոժորտզ 

ս՟ծմ՟ն՟փ՟խվում ե ՟ռ՟նձթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ< 

ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրթ և ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟մՠ= Խումՠզ չթ նգրխ՟յ՟ցնում 

՟ռ՟նձթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգր=  

Փոփոիուէյունզ ուըթ մգջ ե մտնում 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր=  

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

60 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

2.5 Թողարկված, բայց դեռ ուժի մեջ չմտած ստանդարտներ (շարունակություն) 

ՀՀՄՍ 28 «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում» 

(2011թ. վերանայված) 

Որպգս նոր ՖՀՄՍ 11-թ և ՖՀՄՍ 12-թ (տգ′ս ստորև) ծգտև՟նք, ՀՀՄՍ 28-զ վգր՟նվ՟նվգժ ե ՀՀՄՍ 28 «Ներդրումներ 

ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում», և նխ՟ր՟արում ե ՠ՟ցթ ՟սոցթ՟ցվ՟լ 

խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում< ն՟և ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում նգրբրումնգրթ նխ՟տմ՟մՠ 

ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբթ խթր՟ռումզ:  

Փոփոիուէյուննգրզ ուըթ մգջ գն մտնում 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր= 

 

ՖՀՄՍ 9 «Ֆինանսական գործիքներ` դասակարգում և չափում»  

Թող՟րխվ՟լ ՖՀՄՍ 9-զ ՟րտ՟ցոժում ե ՀՀՄՍ 39-թ փոի՟րթնմ՟ն` ՀՀՄՍԽ-թ ՟շի՟տ՟նքթ ՟ռ՟ջթն փուժզ և 

վգր՟ՠգրում ե ՀՀՄՍ 39-ում ս՟ծմ՟նվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ բ՟ս՟խ՟րամ՟նզ 

և չ՟փմ՟նզ:  

Ստ՟նբ՟րտզ նգրխ՟յումս խթր՟ռգժթ ե 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՟ռ՟ջ՟րխվգժ ե փոփոիգժ նշվ՟լ պ՟րտ՟բթր խթր՟ռմ՟ն 

ը՟մխգտզ 2015է; ծունվ՟րթ 1-ով=  

Հգտ՟ա՟յում< ՀՀՄՍԽ-ն խբթտ՟րխթ ն՟և ծգջ՟վորմ՟ն ծ՟շվ՟ռումզ և ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխումզ= 

ՖՀՄՍ 9-թ ՟ռ՟ջթն փուժթ որբգարումզ խ՟դբթ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ բ՟ս՟խ՟րամ՟ն և չ՟փմ՟ն վր՟< 

ս՟խ՟յն, զստ եուէյ՟ն, ոչ մթ ՟դբգցուէյուն չթ ունգն՟ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ բ՟ս՟խ՟րամ՟ն և 

չ՟փմ՟ն վր՟= Խումՠզ խորոշթ տվյ՟ժ փոփոիուէյ՟ն ՟դբգցուէյունզ ՖՀՄՍ 9-թ ՟յժ փուժգրթ ՟դբգցուէյ՟ն ծգտ 

մթ՟սթն< գրՠ վգրջթննգրս ծր՟պ՟ր՟խվգն` ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ նխ՟ր՟աթր նգրխ՟յ՟ցնգժու ծ՟մ՟ր= 

 

ՖՀՄՍ 10 «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ», ՖՀՄՍ 11 «Համատեղ գործունեության 

համաձայնություններ», և ՖՀՄՍ 12 «Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում» 

2011է; մ՟յթսթն ՀՀՄՍԽ-ն ծր՟պ՟ր՟խգց ՖՀՄՍ 10 «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ», ՖՀՄՍ 11 

«Համատեղ գործունեության համաձայնություններ» և ՖՀՄՍ 12 «Այլ կազմակերպություններում մասնակցության 

բացահայտում» ստանդարտները:  

ՖՀՄՍ 10-զ նգրխ՟յ՟ցնում ե մգխ ծ՟մ՟իմՠմ՟ն մոբգժ< որզ ՠոժոր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր բթտ՟րխում ե 

վգր՟ծսխողուէյունզ որպգս ծ՟մ՟իմՠմ՟ն ծթմք= ՖՀՄՍ 10-զ փոի՟րթնում ե ՀՀՄՍ 27 «Համախմբված և առանձին 

ֆինանսական հաշվետվություններ» և ՄՄԿ Մգխն՟ՠ՟նուէյուն 12 «Համախմբում; Հատուկ նշանակության 

կազմակերպություններ» ստանդարտներին:  

ՖՀՄՍ 11-զ ս՟ծմ՟նում ե ծ՟մ՟տգղ աորլունգուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ խողմգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ սխդՠունքնգրզ= ՖՀՄՍ 11-զ փոի՟րթնում ե ՀՀՄՍ 31 «Մասնակցություն համատեղ 

ձեռնարկումներում» և ՄՄԿ Մգխն՟ՠ՟նուէյուն13 «Համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններ. 

Ձեռնարկողների ոչ դրամային ներդրումներ» ստանդարտները և դադարեցնում դրանց ուժի մեջ լինելը:  

ՖՀՄՍ 12-զ զնբծ՟նր՟ցնում< ՠ՟րգժ՟վում և փոի՟րթնում ե բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ< ծ՟մ՟տգղ 

աորլունգուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթ< ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ և չծ՟մ՟իմՠվ՟լ 

խ՟ռուցվ՟լք՟յթն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ պ՟ծ՟նջնգրզ= Որպգս ՟յս նոր ՖՀՄՍ-նգրթ 

՟րբյունք< ՀՀՄՍԽ-ն ն՟և փոփոիգժ և վգր՟նվ՟նգժ ե ՀՀՄՍ 27-զ «Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ» և 

ՀՀՄՍ 28-զ «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում»: Նոր 

պ՟ծ՟նջնգրզ ուըթ մգջ գն մտնում 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< զնբ որում վ՟ղ խթր՟ռումզ էույժ՟տրվում ե=  

Խումՠզ բթտ՟րխում ե< էգ թնչ ՟դբգցուէյուն խունգն՟ն ՟յս նոր ստ՟նբ՟րտնգրզ թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ և/խ՟մ 

՟րբյունքնգրթ< ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ և ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն վր՟=  

 

ՖՀՄՍ 13 «Իրական արժեքի չափում» 

2011է; մ՟յթսթն ՀՀՄՍԽ-ն ծր՟պ՟ր՟խգց ՖՀՄՍ 13-զ: ՖՀՄՍ 13-զ ՟ռ՟նձթն ՖՀՄՍ-նգրով ս՟ծմ՟նում ե թր՟խ՟ն 

՟րըգքզ< թնչպգս ն՟և թր՟խ՟ն ՟րըգքթ որոշմ՟ն ծթմունքնգրզ և պ՟ծ՟նջում ե թր՟խ՟ն ՟րըգքթ չ՟փմ՟նզ 

վգր՟ՠգրող ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր= ՖՀՄՍ 13-զ խթր՟ռգժթ ե< գրՠ ՟յժ ՖՀՄՍ-նգրզ պ՟ծ՟նջում խ՟մ էույժ գն տ՟ժթս 

թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փում= Այն չթ նգրխ՟յ՟ցնում որևե ՟խտթվզ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյունզ թր՟խ՟ն ՟րըգքով 

չ՟փգժու նոր պ՟ծ՟նջնգր< փոիում ՟յն թնչ չ՟փվգժ եր զստ ՖՀՄՍ-նգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքով խ՟մ, բթտ՟րխում, էգ 

թնչպգս նգրխ՟յ՟ցնգժ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ փոփոիուէյուննգրզ= Նոր պ՟ծ՟նջնգրզ ուըթ մգջ գն մտնում 2:13է; 

ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո սխսվող տ՟րգխ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< զնբ որում վ՟ղ խթր՟ռումզ 

էույժ՟տրվում ե= 

Խումՠզ բթտ՟րխում ե< էգ թնչ ՟դբգցուէյուն խունգն՟ ՟յս նոր ստ՟նբ՟րտզ թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ և/խ՟մ 

՟րբյունքնգրթ< ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ և ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն վր՟= 
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2.5 Թողարկված, բայց դեռ ուժի մեջ չմտած ստանդարտներ (շարունակություն) 

ՖՀՄՍ-ների բարեփոխումներ (2011թ. հունիսին թողարկված) 

2011է; ծունթսթն ՀՀՄՍԽ-ն ծ՟նր՟յթն մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟ր ծր՟պ՟ր՟խգց ծթնա ՖՀՄՍ ստ՟նբ՟րտնգրթ 

՟ռ՟ջ՟րխվ՟լ փոփոիուէյուննգրթ ն՟ի՟աթլ ծ՟ս՟ր՟խ՟խ՟ն քնն՟րխմ՟ն և ՟ռ՟ջ՟րխվ՟լ փոփոիուէյուննգրթ 

ն՟ին՟խ՟ն լր՟աթր որպգս թր «Տ՟րգխ՟ն ՠ՟րգփոիումնգրթ» լր՟արթ մթ մ՟ս= Փոփոիուէյուննգրզ ՠգրվ՟լ գն 

ստորև` 

 

 ՖՀՄՍ 1 «ՖՀՄՍ առաջին անգամ որդեգրում» 

 ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» 

 ՀՀՄՍ 16 «Հիմնական միջոցներ» 

 ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացում» 

 ՀՀՄՍ 34 «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» 

 

Այնու՟մգն՟յնթվ, Խումՠզ չթ ՟խնխ՟ժում, որ տվյ՟ժ փոփոիուէյուննգրթ որբգարումզ որևե ՟դբգցուէյուն խունգն՟ 

թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ խ՟մ ՟րբյունքնգրթ վր՟:   

 

Մեկնաբանություն 

ՀՀՄՍ 8.30-զ պ՟ծ՟նջում ե< որպգսդթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՠ՟ց՟ծ՟յտթ ՟յն ստ՟նբ՟րտնգրզ< որոնք էող՟րխվգժ գն< ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չգն մտգժ 

և ՟պ՟ծովթ ծ՟յտնթ խ՟մ ծ՟վ՟ստթորգն չ՟փգժթ տգղգխ՟տվուէյուն< որպգսդթ օատ՟աորլողնգրզ խ՟րող՟ն՟ն ան՟ծ՟տգժ նմ՟ն 

ստ՟նբ՟րտնգրթ խթր՟ռումզ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ= Հգտև՟ՠ՟ր< Խումՠզ նշգժ ե ՟յն 

ստ՟նբ՟րտնգրն ու մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ< որոնք բգռ ուըթ մգջ չգն մտգժ< ս՟խ՟յն որոնք ՟խնխ՟ժվում ե< որ խ՟դբգն և′  նր՟ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն 

ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն< և′ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ խ՟մ ՟րբյունքնգրթ վր՟ (՟յսթնքն` չնշգժով ՟յն ստ՟նբ՟րտնգրզ< 

փոփոիուէյուննգրզ և/խ՟մ մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ< որոնք զնբծ՟նր՟պգս ՟դբգցուէյուն չգն ունգնում նշվ՟լնգրթ վր՟< օրթն՟խ` ՖՀՄՍ 1 խ՟մ 

ՀՀՄՍ 34): 

Հ՟րխ ե նշգժ< որ ՖՀՄՄԿ 20-զ ծր՟պ՟ր՟խվգժ եր 2011է; սգպտգմՠգրթ 30-թց ծգտո= Այնու՟մգն՟յնթվ< խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ< որոնք թրգնց 

ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստում գն ՖՀՄՄԿ-թ ծր՟պ՟ր՟խումթց ծգտո< պգտք ե ՠ՟ց՟ծ՟յտգն ՟յս նոր մգխն՟ՠ՟նուէյունզ որպգս 

էող՟րխվ՟լ< ՠ՟յց բգռ ուըթ մգջ չմտ՟լ ստ՟նբ՟րտնգրթ և մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ մ՟ս=  

Այլ թողարկված, բայց դեռ ուժի մեջ չմտած ստանդարտներ և մեկնաբանություններ, որոնք կիրառելի չեն «Գուդ մայնինգին» 

 ՖՀՄՍ 1 «ՖՀՄՍ առաջին անգամ որդեգրում» (փոփոիուէյուն). խիստ գերսղաճ և առաջին անգամ որդեգրողների համար ֆիքսված 

ժամկետների վերացում 

 ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ; բացահայտումներ» (փոփոիուէյուն); ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟պ՟ճ՟ն՟չմ՟նզ վգր՟ՠգրող 

ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն նոր (խ՟տ՟րգժ՟աորլվ՟լ) պ՟ծ՟նջնգր= Ուըթ մգջ գն մտնում 2011է; hուժթսթ 1-թց  

 ՀՀՄՍ 12 «Շահութահարկեր» (փոփոիուէյուն); ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգր; ծթմքում ատնվող ՟խտթվնգրթ վգր՟խ՟նանում  

Լր՟ցուցթչ տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծ՟մ՟ր տգ′ս «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 2011է; ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրզ=  

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

62 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

3. Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ, ձեռքբերումներ  

«Գուբ մ՟յնթնա»-զ ձգռք ե ՠգրգժ «Օ՟դթս մթնգր՟ժ ռգսուրսգս» («Օ՟դթս») ՍՊԸ-թ ՠ՟ընգտոմսգրթ 100%-զ, որզ 

2:1:է;-թ նոյգմՠգրթ 1-թ բրուէյ՟մՠ ունգր որոշ՟խթ ոսխու ուսումն՟սթրուէյ՟ն և մշ՟խմ՟ն ժթցգնդթ՟նգր= Այս 

անմ՟ն ծգտ մգխտգղ փոի՟նցվգցթն ն՟և ուսումն՟սթրուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր խ՟տ՟րվող նշ՟ն՟խ՟ժթ լ՟իսգրզ:  

«Օ՟դթս»-թ որոշգժթ ՟խտթվնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ձգռքՠգրմ՟ն օրվ՟ բրուէյ՟մՠ  թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրզ 

ծգտևյ՟ժն գն` 

ՖՀՄՍ 3.59 

ՖՀՄՍ 3.Բ64(ա), 

ՖՀՄՍ 3.Բ64(բ), 

ՖՀՄՍ 3.Բ64(դ) 

 Իրական արժեքը 

ձեռքբերման 

ամսաթվին  

Հաշվեկշռային 

արժեք 

ՖՀՄՍ 3.Բ64(թ) 

ՀՀՄՍ 7.40(դ) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ակտիվներ    

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր 72 61  

Հ՟նքթ մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգր 487 358  

Այժ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգր 29 20  

Պ՟շ՟րնգր 1 8  

Այժ զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգր 39 37  

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգր 96 96  

 724 580  

Պարտավորություններ     

Առևտր՟յթն և ՟յժ խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր (52) (52)  

Անՠ՟րգնպ՟ստ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ալով պ՟ծուստ (10) +  

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգր (42) (17)  

Պ՟ծուստնգր (65) (65)  

Երխ՟ր՟ը՟մխգտ պ՟րտ՟վորուէյուննգր (57) (57)  

 (226) (191)  

Ընդհանուր որոշելի զուտ ակտիվներ իրական արժեքով 498   

Ձգռքՠգրմ՟ն պ՟ծթն լ՟աող աուբվթժ (Ծ՟ն; 14) 37   

Ընբ՟մգնզ փոի՟նցվ՟լ ծ՟տուցում 535  ՖՀՄՍ 3.Բ64(զ) 

    

Տրամադրված հատուցման իրական արժեքը ձեռքբերման 

ամսաթվի դրությամբ   

 

Վճ՟րվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր 535   

Փոխանցված հատուցում 535   

    

Ձգռքՠգրմ՟ն ծ՟մ՟ր խ՟տ՟րվ՟լ ուղղ՟խթ լ՟իսումնգր 15   

    

Ձգռքՠգրմ՟ն ծ՟մ՟ր խ՟տ՟րվ՟լ ե բր՟մ՟խ՟ն մթջոցթ ծգտևյ՟ժ 

՟րտ՟ծոսքզ   

 

Դուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծգտ ձգռքՠգրվ՟լ դուտ բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգր 96  

ՀՀՄՍ 7.40(գ) 

Վճ՟րվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր (535)   

Դրամական միջոցների զուտ արտահոսք (439)   

 

Ստ՟ցվ՟լ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրզ պ՟յմ՟ն՟խ՟ն գն ձգռքՠգրմ՟ն աորլզնէ՟ցթ ՠ՟րբուէյ՟ն< թնչպգս ն՟և 

ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟նզ ծ՟տուխ ՟նորոշուէյ՟ն, մ՟սն՟վոր՟պգս, ոչ նյուէ՟խ՟ն ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն ՟նորոշ ՠնույէթ պ՟տճ՟ռով= Ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվնգրթ և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ վգր՟ն՟յումզ ՟մՠողջ՟խ՟ն խժթնթ ձգռքՠգրմ՟ն ՟մս՟էվթց ծգտո 12 

՟մսթց ոչ ուշ= 

Ձգռքՠգրմ՟ն ՟մս՟էվթց սխս՟լ «Օ՟դթսզ» Խմՠթն ՠգրգժ ե 75 մժն;բոժ՟րթ ծ՟սույէ և 25 մժն;բոժ՟րթ գխ՟մուտ= Եէգ 

«Օ՟դթսթ» ձգռքՠգրումզ ՟վ՟րտվգր ֆթն՟նս՟խ՟ն տ՟րվ՟ ՟ռ՟ջթն օրզ< ՟պ՟ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունզ խնգր՟ռգր ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր 36: մժն;բոժ՟ր և 12: մժն;բոժ՟ր 

ծ՟սույէ և գխ՟մուտ= 

Անՠ՟րգնպ՟ստ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ալով պ՟ծուստզ ճ՟ն՟չվգժ ե «Օ՟դթս»*թ ձգռքՠգրմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խֈ Այն ճ՟ն՟չվգժ ե< ք՟նթ որ վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն վճ՟րնգրզ «Օ՟դթս»*թ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն 

ալով ե՟խ՟նորգն ՠ՟րձր եթն< ք՟ն ձգռքՠգրմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ շուխ՟յ՟խ՟ն բրույքնգրզֈ Պ՟ծուստզ ծ՟շվ՟րխվգժ ե՝ 

շուխ՟յ՟խ՟ն և վճ՟րվ՟լ բրույքնգրթ մթջև տ՟րՠգրուէյ՟ն ծթմ՟ն վր՟ֈ 

 

ՖՀՄՍ 

3.Բ67(ա)(i),(ii) 

 
 
 

ՖՀՄՍ 

3.Բ64(q) (i), 

(ii) 

ՖՀՄՍ 3.Բ28-

29 
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3. Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ, ձեռքբերումներ (շարունակություն)   

Գուբվթժն ՟ռ՟ջ՟ցգժ ե ծթմն՟խ՟նում ծգտևյ՟ժ պ՟տճ՟ռնգրով. 

1) Անզնբծ՟տուէյ՟մՠ պ՟յմ՟ն՟վորվ՟լ մգր ծն՟ր՟վորուէյունզ պ՟ծպ՟նգժ և ՟վգժ՟ցնգժ մգր 

աորլունգուէյունզ՝ ՟վգժ՟ցնգժով ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ և ծ՟ն՟լոնգրզ նոր ծ՟յտն՟ՠգրումնգրով, 

2) Հն՟ր՟վորուէյուն օատվգժ յուր՟ծ՟տուխ սթնգրաթդմթց, որն ՟ռ՟ջ՟նում ե աորլունգուէյ՟ն տ՟ր՟լքում և 

՟ռխ՟, և ձգռքՠգրվ՟լ ծ՟նքգրթց, 

3) Հ՟շվ՟րխվ՟լ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ և ՟խտթվնգրթ պ՟րտ՟բթր ճ՟ն՟չմ՟մՠ, 

որպգս ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ և բր՟նց ծ՟րխ՟յթն 

ՠ՟դ՟նգրթ տ՟րՠգրուէյ՟ն ծ՟րխ՟յթն ՟րբյունք= 

15 մժն. ԱՄՆ բոժ՟րթ աորլ՟րքթ լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվգժ գն և նգր՟ռվգժ ՟յժ լ՟իսգրում: 

 

ՖՀՄՍ 3.Բ64(ե) 

ՖՀՄՍ 3.Բ64(ի) 

 
 

Մեկնաբանություն 

Տգ′ս ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրթ և աուբվթժթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ Ծ՟նոէ՟արուէյուն 2.4 (ա) խգտում մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր= 

 

 

4. Համատեղ ձեռնարկումներում մասնակցություններ  

Համատեղ վերահսկվող ակտիվներում մասնակցություն 

Համատեղ վերահսկվող ակտիվներ 

«Գուբ մ՟յնթնազ» մյուս մ՟սն՟խթցնգրթ ծգտ ծ՟մ՟տգղ մթ՟սթն ունթ ծգտ՟իուդ՟խ՟ն և ՟րտ՟բր՟խ՟ն որոշ՟խթ 

՟խտթվնգր= Իր մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ խ՟դմում ե 25%=  

Հանքում մասնաբաժնի տրամադրման համաձայնություններ 

«Գուբ մ՟յնթնազ» «Ռգբ Քոփգր» ՍՊԸ-թ ծգտ Կուպրում ծգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լքում ծգտ՟իուդ՟խ՟ն 

աորլունգուէյ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրթ և ռթսխգրթ ՠ՟ը՟նմ՟ն մ՟սթն պ՟յմ՟ն՟աթր ե խնքգժ: «Ռգբ Քոփգր» 

ՍՊԸ -ն 23 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր նգրբրգց և բր՟ բթմ՟ց ստ՟ց՟վ ծ՟նքում 20% աորլ՟ռն՟խ՟ն ՠ՟ըթն: «Ռգբ Քոփգր» 

ՍՊԸ-ն ծգտ՟ա՟յում խշ՟րուն՟խթ տր՟մ՟բրգժ աորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսգրթ և խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրթ 20%-զ< թսխ 

«Գուբ մ՟յնթնազ» նշ՟ն՟խվ՟լ ե որպգս օպգր՟տոր: 

Խմՠթ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող ՟խտթվնգրթ և աորլ՟ռնուէյուննգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն 

տգղգխ՟տվուէյունզ ՟մփոփ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ե ստորև. 

ՀՀՄՍ 31.56 

 

 

 

ՀՀՄՍ 31.15 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ     

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր 48  55 ՀՀՄՍ 31.21 

Հ՟նքգր 229  206  

Այժ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգր 1  2  

 278  263  

Ընթացիկ ակտիվներ     

Դգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտք 19  20  

Պ՟շ՟րնգր 1  +  

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր 14  21  

 34  41  

Խմՠթ ծ՟մ՟ի՟ռն պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգրզ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող ՟խտթվնգրում ծգտևյ՟ժն ե. ՀՀՄՍ 31.55 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  
     

Կ՟պթտ՟ժ 20  30  

Հգտ՟իուդմ՟ն և ՟յժ պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգր 48  51  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

64 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

4. Համատեղ ձեռնարկումներում մասնակցություններ (շարունակություն)  

Համատեղ վերահսկվող միավորներում մասնակցություններ 

«Գուբ մ՟յնթնազ» ունթ «Գոժբռոք» ՍՊԸ-թ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող մթ՟վորումում 50% ՠ՟ընգմ՟ս, որթ ծթմն՟խ՟ն 

աորլունգուէյուննգրն գն ոսխու ՟րտ՟բրուէյունզ և ծ՟նք՟յթն ծգտ՟իուդումնգրզ= Այս ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող 

խ՟դմ՟խգրպուէյունում մ՟սն՟խցուէյունզ ծ՟շվ՟ռվում ե ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբով: 

Հ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող մթ՟վորթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն տգղգխ՟տվուէյունզ ՟մփոփ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ե 

ստորև. 

 

ՀՀՄՍ 31.56 

 2011թ.  2010թ.  ՀՀՄՍ 31.56 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Վ՟ճ՟ռքթց և ՟յժ աորլ՟ռն՟խ՟ն ծ՟սույէ 120  154  

Ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգր 1  +  

Շ՟ծույէ մթնչև ծ՟րխումզ 26  38  

Հ՟րխում 10  13  

Հաշվետու տարվա շահույթ 16  25  
     

Ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգր 143  103  

Ընէ՟ցթխ ՟խտթվնգր 71  64  

Ընդամենը ակտիվներ 214  167  

     

Ընէ՟ցթխ պ՟րտ՟վորուէյուննգր 46  30  

Ոչ զնէ՟ցթխ պ՟րտ՟վորուէյուննգր 54  39  

Ընդամենը պարտավորություններ 100  69  

 

Մեկնաբանություն 

Տգս Ծ՟նոէ՟արուէյուն 2.4(բ)(iii) ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցումնգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն՟արգրթ ծ՟շվ՟ռմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ 

ժր՟ցուցթչ տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծ՟մ՟ր= 

 

 

  

5. Գործառնական սեգմենտներ  

«Գուբ մ՟յնթնաթ» ՠոժոր ՟խտթվնգրզ և աորլ՟րքնգրզ տգղթ գն ունգնում Մգտ՟ժվթժում: Կ՟ռ՟վ՟րչ՟խ՟ն 

նխ՟տ՟ռումնգրով Խումՠզ խ՟դմվ՟լ ե ՠթդնգս մթ՟վորնգրթց` խ՟պվ՟լ թրգնց ՟րտ՟բր՟նքթց և 

աորլունգուէյունթց< և ունթ 3 ծ՟շվգտու աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտնգր< որոնք ծգտևյ՟ժն գն` 

 Ոսխու սգամգնտզ մշ՟խում և ՟րբյուն՟ծ՟նում ե ոսխթ, որն ՟մՠողջովթն վ՟ճ՟ռվում ե որպգս ոսխու ձուժ՟խտոր 

և ոսխու իտ՟նյուէ, 

 Պղնձթ սգամգնտզ մշ՟խում և ՟րբյուն՟ծ՟նում ե պղթնձ, որզ վ՟ճ՟ռվում ե որպգս պղնձթ իտ՟նյուէ, 

 Հգտ՟իուդ՟խ՟ն սգամգնտզ թր՟խ՟ն՟ցնում ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն աորլունգուէյուն: 

Ռգսուրսնգրթ տգղ՟ՠ՟շիմ՟ն և ՟րտ՟բրող՟խ՟նուէյ՟ն (՟րբյուն՟վգտուէյ՟ն) ան՟ծ՟տմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ 

որոշումնգրթ խ՟յ՟ցմ՟ն նպ՟տ՟խով խ՟ռ՟վ՟րթչնգրզ աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտնգրթ աորլ՟ռն՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրզ ՟ռ՟նձթն գն բթտ՟րխում: Սգամգնտթ աորլունգուէյ՟ն ՟րբյունքնգրզ ան՟ծ՟տվում գն՝ ծթմնվգժով 

աորլ՟ռն՟խ՟ն շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ վր՟ և չ՟փվում գն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում 

աորլ՟ռն՟խ՟ն շ՟ծույէթն խ՟մ վն՟սթն ծգտևող՟խ՟նորգն: Այնու՟մգն՟յնթվ, Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

աորլ՟ռնուէյուննգրզ (նգր՟ռում գն ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգրզ և գխ՟մուտնգրզ) և շ՟ծուէ՟ծ՟րխգրզ զնբծ՟նուր գն 

խ՟ռ՟վ՟րվում և չգն վգր՟արվում աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտնգրթն:  

Գորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտնգրթ մթջև նգրքթն փոի՟նցումնգրթ անգրզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն շուխ՟յ՟խ՟ն 

պ՟յմ՟ննգրթն< թնչպգս գրրորբ խողմգրթ ծգտ աորլ՟րքնգրում=  

Խմՠթ խողմթց խթր՟ռվող ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրզ նգրքթն ծ՟շվգտու 

սգամգնտնգրում նույնն գն< թնչ ն՟ի՟տգսվ՟լ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր զստ Ծ՟ն. 2.4 

նշվ՟լնգրթ: 

 

ՖՀՄՍ 8.22(ա)  

ՖՀՄՍ 8.22(բ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 8.28(բ) 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 8.27(ա) 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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5. Գործառնական սեգմենտների վերաբերյալ տեղեկատվություն (շարունակություն) 

 

Տարվա վերջի դրությամբ  

 2011թ. դեկտեմբերի 31 Ոսկի Պղինձ 

 

Հետախուզման 

տարածքներ 

Ճշգրտումներ և 

փոխբացառում 

ներ Համախմբված  

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Հասույթ       

Արտ՟քթն ծ՟ճ՟իորբնգր 2,871 957 + + 3,828 ՖՀՄՍ 8.23(ա) 

Մթջսգամգնտ՟յթն 100 + + (100) + ՖՀՄՍ 8.23(բ) 

Ընդամենը հասույթ 2,971 957 + (100) 3,828  

       

Արդյունքներ       

Մ՟շվ՟լուէյուն և 

՟մորտթդ՟ցթ՟ (455) (186) + (1) 1 (642) ՖՀՄՍ 8.23(ե) 

Գուբվթժթ ՟րըգդրխում (15) + + + (15) ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Հ՟նքգրթ ՟րըգդրխում (33) + + + (33) ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Հգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն 

՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխում + + (5) + (5) ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Ն՟իխթնում ՟րըգդրխվ՟լ 

ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն 

՟խտթվնգրթ 

ծ՟խ՟բ՟րձում  + + 16 + 16 ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Դուրս արվ՟լ 

ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր + + (90) + (90) ՖՀՄՍ 8.23(զ) 

Հ՟նքգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 39 + + + 39 ՖՀՄՍ 8.23(զ) 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 11 + + + 11 ՖՀՄՍ 8.23(զ) 

Հգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն 

՟խտթվնգրթ վ՟ճ՟ռքթց 

օաուտ + + 1 + 1  

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն 

դուտ շ՟ծույէթ 

մ՟սն՟ՠ՟ըթն 26 + (10) + 16 ՖՀՄՍ 8.23(է) 

Շահույթ մինչ հարկումը  1,510 525 (81) (70) 2 1,884 ՖՀՄՍ 8.28(բ) 

Շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով 

լ՟իս      (797)  

Տարվա զուտ շահույթ     1,087  

Գործառնական 

ակտիվներ 4,477 2,091 759 94 3 7,421 
ՖՀՄՍ 8.23 

Գործառնական 

պարտավորություններ 818 343 57 1,447 4 2,665 
ՖՀՄՍ 8.23 

       

Այլ բացահայտումներ       

Նգրբրում ծ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխումնգրում 114 + + + 114 
 

ՖՀՄՍ 8.24(ա) 

Կ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգր5 450 1,369 430 46 2,295 ՖՀՄՍ 8.24(բ) 

 
1. Իրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե ՟յժ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ մ՟շվ՟լուէյուն= 

2. Յուր՟ք՟նչյուր աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթ շ՟ծույէզ չթ նգր՟ռում ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտզ (24 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) և ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգրզ 

(94 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

3. Սգամգնտթ ՟խտթվնգրզ չգն նգր՟ռում ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ (83 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) և ՟յժ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ (11 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր), 

ք՟նթ որ ՟յբ ՟խտթվնգրզ խ՟ռ՟վ՟րվում գն իմՠթ ծթմունքով/մ՟խ՟րբ՟խով: 

4. Սգամգնտթ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ չգն նգր՟ռում ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ (468 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր), զնէ՟ցթխ վճ՟րվգժթք ծ՟րխգրզ (365 

մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) և տոխոս՟յթն վ՟րխգրն ու փոի՟ռուէյուննգրզ (614 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր), ք՟նթ որ ՟յբ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 

խ՟ռ՟վ՟րվում գն իմՠթ ծթմունքով/մ՟խ՟րբ՟խով: 

5. Կ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրզ խ՟դմվ՟լ գն ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ< ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ< ծ՟նքգրթ և ծգտ՟իուդմ՟ն ու ան՟ծ՟տմ՟ն 

՟խտթվնգրթ ՟վգժ՟ցումնգրթց` նգր՟ռգժով բուստր ձգռն՟րխուէյուննգրթ ձգռքՠգրումթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լնգրզ= 

   ՖՀՄՍ 8.28 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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5. Գործառնական սեգմենտների վերաբերյալ տեղեկատվություն (շարունակություն) 

 

Տարվա վերջի դրությամբ  

 2010թ. դեկտեմբերի 31 Ոսկի Պղինձ 

Հետախուզման 

տարածքներ 

Ճշգրտումներ և 

փոխբացառում

ներ Համախմբված  

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Հասույթ       

Արտ՟քթն ծ՟ճ՟իորբնգր 2,039 878 + + 2,917 ՖՀՄՍ 8.23(ա) 

Մթջսգամգնտ՟յթն 125 + + (125) + ՖՀՄՍ 8.23(բ) 

Ընդամենը հասույթ 2,164 878 + (125) 2,917  

        

Արդյունքներ       

Մ՟շվ՟լուէյուն և 

՟մորտթդ՟ցթ՟ (129) (164) 

 

+ + (293) ՖՀՄՍ 8.23(ե) 

Գուբվթժթ ՟րըգդրխում + + + + + ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Հ՟նքգրթ ՟րըգդրխում (9) + + + (9) ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Հգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

՟րըգդրխում + + (6) + (6) ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Ն՟իխթնում ՟րըգդրխվ՟լ 

ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

ծ՟խ՟բ՟րձում  + + + + + ՖՀՄՍ 8.23(թ) 

Դուրս արվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն 

և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր + + (75) + (75) ՖՀՄՍ 8.23(զ) 

Հ՟նքգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 58 + + + 58 ՖՀՄՍ 8.23(զ) 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

վ՟ճ՟ռքթց օաուտ (11) + + + (11) ՖՀՄՍ 8.23(զ) 

Հգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

վ՟ճ՟ռքթց օաուտ + + + + +  

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն դուտ 

շ՟ծույէթ մ՟սն՟ՠ՟ըթն 29 + (4) + 25 ՖՀՄՍ 8.23(է) 

Շահույթ մինչ հարկումը  1,275 279 (90) (15) 1 1,449 ՖՀՄՍ 8.28(բ) 

Շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով լ՟իս      (529)  

Տարվա զուտ շահույթ     920  

Գործառնական ակտիվներ 3,754 1,543 501 64 2 5,862 
ՖՀՄՍ 8.23 

Գործառնական 

պարտավորություններ 775 101 49 918 3 1,843 
ՖՀՄՍ 8.23 

        

Այլ բացահայտումներ       

Նգրբրում ծ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխումնգրում 98 + + + 98 

ՖՀՄՍ 

8.24(ա) 

Կ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգր4 712 889 293 4 1,898 ՖՀՄՍ 8.24(բ) 

 ՖՀՄՍ 8.28 

1. Յուր՟ք՟նչյուր աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթ շ՟ծույէզ չթ նգր՟ռում ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտզ (25 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) և ֆթն՟նս՟խ՟ն 

լ՟իսգրզ (40 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

2. Սգամգնտթ ՟խտթվնգրզ չգն նգր՟ռում ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ (57 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) և ՟յժ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ (7 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր), 

ք՟նթ որ ՟յբ ՟խտթվնգրզ խ՟ռ՟վ՟րվում գն իմՠթ ծթմունքով/մ՟խ՟րբ՟խով: 

3. Սգամգնտթ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ չգն նգր՟ռում ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ (386 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր), զնէ՟ցթխ վճ՟րվգժթք ծ՟րխգրզ (166 

մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) և տոխոս՟յթն վ՟րխգրզ և փոի՟ռուէյուննգրզ (366 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր), ք՟նթ որ ՟յբ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 

խ՟ռ՟վ՟րվում գն իմՠթ ծթմունքով/մ՟խ՟րբ՟խով: 

4. Կ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգրզ խ՟դմվ՟լ գն ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ< ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ< ծ՟նքգրթ և ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟վգժ՟ցումնգրով` նգր՟ռգժով բուստր ձգռն՟րխուէյուննգրթ ձգռքՠգրումթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լնգրզ= 

 

 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
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5. Գործառնական սեգմենտների վերաբերյալ տեղեկատվություն (շարունակություն) 

Աշխարհագրական տեղեկատվություն ՖՀՄՍ 8.33(ա) 

Խմՠթ զնխգրուէյուննգրզ ատնվում գն մթ՟յն մգխ վ՟յրում` Մգժ՟էվթժում= 

Մգխ ծ՟ճ՟իորբթց ստ՟ցվ՟լ ծ՟սույէզ խ՟դմգժ ե 1;1: մժն;բոժ՟ր (2010է;՝ 1.25 մժն;բոժ՟ր)< որն ՟ռ՟ջ՟ցգժ ե ոսխու 

սգամգնտթ խողմթց թր՟խ՟ն՟ցվ՟լ վ՟ճ՟ռքթց= 

Արտ՟քթն ծ՟ճ՟իորբթց ստ՟ցվ՟լ ծ՟սույէզ խ՟իվ՟լ ե ծ՟ճ՟իորբթ ատնվգժու վ՟յրթց= 

ՖՀՄՍ 8.33(բ) 

ՖՀՄՍ 8.34 

 

ՖՀՄՍ 8.33(ա) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար 

Մգէ՟ժվթժ 3,000  2,500 

Գոժբվթժ 828  417 

Հ՟մ՟իմՠվ՟լ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն 

ծ՟շվգտվուէյ՟ն զնբծ՟նուր ծ՟սույէ 3,828  2,917 

 

Մեկնաբանություն 

Տոխոս՟յթն գխ՟մուտնգրզ և լ՟իսգրզ չգն ՠ՟ց՟ծ՟յտվգժ զստ սգամգնտթ< ք՟նթ որ բր՟նք զնբծ՟նուր գն խ՟ռ՟վ՟րվում և չգն նգրխ՟յ՟ցվում 

աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթ մ՟խ՟րբ՟խով աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող ղգխ՟վ՟րնգրթն= Գորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթ ՟խտթվնգրթ ու 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ ՟նծր՟ըգշտ ե մթ՟յն< գրՠ որոշ ծ՟շվ՟րխնգր գն տր՟մ՟բրվ՟լ աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող 

ղգխ՟վ՟րնգրթն= «Գուբ մ՟յնթնազ» աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող ղգխ՟վ՟րնգրթն տր՟մ՟բրում ե աորլ՟ռն՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ տգղգխ՟տվուէյուն= Մն՟ց՟լ աորլզնէ՟ցնգրզ (օրթն՟խ` ծ՟րխգրզ)< որոնք ՟յժ ցուց՟նթշնգրթ ծգտ 

նգր՟ռվ՟լ գն «ճշարտումնգր և փոիՠ՟ց՟ռում» ՠ՟ընում< թրգնցթց ՟ռ՟նձթն աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտ չգն նգրխ՟յ՟ցնում= 

«Գուբ մ՟յնթնաթ» նգրքթն ծ՟շվգտվուէյունզ տ՟րվում ե զստ ՖՀՄՍ-նգրթ= Սգամգնտթ ՟րտ՟ցոժումնգրզ ՟վգժթ զնբ՟րձ՟խ խ՟րող եթն ժթնգժ< գէգ 

նգրքթն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստվգթն ոչ ՖՀՄՍ-նգրով= Այբ բգպքում< նգրքթն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պգտք ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցվգթն 

՟րտ՟քթնթն= 

ՖՀՄՍ 8-ի կիրառումը հետախուզական ձեռնարկություններում 

ՖՀՄՍ-նգրզ չգն ս՟ծմ՟նում աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտնգրթ խթր՟ռումզ ծգտ՟իուդ՟խ՟ն ձգռն՟րխուէյուննգրում խ՟մ, ՟րբյոք, ծգտ՟իուդմ՟ն 

աույքզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում ե ՖՀՄՍ 8-ում ս՟ծմ՟նվ՟լ աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթն էգ՝ ոչ: 

Ըստ մգդ` ծգտ՟իուդմ՟ն աույքզ խ՟րող ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգժ ՖՀՄՍ 8-ում աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթ ս՟ծմ՟նմ՟նզ= Այն մ՟խ՟րբ՟խզ< որթն 

աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտզ խ՟րող ե մթ՟վորվգժ< խ՟իվ՟լ խժթնթ ՟յն ծ՟նա՟մ՟նքթց< էգ ՟րբյոք ՖՀՄՍ 8.12-ում նշվ՟լ չ՟փ՟նթշնգրզ թնչք՟նով 

գն ՠ՟վ՟ր՟րվ՟լ= Գորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող ղգխ՟վ՟րզ (ղգխ՟վ՟րնգրզ) պ՟տ՟սի՟ն՟տու ե ռգսուրսնգրթ տգղ՟ՠ՟շիմ՟ն և 

աորլ՟ռն՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր< որզ ծ՟նք՟յթն ծգտ՟իուդ՟խ՟ն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ բգպքում պ՟րուն՟խում ե 

նշ՟ն՟խ՟ժթ որոշումնգր` խ՟պվ՟լ ՟ռխ՟ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ օատ՟աորլմ՟ն ծգտ (՟յսթնքն՝ որ նպ՟տ՟խ՟խգտզ< թնչ տգս՟խ 

ծգտ՟իուդում)< և թնչպգս ֆթն՟նս՟վորգժ ՟յբ լ՟իսումնգրզ (սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժ< ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխում< ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< և ՟յժն): 

Ընբծ՟նուր ՟ռմ՟մՠ աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող ղգխ՟վ՟րնգրթն տր՟մ՟բրվ՟լ տգղգխ՟տվուէյունզ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

լ՟իսումն ե և ծգտ՟իուդմ՟ն ՟րբյունքնգրզ (օրթն՟խ` ծոր՟տումնգրզ, ծ՟ն՟լոյթ պ՟շ՟րնգրզ< ռգսուրսնգրզ և ՟յժն)= 

Այն մ՟խ՟րբ՟խզ< որում ՟յբ տգղգխ՟տվուէյունզ պ՟տր՟ստվգժ խ՟մ զնբծ՟նր՟ցվգժ ե< խ՟րող ե մգլ՟մ՟ս՟մՠ խ՟իվ՟լ ժթնգժ< 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն չ՟փթց և ՟յժ աորլոննգրթց= Օրթն՟խ` աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգրթ զնբունմ՟ն ղգխ՟վ՟րզ խ՟րող ե ստ՟ն՟ժ վգրզ նշվ՟լ 

տգղգխ՟տվուէյունզ ծգտևյ՟ժթ ծ՟մ՟ր` 

 Յուր՟ք՟նչյուր ՟ռ՟նձթն էթր՟ի՟յթն միջավայր (ծ՟նքթ տ՟ր՟լքում խ՟մ ծ՟նք՟մ՟րմնթ մգջ) 

 Յուր՟ք՟նչյուր ՟ռ՟նձթն ս՟ծմ՟ն՟լ ծ՟նք՟մ՟րմթն խ՟մ ծ՟նք՟յթն տ՟ր՟լք (սգփ՟խ՟նուէյ՟ն խ՟մ վ՟րձ՟խ՟ժ՟լ տ՟ր՟լքում) 

 Յուր՟ք՟նչյուր սգփ՟խ՟նուէյուն խ՟մ վ՟րձ՟խ՟ժ՟լ տ՟ր՟լք 

 Յուր՟ք՟նչյուր գրխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն խ՟ռուցվ՟լք (որզ խ՟րող ե զնբժ՟յնգժ որոշ վ՟րձ՟խ՟ժ՟լ տ՟ր՟լքնգր խ՟մ սգփ՟խ՟նուէյուննգր, 

ս՟խ՟յն մթ ՟շի՟րծ՟ար՟խ՟ն շրջ՟նթ տ՟ր՟լքում) 

 Յուր՟ք՟նչյուր ՟շի՟րծ՟ար՟խ՟ն շրջ՟ն (թնչպգս օրթն՟խ` գրխթր, պգտուէյուն, մ՟րդ) 

Այն մ՟խ՟րբ՟խզ, որով տգղգխ՟տվուէյունզ ստ՟ցվում ե աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող ղգխ՟վ՟րնգրթ խողմթց որոշթչ ե ՟յն մ՟խ՟րբ՟խթ 

ծ՟մ՟ր, որում աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտնգրզ աոյուէյուն ունգն ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգր՟խ՟ն և ծգտ՟իուդ՟խ՟ն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր: 

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ ՟րտ՟ցոժում գն «ծգտ՟իուդմ՟ն վ՟յրգրզ» որպգս ծ՟շվգտու սգամգնտ: Այս գնէ՟բրյ՟ժ 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց խ՟տ՟րվ՟լ գնէ՟բրուէյուննգրզ ծգտևյ՟ժն գն` 

 «Գուբ մ՟յնթնազ» ունթ ծգտ՟իուդմ՟ն գրգք տ՟ր՟լք` Կուպրումզ, որզ պղնձթ ծգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լք ե, և Աուրումզ ու Oրոն, որոնք ոսխու 

ծգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լքնգր գն:  

 Հգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լքնգրթ աորլ՟ռն՟խ՟ն ՟րբյունքնգրզ վգր՟ն՟յվում գն «Գուբ մ՟յնթնաթ» աորլ՟ռն՟խ՟ն որոշումնգր խ՟յ՟ցնող 

ղգխ՟վ՟րնգրթ խողմթց և ՟մգն ծգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լք ՟ռ՟նձթն աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտ ե: 

 Հգտ՟իուդմ՟ն տ՟ր՟լքնգրզ ՠ՟վ՟ր՟րում գն ՖՀՄՍ 8-թ սգամգնտնգրթ մթ՟վորմ՟ն չ՟փ՟նթշզ, ք՟նթ որ բր՟նք ատնվում գն մգխ 

՟շի՟րծ՟ար՟խ՟ն վ՟յր Մգտ՟ժվթժում, և ք՟նթ որ ծգտ՟դոտումզ ոսխու և պղնձթ ծ՟մ՟ր ե, ս՟ծմ՟նվ՟լ եր, որ «Գուբ մ՟յնթնաթ» 

ծ՟նք՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն և աորլ՟ռնուէյ՟ն լ՟իսումնգրթ ՟ռումով բր՟նք ունգն մթ՟տգս՟խ տնտգս՟խ՟ն ՠնուէ՟արգր: 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

68 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

6. Գործառնական (վնաս)/օգուտ  

Գորլ՟ռն՟խ՟ն շ՟ծույէզ որոշվում ե ծգտևյ՟ժզ խրգբթտ՟արգժուց/(բգՠգտ՟արգժուց) ծգտո`  

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Հ՟նքգրթ մ՟շվ՟լուէյուն (634)  (285) ՀՀՄՍ 1.104 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ մ՟շվ՟լուէյուն (7)  (8) ՀՀՄՍ 1.104 

Այժ ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟մորտթդ՟ցթ՟ (1)  + 
ՀՀՄՍ 

38;118(ե)(vi) 

Ընդամենը ամորտիզացիա և մաշվածություն (642)  (293)  

Աշի՟տողնգրթ ծ՟տուցմ՟ն ալով լ՟իս (158)  (161) ՀՀՄՍ 1.104 

Հ՟նքգրթ ՟րըգդրխում 6.1 (33)  (9) ՀՀՄՍ 36.126(ա) 

Հ՟նքգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 39  58 ՀՀՄՍ 1.98 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ/(վն՟ս) 11  (11) ՀՀՄՍ 1.98 

Մթնչ ժթցգնդ՟վորումզ խր՟լ լ՟իսումնգր 6.3 (13)  (9) ՖՀՄՍ 6.23, 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխում (5)  (6) 
ՖՀՄՍ 6.23, 

ՀՀՄՍ 36.126 (բ) 

Ն՟իխթնում ՟րըգդրխվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

ծ՟խ՟բ՟րձում 6.2 
16  + 

ՖՀՄՍ 6.23,  

ՀՀՄՍ 36.126(բ) 

Դուրս արվ՟լ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգր (90)  (75) ՀՀՄՍ 38.54 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ վ՟ճ՟ռքթց օաուտ 6.4 1  + ՀՀՄՍ 1.98 

Գորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն վճ՟րնգր (43)  (20) ՀՀՄՍ 17.35(գ) 

Դուրս արվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ թնքն՟րըգք (1,171)  (829) ՀՀՄՍ 2.36(d) 

Հթմն՟խ՟ն պ՟ծպ՟նմ՟ն լ՟իսումնգրզ՝ լ՟իս՟արվ՟լ (12)  (11)  

Փոի՟րըգքթ տ՟տ՟նումնգրթց օաուտ/(վն՟ս) 4  (2) ՀՀՄՍ 21.52(ա) 

Վճ՟րվ՟լ ռոյ՟ժէթնգր  (182)  (181)  

6.1 Սովերեն հանքի արժեզրկում 

Որպգս ՟խտթվնգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրթ տ՟րգխ՟ն ՟րըգդրխմ՟ն վգր՟ն՟յում 33 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր 

նվ՟դգցում ար՟նցվգժ ե Սովգրգն ծ՟նքթն: Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում Խումՠզ բթտ՟րխգժ ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ ՟րըգդրխումզ= Այբ վգր՟ն՟յումզ պ՟րդ ե բ՟րձրգժ< որ ծ՟նքթ ՟ռևտր՟յթն 

խգնսուն՟խուէյունզ դա՟ժթորգն նվ՟դգժ ե, թնչթ ծգտև՟նքով ՟յբ վն՟սզ ար՟նցվգժ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրում:  

Տգ′ս Ծ՟նոէ՟արուէյուն 15-թ մ՟նր՟մ՟սնգրզ ՟յն բրույէնգրթ նխ՟ր՟արմ՟ն ծ՟մ՟ր< որոնք օատ՟աորլվգժ գն 

վն՟սնգրթ ծ՟շվ՟րխմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ= Այբ վն՟սն զնբարխվգժ ե շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ ՟յժ լ՟իսգրում=  

6.2 Նախկինում արժեզրկված ու հետախուզման և գնահատման ակտիվների արժեզրկման 

հակադարձում 

Խումՠզ ծ՟խ՟բ՟րձգժ ե ն՟իխթնում ար՟նցվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն որոշ մ՟սզ< որզ խ՟պվ՟լ ե Աուրում ոսխու ծ՟նքթ 

ծգտ= Այս ծ՟խ՟բ՟րձումզ ՟ռ՟ջ՟ցգժ ե ՟խտթվթ փոիծ՟տուցվող աում՟րթ որոշմ՟ն ծ՟շվ՟րխնգրում 

օատ՟աորլվող գնէ՟բրուէյուննգրթ բր՟խ՟ն փոփոիուէյուննգրթց: Գր՟նցվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձումզ  

նգրխ՟յ՟ցվում ե ՟յժ լ՟իսգրում=  

6.3 Նախալիցենզավորման ծախսումներ  

Ն՟ի՟ժթցգնդ՟վորմ՟ն լ՟իսումնգրզ վգր՟ՠգրում գն Լթֆ և Կրոուն ժթցգնդթ՟յթ տ՟ր՟լքնգրթն< որտգղ «Գուբ 

մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ խ՟տ՟րգժ ե ն՟ին՟խ՟ն լ՟իսումնգր< ՠ՟յց Մգտ՟ժվթժթ խ՟ռ՟վ՟րուէյ՟ն խողմթց որևե 

թր՟վունք բգռ չթ շնործվգժ= Այս լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվգժ գն տգղթ ունգն՟ժթս=  

6.4 Հետախուզման և գնահատման ակտիվների վաճառքից օգուտ 

Խումՠն ունթ ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն «Ռգբ Քուփգր» խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծգտ՝ 

խթսգժու Կուպրում տ՟ր՟լքում ծգտ՟իուդմ՟ն աորլ՟ռնուէյ՟նզ վգր՟արվող լ՟իսումնգրզ և ռթսխգրզ՝ թնչպգս 

նշվ՟լ ե Ծ՟ն; 4-ում: Որպգս ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ տր՟մ՟բրմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն մ՟ս «Ռգբ Քուփգրզ» 

փոի՟նցգժ ե 23 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր< որզ ծ՟մ՟ձ՟յն 2;4 (բ) (iii) խգտում նխ՟ր՟արվ՟լ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 

խրգբթտ՟արվգժ ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվթն< որզ 22 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր եր= Գգր՟դ՟նցող մթժթոն ԱՄՆ 

բոժ՟րզ ճ՟ն՟չվգժ ե որպգս ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվթ օտ՟րումթց օաուտ: 

 Բոժոր մն՟ց՟լ օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ նգրխ՟ և ն՟իորբող տ՟րթնգրթ ծ՟մ՟ր ստ՟ցվգժ գն շ՟րուն՟խ՟խ՟ն 

աորլունգուէյունթց:  

 

ՀՀՄՍ 36.130 
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7.Հասույթ   

 2011թ.  2010թ. ՀՀՄՍ 18.35 (բ) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Վաճառքից հասույթ     

Ոսխթ  2,871  2,039  

Պղթնձ 957  878  

Ընդամենը վաճառքից գործառնական հասույթ  3,828  2,917  

Տոկոսային եկամուտ 24  25 
ՀՀՄՍ 1.82(ա) 

ՖՀՄՍ 7.20(բ) 

   

8. Շահութահարկ  

2011 և 2010 էէ; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով լ՟իսգրթ ծթմն՟խ՟ն տ՟րրգրզ ծգտևյ՟ժն 

գն. 
ՀՀՄՍ 12.79 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների համախմբված 

հաշվետվություն  

 

 

 

Շահութահարկի գծով ծախս     

Ընէ՟ցթխ շ՟ծուէ՟ծ՟րխ`     

Ընէ՟ցթխ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով ծ՟շվ՟րխվ՟լ վճ՟ր 703  639 ՀՀՄՍ 12.80(ա) 

Ն՟իորբ տ՟րթնգրթ զնէ՟ցթխ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ճշարտումնգր  81  (78) ՀՀՄՍ 12.80(բ) 

Հգտ՟ձավ՟լ շ՟ծուէ՟ծ՟րխ`     

Ժ՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ծ՟խ՟բ՟րձմ՟նզ և ձև՟վորմ՟նզ 

վգր՟ՠգրող  
(30)   (78) ՀՀՄՍ 12.80(գ) 

Շահութահարկի գծով ծախս  754  483  

     

Հանածոների վարձակալության գծով հարկային ծախսեր      

Ընէ՟ցթխ ծ՟րխ`     

Ընէ՟ցթխ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով լ՟իս 69  57 ՀՀՄՍ 12.80(ա) 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ`     

Ժ՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրթ ծ՟խ՟բ՟րձմ՟նզ և ձև՟վորմ՟նզ 

վգր՟ՠգրող 
(26)   (11) ՀՀՄՍ 12.80(գ) 

Հանածոների վարձակալության գծով հարկային ծախսեր 43  46  

     

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 

ներկայացված ընդամենը հարկերի գծով ծախս  797 
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Հ՟րխգրթ ալով լ՟իսթ և ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն շ՟ծույէթ Մգտ՟ժվթժում խթր՟ռվող 2011 և 2010էէ; բգխտգմՠգրթ 31-թ 

բրուէյ՟մՠ ծ՟րխթ բրույք՟չ՟փով ՠ՟դմ՟պ՟տխմ՟ն ՟րբյունքթ ճշարտումզ ունթ ծգտևյ՟ժ տգսքզ` 

ՀՀՄՍ 12.81(գ) 

(i) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Մինչ հարկումը հաշվապահական շահույթ 1,884  1,449  

Ըստ օրգնսբրուէյ՟ն ս՟ծմ՟նվ՟լ Մգտ՟ժվթժթ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ 30% 

բրույք՟չ՟փով (2010 է;` 30%) 565 

 

435 
 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն պ՟ծուստ (5)  +  

Ն՟իխթնում չճ՟ն՟չվ՟լ ծ՟րխ՟յթն վն՟սնգրթց օաուտ (5)  +  

Չնվ՟դգցվող լ՟իսգր  118  126  

Ն՟իորբ տ՟րթնգրթ ծ՟րխ՟յթն լ՟իսգրթ ճշարտում 81   (78)  

Ըստ շահութահարկի արդյունավետ դրույքաչափ 42% (2010թ.` 

37%) 754 
 

483 
 

Ռգսուրսնգրթ վ՟րձ՟խ՟ժմ՟ն ծ՟րխգրթ ալով լ՟իս 43  46  

Համախմբված ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում ճանաչված ընդամենը հարկերի գծով 

ծախս 797 
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8. Շահութահարկ (շարունակություն)  

Հետաձգված շահութահարկ 

Դեկտեմբերի 31-ին հետաձգված շահութահարկը վերաբերում է հետևյալ հոդվածներին` 

 

 

 

 

Ֆինանսական վիճակի 

մասին համախմբված 

հաշվետվություն 
 

Համապարփակ 

ֆինանսական 

արդյունքների մասին 

համախմբված 

հաշվետվություն 

 

 2011թ.  2010թ.  2011թ.  2010թ.  

 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար  

մլն. ԱՄՆ 

դոլար  

մլն. ԱՄՆ 

դոլար  

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 

Շահութահարկի գծով         

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ         

Ար՟ա՟ցվ՟լ ՟մորտթդ՟ցթ՟ ծ՟րխմ՟ն նպ՟տ՟խով (111)  (146)  35  (18) 

ՀՀՄՍ 

12.81(ե)(i) 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր (77)  (21)  (56)  2  

Հ՟նքգր (189)  (157)  (32)  (8)  

 (377)  (324)      

Հետաձգված հարկային ակտիվներ         

Կգնս՟էոշ՟խ՟յթն պժ՟նթ բգֆթցթտ 1  1  +  (6) ՀՀՄՍ 2.81(ե)(ii) 

Ապ՟ա՟ ծ՟րխվող շ՟ծույէթ բթմ՟ց ծ՟շվ՟նցմ՟ն 

գնէ՟խ՟ վն՟սնգր 79  56  23  (48) 
 

 80  57      

Հետաձգված շահութահարկի գծով 

եկամուտ/(ծախս)     (30)  (78) 
 

Շահութահարկին վերաբերող (զուտ) հետաձգված 

հարկային պարտավորություններ  (297)  (267)     
 

         

Ռեսուրսների վարձակալմանը վերաբերող հարկերի 

գծով        
 

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ         

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր (37)  (22)  (15)  6  

Հ՟նքգր (54)  (40)  (14)  (17)  

 (91)  (62)      

Հետաձգված հարկային ակտիվներ         

Այժ 3  +  3  +  

 3  +      

Հետաձգված հարկերի գծով եկամուտ/(ծախս)     (26)  (11)  

Ռեսուրսների վարձակալմանը վերաբերող հարկերի 

գծով զուտ հետաձգված հարկային 

պարտավորություններ (88)  (62)     

 

         

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված 

հաշվետվությունում արտահայտված`        
 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգր 83  57      

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգր (468)  (386)      

Զուտ հետաձգված հարկային 

պարտավորություններ (385)  (329)     
 

 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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8. Շահութահարկ (շարունակություն)  

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ ան՟ծ՟տվում գն որպգս չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն վն՟սնգրթ և 

չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն դգղչգրթ փոի՟նցում< ՟յն չ՟փով< որով ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ե ծ՟րխվող շ՟ծույէնգրզ խժթնգն, 

որոնցթց չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟րխ՟յթն վն՟սնգրն ու դգղչգրզ խ՟րող գն նվ՟դգցվգժ:  

Խումՠզ չթ ճ՟ն՟չգժ ծ՟րխ՟յթն վն՟սնգր 533 մժն.ԱՄՆ բոժ՟րթ չ՟փով (2010է.՝ 550 մժն.ԱՄՆ բոժ՟ր), որոնք գնէ՟խ՟ 

գն փոի՟նցմ՟ն ՟յբ վն՟սնգրն ՟ռ՟ջ՟ցնող բուստր զնխգրուէյուննգրթ ՟պ՟ա՟ ծ՟րխվող շ՟ծույէնգրթց 

նվ՟դգցմ՟ն ծ՟մ՟ր= Այնու՟մգն՟յնթվ, ՟յս խորուստնգրզ վգր՟ՠգրում գն ՟յն բուստր զնխգրուէյուննգրթն< որոնք 

ունգն խորուստնգրթ պ՟տմուէյուն և չգն խ՟րող օատ՟աորլվգժ Խմՠում ՟յժ ծ՟րխվող շ՟ծույէթց նվ՟դգցմ՟ն 

ծ՟մ՟ր: 

Դուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում և ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում նգրբրումնգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ ՟ռ՟ջ՟ց՟լ 

ը՟մ՟ն՟խ՟վոր տ՟րՠգրուէյուննգրզ< որոնց ծ՟մ՟ր ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյունզ չթ ճ՟ն՟չվում, 

խ՟դմում ե զնբծ՟նուր 58 մժն.ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է.՝ 94 մժն.ԱՄՆ բոժ՟ր):  

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվ չթ ճ՟ն՟չվգժ շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟ծուստնգրով (տգս 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 2.4 (ը՟) (ii) խգտզ ծգտ՟ա՟ մ՟նր՟մ՟սնգրթ ծ՟մ՟ր)= 

ՀՀՄՍ 12.81(ե) 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.81 (ե) 

 

 

 

ՀՀՄՍ 12.81(զ) 

 

 

Մեկնաբանություն 

Հանածոների վարձակալության հարկերի բացահայտում 

Շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ «Գուբ մ՟յնթնաում» նխ՟ր՟արում ե ծ՟ն՟լոնգրթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ծ՟րխ, որզ  ՠ՟վ՟ր՟րում ե ՠոժոր 

պ՟յմ՟ննգրթն, որպգսդթ ճ՟ն՟չվթ շ՟ծուէ՟ծ՟րխ ՀՀՄՍ 12 «Շ՟ծուէ՟ծ՟րխգր» ստ՟նբ՟րտթ ծ՟մ՟ձ՟յն: Երՠ ծ՟ն՟լոյթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն 

ծ՟րխզ պգտք ե բ՟ս՟խ՟րավթ որպգս շ՟ծուէ՟ծ՟րխ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում, ՟յն պգտք ե ար՟նցվթ որպգս «ալթց նգրքև» 

ծ՟րխ՟յթն լ՟իս (՟յսթնքն՝ զնխգրուէյ՟ն զնէ՟ցթխ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ նմ՟ն) և ՟նծր՟ըգշտ ե ծ՟րխգրթ վր՟ ՟դբող ծ՟շվ՟պ՟ծուէյուն (նգր՟ռյ՟ժ՝ 

ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրթ մն՟ցորբնգրզ և բր՟նց ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ): 

Հ՟ն՟լոյթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ծ՟րխթ բ՟ս՟խ՟րաումզ որպգս ՟րտ՟բրուէյ՟ն խ՟մ շ՟ծույէթ վր՟ ծթմնվ՟լ ծ՟րխ շ՟տ ծ՟ճ՟ի ՟խնծ՟յտ չե: 

Աշի՟րծում խ՟ն ծ՟ն՟լոյթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ծ՟րխգրթ ՠ՟դմ՟էթվ տգս՟խնգր, որոնց մթ մ՟սզ ՠ՟ց՟ծ՟յտորգն շ՟ծուէ՟ծ՟րխ չգն, մթնչբգռ 

բր՟նց մթ մ՟սզ ունթ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ՠնուէ՟արթչնգր: Որպգսդթ որոշվթ, ՟րբյոք, որոշ՟խթ ՟րտ՟բր՟խ՟ն ծ՟րխզ ՠ՟վ՟ր՟րում ե ՀՀՄՍ 12 

ստ՟նբ՟րտթ շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ պ՟ծ՟նջթն, խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ան՟ծ՟տթ, ՟րբյոք, ծ՟րխզ ծթմնվ՟լ խ՟մ ՠ՟վ՟խ՟ն՟չ՟փ խ՟պվ՟լ ե  

տվյ՟ժ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ դուտ շ՟ծույէթն: Եէգ ՟յն չթ ՠ՟վ՟ր՟րում շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ս՟ծմ՟նմ՟նզ, խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե մշ՟խթ 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ ՀՀՄՍ 8-թ ծթգր՟րիթ՟յթ ծ՟մ՟ձ՟յն:  

Գորլն՟խ՟նում ՠ՟վ՟խ՟նթն ի՟ռն՟շփոէ ե, ք՟նթ որ որոշ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգր խ՟րող գն ծ՟ն՟լոյթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ծ՟րխզ 

բ՟ս՟խ՟րագժ ՀՀՄՍ 12 +թ ծ՟մ՟ձ՟յն շ՟ծուէ՟ծ՟րխ, թսխ մյուսնգրզ խ՟րող գն ՟յն բ՟ս՟խ՟րագժ ՟յբ ստ՟նբ՟րտթ շրջ՟ն՟խնգրթց բուրս: 

«Գուբ մ՟յնթնաթ» ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ ցույց ե տ՟ժթս, որ ծ՟ն՟լոյթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ծ՟րխզ մթշտ խթր՟ռվգժ ե, ուստթ չթ ցուց՟բրում սխդՠն՟խ՟ն 

ճ՟ն՟չմ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ:  

 

9. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ  

Բ՟դ՟յթն մգխ ՠ՟ընգտոմսթն ՠ՟ըթն զնխնող շ՟ծույէնգրզ ծ՟շվ՟րխվում գն դուտ շ՟ծույէզ տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր 

ՠ՟ը՟նգժով տվյ՟ժ տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում շրջ՟ն՟ռուէյ՟ն մգջ ատնվող սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսգրթ մթջթն խշռվ՟լ 

ք՟ն՟խթն:  

 

Բ՟դ՟յթն և նոսր՟ցվ՟լ մգխ ՠ՟ընգտոմսթն ՠ՟ըթն զնխնող շ՟ծույէնգրզ նույնն գն, ք՟նթ որ չխ՟ն աորլթքնգր, 

որոնք խունգն՟ն նոսր՟ցնող  ՟դբգցուէյուն շ՟ծույէնգրթ վր՟: 

ՀՀՄՍ 

33.70(գ) 

 

 2011թ.  2010թ.  

Սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսգր տթր՟պգտողնգրթն վգր՟արվող դուտ շ՟ծույէ 

(մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) 1,087  920 

 

ՀՀՄՍ 33.70(ա) 

 

ՀՀՄՍ 33.70(բ) 

 

ՀՀՄՍ 33.66 

Սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսգրթ մթջթն խշռվ՟լ ք՟ն՟խ (ՠ՟ընգտոմսգրթ էթվզ` 

մժն.) 1,564  958 

Սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսթն ՠ՟ըթն զնխնող ՠ՟դ՟յթն և նոսր՟ցվ՟լ 

շ՟ծույէնգր (ԱՄՆ բոժ՟ր) 0.70  0.96 

 

Այժ աորլ՟րքնգր չխ՟ն< որոնք զնբարխում գն սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսգրզ խ՟մ պոտգնցթ՟ժ սովոր՟խ՟ն 

ՠ՟ընգտոմսգրզ ծ՟շվգտու օրվ՟ և ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ՟վ՟րտմ՟ն ՟մս՟էվթ մթջև=  

ՀՀՄՍ 

33.70(դ) 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

72 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

10. Առաջարկված և վճարված շահաբաժիններ   

 2011թ.  2010թ. 
 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 1.107 

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟յտ՟ր՟րվ՟լ և վճ՟րվ՟լ`    

Ընէ՟ցթխ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ մթջ՟նխյ՟ժ շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգր 245  100 

Ն՟իորբ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ վգրջն՟խ՟ն շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգր 105  40 

Տարվա ընթացքում վճարված ընդամենը շահաբաժիններ 350  140 

     

 2011թ.  2010թ.  

Սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսգրթ մթջթն խշռվ՟լ էթվզ (ՠ՟ընգտոմսգրթ էթվզ` 

մժն.) 1,564  958 

 

 
 

 

ՀՀՄՍ 1.107 

Սովորական բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահաբաժին (մեկ 

բաժնետոմսի դիմաց ցենտերով) 22.4  14.6 

Վգրջն՟խ՟ն շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգր` ՟ռ՟ջ՟րխվ՟լ ծ՟ստ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր 

ՠ՟ընգտգրգրթ ՟մգն՟մյ՟ ըողովթ ը՟մ՟ն՟խ (որպգս պ՟րտ՟վորուէյուն 

չճ՟ն՟չվ՟լ 2011է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ) - 0.15 ԱՄՆ բոժ՟ր մգխ 

ՠ՟ընգտոմսթ բթմ՟ց (2010է;՝ 0.11 ԱՄՆ բոժ՟ր մգխ ՠ՟ընգտոմսթ բթմ՟ց) 

(մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) 235  105 

 

 

 

ՀՀՄՍ 1.137(ա) 

 

11. Հետախուզման և գնահատման ակտիվներ  

 մլն. ԱՄՆ դոլար ՖՀՄՍ 6.23 

ՖՀՄՍ 6.24(բ) 

ՖՀՄՍ 6.25 

 

2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ սկզբնական արժեքը 
361 

Ավգժ՟ցումնգր 293 

Ան՟րբյունք ծգտ՟իուդմ՟ն լ՟իսումնգրթ բուրս արում (75) 

Վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում «Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգրթ» բ՟ս  (55) 

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ սկզբնական արժեքը 524 

Ավգժ՟ցումնգր 358 

«Օ՟դթս» զնխգրուէյ՟ն ծգտ՟իուդմ՟ն պոտգնցթ՟ժով ծող՟տ՟ր՟լքթ ձգռքՠգրում  24 

«Օ՟դթս» զնխգրուէյ՟ն օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ձգռքՠգրում 48 

«Կուպրում»-թն ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ տր՟մ՟բրում (22) 

Ան՟րբյունք ծգտ՟իուդմ՟ն լ՟իսումնգրթ բուրս արում  (90) 

Վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում «Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգրթ» բ՟ս (71) 

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ սկզբնական արժեքը 771 

    

2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ արժեզրկման պահուստ (17)  

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ ՟րըգդրխում (6)  

Ավգժթ վ՟ղ ծ՟շվգարվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձում +  

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արժեզրկման պահուստ (23)  

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ ՟րըգդրխում (5)  

Ավգժթ վ՟ղ ծ՟շվգարվ՟լ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձում 16  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արժեզրկման պահուստ (12)  

    

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ զուտ հաշվեկշռային արժեք 501  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ զուտ հաշվեկշռային արժեք 759  

   

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգրզ, որոնք ՟նմթջ՟պգս ճ՟ն՟չվգժ գն որպգս ՟յժ լ՟իսգր շ՟ծույէում 

խ՟մ վն՟սում ծ՟մ՟ձ՟յն 2;4 (բ) խգտթ, խ՟դմում գն 35 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է.` 23 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

 

 

Մեկնաբանություն 

Այն մակարդակի որոշումը, որտեղ հետախուզման և գնահատման ակտիվները գնահատվում են արժեզրկման համար 

ՀՀՄՍԽ-ն որոշգժ ե< որ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ ծ՟տուխ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորումում նգրխ՟յ՟ցմ՟ն փոի՟րգն< 

էույժ՟տրվում ե մթ՟վորգժ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրզ ՀՀՄՍ 36-թ աուբվթժթ ՟րըգդրխմ՟ն մոտգցմ՟նզ նմ՟ն= Հգտև՟ՠ՟ր, 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ունգն՟ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթն խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ  իմՠգրթն ՠ՟շիգժու ծ՟մ՟ր՝ ՟րըգդրխումթց խորուստնգրզ ստուագժու 

նպ՟տ՟խով: ՖՀՄՍ 6-զ պ՟ծ՟նջում ե< որ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորզ խ՟մ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ իումՠզ< որթն ծգտ՟իուդմ՟ն խ՟մ 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրզ ՠ՟շիվում գն չպգտք ե մգլ ժթնթ աորլ՟ռն՟խ՟ն սգամգնտթց՝ որոշվ՟լ ծ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ 8 «Գորլ՟ռն՟խ՟ն 

սգամգնտնգր» ստ՟նբ՟րտթ:  

Այսպթսով, խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց որոշվ՟լ մ՟խ՟րբ՟խզ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն 

ծ՟մ՟ր խ՟րող ե ժթնգժ մգխ խ՟մ մթ ք՟նթ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգր=  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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11. Հետախուզման և գնահատման ակտիվներ (շարունակություն)  

Արժեզրկումից կորուստների հակադարձում 

Ց՟նխ՟ց՟լ ՟րըգդրխումթց խորուստ ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ալով, որզ ճ՟ն՟չվգժ ե ՖՀՄՍ 6-թ ծ՟մ՟ձ՟յն< պգտք ե 

ծգտ ծ՟խ՟բ՟րձվթ, գրՠ ՠ՟վ՟ր՟րվ՟լ գն  ՀՀՄՍ 36-թ 1:9-թց 123 պ՟ր՟ար՟ֆնգրթ պ՟ծ՟նջնգրզ: Գուբվթժթց ՠ՟ցթ ՟յժ ՟խտթվնգրթ 

ն՟իխթնում ճ՟ն՟չվ՟լ ՟րըգդրխումնգրզ պգտք ե ծ՟խ՟բ՟րձվգն ծ՟ջորբ  ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրում ՟յն և մթ՟յն ՟յն բգպքում, գրՠ 

վգրջթն ՟րըգդրխումթց ծգտո ՟ռխ՟ ե փոփոիուէյուն ՟խտթվթ փոիծ՟տուցվող աում՟րզ որոշգժու ան՟ծ՟տումնգրում՝ 

վգր՟խ՟նանգժթուէյունզ ծ՟շվ՟րխգժու ծ՟մ՟ր= Եէգ բ՟ ՟յբպգս ե, ուրգմն ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ պգտք ե ՟վգժ՟ցվթ մթնչև բր՟ 

փոիծ՟տուցվող աում՟րզ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՟յբպթսթ ծ՟խ՟բ՟րձումզ չպգտք ե ագր՟դ՟նցթ ՟յն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ< որզ որոշվ՟լ 

խժթնգր (մ՟շվ՟լուէյունթց ու ՟մորտթդ՟ցթ՟յթց դուտ), գէգ ն՟իխթնում ՟խտթվթ ալով ՟րըգդրխումթց խորուստնգր ճ՟ն՟չվ՟լ չժթնգթն:  

Որոշ բգպքգրում, գրՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ճ՟ն՟չում ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ ՟րըգդրխում< ՟յն ն՟և պգտք ե 

՟պ՟ճ՟ն՟չթ ՟խտթվզ< գէգ ՟պ՟ա՟յում տնտգս՟խ՟ն օաուտնգր ՟յժևս չգն ՟խնխ՟ժվում:   

 

12. Հանքեր 
 

 

 Կառուցման 

փուլում գտնվող 

հանքեր  Գործող հանքեր   

Հետաձգված 

մակաբացման 

ծախսումներ  Ընդամենը 

ՀՀՄՍ 1.78(ա) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 16.73(ե) 

 

ՀՀՄՍ 16.73(դ) 
2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

սկզբնական արժեքը 559  2,796  373  3,728 

Ավգժ՟ցումնգր 1,299  +  270  1,569 

Փոի՟նցում ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ բ՟սթց 55  +  +  55 

Շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ վգր՟խ՟նանմ՟ն 

պ՟ծուստթ փոփոիուէյուն 27  152  +  179 

Դուրսարումնգր +  (115)  +  (115) 

Շ՟ծույէ/վն՟սում ճ՟ն՟չվ՟լ 

ծգտ՟ձավ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

լ՟իսումնգր +  +  (140)  (140) 

Փոի՟նցումնգր (1,102)  1,102  +  + 

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

սկզբնական արժեքը 838  3,935  503  5,276 

        Ավգժ՟ցումնգր 1,096  +  206  1,302 

«Օ՟դթս» զնխգրուէյ՟ն ձգռքՠգրում +  487  +  487 

Փոի՟նցում ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ բ՟սթց 71  +  +  71 

Շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ վգր՟խ՟նանմ՟ն 

պ՟ծուստթ փոփոիուէյուն 35  195  +  230 

 

Դուրսարումնգր +  (72)  +  (72)  

Շ՟ծույէում/վն՟սում ճ՟ն՟չվ՟լ 

ծգտ՟ձավ՟լ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

լ՟իսումնգր +  +  (160)  (160) 

 

Փոի՟նցումնգր  (876)  876  +  +  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

սկզբնական արժեքը 1,164  5,421  549  7,134 

 

         

Մաշվածություն և սպառում 2010թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ +  (1,339)  +  (1,339) 

ՀՀՄՍ 16.73(դ) 

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ +  (285)  +  (285)  

Արըգդրխմ՟ն պ՟ծուստ (1)  (8)  +  (9)  

Դուրսարում +  63  +  63  

         Մաշվածություն և սպառում 2010թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (1)  (1,569)  +  (1,570) 

 

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ +  (634)  +  (634)  

Արըգդրխմ՟ն պ՟ծուստ (5)  (28)  +  (33)  

Դուրսարում +  46  +  46  

Մաշվածություն և սպառում 2011թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (6)  (2,185)  +  (2,191) 

 

         

Զուտ հաշվեկշռային արժեքը 2010թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  837  2,366  503  3,706 

ՀՀՄՍ 16.73(դ) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեքը 2011թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,158  3,236  549  4,943 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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12. Հանքեր (շարունակություն) 
 

Նգրխ՟յումս մշ՟խմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգրթ ալով փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգրզ, որոնք խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ գն 

«Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգրթ» խ՟դմում, ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում խ՟դմգժ գն 10 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր 

(2010է;` 1 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր)` 5.8% մթջթն խշռվ՟լ տոխոս՟բրույքով (2010է;` 5.7%). 

«Կ՟ռուցմ՟ն փուժում ատնվող ծ՟նքգրթն» մ՟շվ՟լուէյուն չթ ծ՟շվ՟րխվում մթնչ խ՟ռուցմ՟ն ՟վ՟րտզ: Ս՟ 

խ՟րևորվում ե ծ՟նք՟յթն ՟րտ՟բրուէյ՟ն պ՟շտոն՟խ՟ն շ՟ծ՟աորլմ՟ն ծ՟նձնմ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լֈ 

 «Հ՟նքթ» ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն մ՟նր՟մ՟սնուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր տգ′ս Ծ՟նոէ՟արուէյուն 15-զ: 

ՀՀՄՍ 

23.26(բ) 

 

ՀՀՄՍ 

16.74(բ) 

Մեկնաբանություն 

Մակաբացման գծով հետաձգված ծախսումների ներկայացում 

Նգրխ՟յումս ՖՀՄՍ-նգրզ չգն խ՟րա՟վորում, էգ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն որ ծոբվ՟լում խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե 

նգրխ՟յ՟ցնթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրզ: Գորլն՟խ՟նում, ՠ՟դմ՟էթվ իոշոր ՟րբյուն՟ծ՟նող զնխգրուէյուննգր ճ՟ն՟չում 

գն մթնչ ՟րբյուն՟ծ՟նումզ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով լ՟իսումնգրզ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրում: Արտ՟բր՟խ՟ն փուժում մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով 

ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրզ ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ոժորտում ժ՟յնորգն տ՟րՠգրվում գն և խ՟րող գն բ՟ս՟խ՟րավգժ ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ 

պ՟շ՟րնգրթ, ՟յժ ՟խտթվնգրթ խ՟մ ծ՟նքգրթ խ՟դմում: Արբյուն՟ծ՟նող զնխգրուէյուննգրզ ծթմն՟խ՟նում ՟րտ՟բր՟խ՟ն փուժթ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն 

ալով լ՟իսումնգրզ բ՟ս՟խ՟րաում գն որպգս ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ թնքն՟րըգք խ՟մ զնբարխում գն «Այժ ՟խտթվնգրթ» խ՟մ 

«Կ՟նի՟վճ՟րնգրթ» խ՟դմում:  

Այն խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ, որոնք բ՟ս՟խ՟րաում գն մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով ծգտ՟ձավ՟լ լ՟իսումնգրզ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրում, պգտք ե ն՟և 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ նգրխ՟յ՟ցնգն որպգս նգրբրում՟յթն աորլունգուէյունթց բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգր: Եէգ ծգտ՟ձավ՟լ 

լ՟իսումնգրզ բ՟ս՟խ՟րավում գն ՟յժ խ՟տգաորթ՟յում (օրթն՟խ` պ՟շ՟րնգրթ խ՟դմում), ՟պ՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ պգտք ե բ՟ս՟խ՟րավգն 

որպգս աորլ՟ռն՟խ՟ն աորլունգուէյունթց բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգր=  

Ինչպգս նշվ՟լ եր, ՖՀՄՄԿ 20-թ ծր՟պ՟ր՟խումզ  (ծ՟վ՟ն՟ՠ՟ր 2:11է; ծոխտգմՠգրթն), որզ ուըթ մգջ խմտնթ 2013է. ծունվ՟րթ 1-թց ծգտո սխսվող 

ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթց խպ՟ծ՟նջթ նգրխ՟յ՟ցնգժ մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն ալով խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ 

լ՟իսումնգրզ (մ՟խ՟ՠ՟ցմ՟ն աորլունգուէյ՟ն ՟խտթվնգրզ) որպգս ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟նքգրթ մ՟ս (խ՟մ նյուէ՟խ՟ն խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն)< 

որզ խնգրխ՟յ՟ցվթ ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգրթ խ՟դմում= Հգտև՟ՠ՟ր< ծն՟ր՟վոր չթ ժթնթ նմ՟ն մն՟ցորբնգրզ նգրխ՟յ՟ցնգժ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ 

մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն ՟յժ ՠ՟ըթննգրում< օրթն՟խ` ՟յժ զնէ՟ցթխ խ՟մ ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգրում:  

 

13. Հիմնական միջոցներ  

 

 

Հող և շենքեր 

որպես 

սեփականություն 

 

Սարքավորումներ 

 

Ընդամենը 

ՀՀՄՍ 1.78(ա) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 16.73(ե) 

Սկզբնական արժեք       

2010 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 87  220  307 ՀՀՄՍ 16.73(դ) 

Ավգժ՟ցումնգր 21  11  32  

Դուրսարումնգր (10)  (50)  (60)  

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 98  181  279  

Ավգժ՟ցումնգր +  1  1  

«Օ՟դթս» զնխգրուէյ՟ն ձգռքՠգրում 10  19  29  

Դուրսարումնգր (4)  (9)  (13)  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 104  192  296  

       

Մաշվածություն        

2010 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ (19)  (62)  (81) ՀՀՄՍ 16.73(դ) 

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ մ՟շվ՟լուէյուն  (5)  (3)  (8)  

Դուրսարումնգր 6  31  37  

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (18)  (34)  (52)  

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ մ՟շվ՟լուէյուն  (2)  (5)  (7)  

Դուրսարումնգր +  1  1  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (20)  (38)  (58)  

       

Զուտ հաշվեկշռային  արժեք`       

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 80  147  227 ՀՀՄՍ 16.73(դ) 

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 84  154  238  

       

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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13. Հիմնական միջոցներ (շարունակություն)  

2011է. բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ ս՟րք՟վորումնգրթ մգջ նգր՟ռվգժ եր խ՟ռուցմ՟ն զնէ՟ցքում ատնվող 

՟րտ՟բր՟խ՟ն ծդորուէյուննգրթ ալով 3 մժն. ԱՄՆ բոժ՟րթ լ՟իսումզ (2010է.` 46 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր): Այբ լ՟իսումզ 

նգր՟ռում ե ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում խ՟պթտ՟ժ՟ցվ՟լ փոի՟ռուէյ՟ն լ՟իսումնգր, որոնք խ՟դմում գն 

0.1 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր (2:1:է.` 2.1 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր)` 5;8% մթջթն խշռվ՟լ տոխոս՟բրույքով (2:1:է;` 5;7%)=  

ՀՀՄՍ 16.74(բ) 

 

14. Ոչ նյութական ակտիվներ   

 Գուդվիլ  

Այլ ոչ 

նյութական 

ակտիվներ  Ընդամենը 

ՀՀՄՍ 

38.118(գ) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 38.118(ե) 

       

Սկզբնական արժեք       

2010 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 20  4  24  

Ավգժ՟ցումնգր +  4  4  

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 20  8  28  

Ավգժ՟ցումնգր +  5  5  

«Օ՟դթս» զնխգրուէյ՟ն ձգռքՠգրում (Ծ՟ն; 3) 37  +  37  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 57  13  70  

       

Ամորտիզացիա և արժեզրկում       

2010 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ +  (1)  (1)  

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ +  +  +  

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ +  (1)  (1)  

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ +  (1)  (1)  

Արըգդրխում (15)  +  (15)  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (15)  (2)  (17)  

       

Զուտ հաշվեկշռային արժեք`       

2010թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 20  7  27  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 42  11  53  

 

Գուբվթժզ թ ծ՟յտ ե ա՟ժթս ծգտևյ՟ժ աորլոննգրթ ծգտև՟նքով` 

1) Անզնբծ՟տուէյ՟մՠ պ՟յմ՟ն՟վորվ՟լ մգր ծն՟ր՟վորուէյունզ պ՟ծպ՟նգժ և ՟վգժ՟ցնգժ մգր 

աորլունգուէյունզ՝ ՟վգժ՟ցնգժով ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ և ծ՟ն՟լոնգրզ նոր ծ՟յտն՟ՠգրումնգրով, 

2) Հն՟ր՟վորուէյուն՝ օատվգժ յուր՟ծ՟տուխ սթնգրաթդմթց, որն ՟ռ՟ջ՟նում ե աորլունգուէյ՟ն տ՟ր՟լքում և 

՟ռխ՟, և ձգռքՠգրվ՟լ ծ՟նքգրթց, 

3) Հ՟շվ՟րխվ՟լ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ և ՟խտթվնգրթ պ՟րտ՟բթր ճ՟ն՟չմ՟մՠ, 

որպգս ձգռքՠգրվ՟լ ՟խտթվնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ և բր՟նց ծ՟րխ՟յթն ՠ՟դ՟նգրթ 

տ՟րՠգրուէյ՟ն ծ՟րխ՟յթն ՟րբյունք= 

15. Արժեզրկման կորուստներ  

Գուդվիլի արժեզրկման ստուգում  

Գուբվթժզ ՠ՟շիվ՟լ ե բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ վր՟ ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն նպ՟տ՟խով= Հգտևյ՟ժ 

բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրզ զնբարխում գն ՠ՟շիվ՟լ աուբվթժթց նշ՟ն՟խ՟ժթ մ՟ս՝ ծ՟մգմ՟տ՟լ Խմՠթ ծ՟մ՟ր 

զնբծ՟նուր աուբվթժթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ ծգտ=  

 

 

Դրամաստեղծ միավոր  2011թ. 2010թ.  

  մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

«Սուվգրգն» ծ՟նք  + 15  

«Դոր» ծ՟նք  5 5  

«Օ՟դթս»  37 +  
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15. Արժեզրկման կորուստներ (շարունակություն)  

Գուբվթժթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ< որզ ՠ՟շիվ՟լ ե Սուվգրգն ծ՟նքթն նվ՟դգժ ե մթնչ թր փոիծ՟տուցվող աում՟րզ՝ 

15 մժն.ԱՄՆ բոժ՟րթ ՟րըգդրխմ՟ն ճ՟ն՟չմ՟մՠ: Խմՠթ տ՟րգխ՟ն ՟րըգդրխմ՟ն խորուստնգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ ՠ՟ց՟ծ՟յտվգժ ե< որ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն լ՟իսումնգրթ ծ՟շվ՟րխնգրում փոփոիուէյուննգրթ ծգտև՟նքով 

աուբվթժթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ագր՟դ՟նցում ե բր՟ փոիծ՟տուցվող աում՟րզ:  

Այն աուբվթժզ< որն ՟ռ՟ջ՟նում ե «Օ՟դթսթ» ձգռքՠգրմ՟ն ՟րբյունքում` 37 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր, նգրխ՟յ՟ցնում ե 

պ՟յմ՟ն՟խ՟ն աում՟ր< թնչթ ծգտև՟նքով ՟յն բգռևս չթ ՠ՟շիվգժ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ= Հգտև՟ՠ՟ր, 2011է; 

բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ աուբվթժզ բգռևս որևե ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն ՟ռ՟րխ՟ չե= 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.133 

 

Մեկնաբանություն 

Գուբվթժթ ՟րըգդրխմ՟ն ստուաումնգր չգն խ՟րող թր՟խ՟ն՟ցվգժ ն՟իք՟ն ՟յբ աուբվթժթ ՠ՟շիումզ բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթն: Այնու՟մգն՟յնթվ< 

մգր խ՟րլթքով< գէգ աուբվթժզ ձգռք ե ՠգրվգժ զնէ՟ցթխ տ՟րգխ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում< ՠ՟յց բգռ չթ ստուավգժ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր< ք՟նթ որ 

բգռևս չթ ՠ՟շիվգժ< ՟յբպթսթ աուբվթժզ պգտք ե ստուավթ ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟մ՟ր մթնչև տ՟րգխ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ՟վ՟րտզ< որթ զնէ՟ցքում 

՟յն ՠ՟շիվգժ ե (՟յսթնքն`մթնչ 2012 է; վգրջզ «Օ՟դթսթ» ձգռքՠգրմ՟ն բգպքում):  

 

 
Արժեզրկման ստուգում այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների համար  

 2011թ. 2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Արըգդրխումթց խորուստնգր    

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր (5) (6) ՀՀՄՍ 36.126(ա) 

Հ՟նքգր (33) (9)  

Արըգդրխմ՟ն ծ՟խ՟բ՟րձումնգր   ՀՀՄՍ 36.126(բ) 

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր 16 +  

 

2011է. բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրթ 

՟րըգդրխմ՟ն դուտ ծ՟խ՟բ՟րձում ե ճ՟ն՟չվգժ= Հթմն՟խ՟ն տ՟րրզ 16 մժն.ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է.` դրո) խրգբթտն ե 

Աուրում ծ՟նքթն վգր՟ՠգրող ն՟իխթնում ար՟նցվ՟լ խորուստնգրթ ծ՟խ՟բ՟րձմ՟ն ծ՟մ՟ր= Այս 

ծ՟խ՟բ՟րձումնգրզ ՟ռ՟ջ՟ցգժ գն ՟խտթվնգրթ փոիծ՟տուցվող աում՟րնգրթ ծ՟շվ՟րխնգրում օատ՟աորլվող 

խ՟նի՟տգսումնգրթ՝ ՟րըգդրխումնգրզ ճ՟ն՟չգժուց ծգտո տգղթ ունգց՟լ բր՟խ՟ն փոփոիուէյուննգրթ 

ծգտև՟նքով: Ս՟ մ՟սն՟խթորգն ծ՟խ՟բ՟րձգժ ե ՟րըգդրխումթց  խորուստնգրզ մոտ 5 մժն.ԱՄՆ բոժ՟րով (2010է.` 6 

մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր)= Հթմն՟խ՟ն տ՟րր՝ 3 մժն;ԱՄՆ բոժ՟րզ ար՟նցվգժ ե ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգրում, 

որոնք վգր՟ՠգրում գն «Օրո» ծգտ՟իուդվող տ՟ր՟լքթն< որտգղ խ՟տ՟րվգժ ե ծոր՟տում պ՟շ՟րնգրթ 

ան՟ծ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր=  

Ընբծ՟նուր ՟րըգդրխումթց խորուստ 33 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է.` 9 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) ճ՟ն՟չվգժ ե ծ՟նքգրթ ալով= 

Սր՟ ծթմն՟խ՟ն տ՟րրզ՝ 2: մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր վգր՟արվում ե Սուվգրգն ծ՟նքթն= Արըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն 

բրբ՟պ՟տճ՟ռզ ծթմն՟խ՟նում ծ՟նք՟յթն պժ՟նթ փոփոիուէյուննգրն գն՝ որպգս ՟րբյունք ծգտ՟ա՟ 

ագոտգինթխ՟խ՟ն վգրժուլուէյ՟ն< որզ ծ՟նագցրգժ ե սպ՟սվ՟լթց ՟վգժթ շ՟տ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն լ՟իսումնգրթ 

խ՟նի՟տգսմ՟նզ= Ս՟ ն՟և ՠգրում ե ժր՟ցուցթչ ծգտ՟ա՟ վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրթ< որոնք  խ՟ռ՟ջ՟ն՟ն 

ժր՟ցուցթչ ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրթ ծգռ՟ցումթց= Փոիծ՟տուցվող աում՟րզ ծթմնվում ե ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն 

խ՟նի՟տգս՟լ օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքթ վր՟= 

ՀՀՄՍ 36.130 

 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 36.130 

 

 

Ախտթվթ ՟րըգդրխմ՟ն ՟նծր՟ըգշտուէյունզ ան՟ծ՟տգժթս բր՟ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ծ՟մգմ՟տվում ե 

փոիծ՟տուցվող աում՟րթ ծգտ= Փոիծ՟տուցվող աում՟րզ ՟խտթվթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթց՝ ծ՟ն՟լ վ՟ճ՟ռքթ ալով 

լ՟իսումնգրզ և օատ՟աորլվող ՟րըգքթց ՟ռ՟վգժ՟աույնն ե= Խմՠթ աորլունգուէյ՟ն ՠնույէթց գժնգժով ՟խտթվթ 

թր՟խ՟ն ՟րըգքթ մ՟սթն թնֆորմ՟ցթ՟ն շ՟տ բըվ՟ր ե որոշգժ, ք՟նթ բգռ չխ՟ն ՠ՟ն՟խցուէյուննգր պոտգնցթ՟ժ 

անորբնգրթ ծգտ խ՟մ նմ՟ն աորլ՟րքնգր չգն թր՟խ՟ն՟ցվգժ= Հգտև՟ՠ՟ր< գէգ ծ՟խ՟ռ՟խզ նշվ՟լ չե, 

փոիծ՟տուցվող աում՟րզ< որն օատ՟աորլվում ե ՟րըգդրխմ՟ն ան՟ծ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր, օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքն ե=  

 

Օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքթ ծ՟շվ՟րխզ ՟ռ՟վգժ դա՟յուն ե ծգտևյ՟ժ գնէ՟բրուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ; 

 Արտ՟բրուէյ՟ն լ՟վ՟ժնգր 

 Զգղչգրթ բրույքնգր 

 Մգտ՟ղնգրթ անգր 

 Գորլ՟ռն՟խ՟ն լ՟իսումնգր=  

ՀՀՄՍ 36.134 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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15. Արժեզրկման կորուստներ (շարունակություն)  

Հ՟շվ՟րխվ՟լ ՟րտ՟բրուէյ՟ն լ՟վ՟ժնգրզ ծթմնվ՟լ գն ծ՟նքթ ողջ աորլողուէյ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում 

աորլունգուէյ՟ն մ՟նր՟մ՟սն պժ՟նթ վր՟ և ծ՟շվթ գն ՟ռնվգժ ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն գրխ՟ր՟ը՟մխգտ պժ՟ն՟վորմ՟մՠ 

ծ՟ստ՟տվ՟լ ծ՟նքգրթ մշ՟խմ՟ն լր՟արգրզ= Հ՟շվ՟րխվգժ ե< որ գէգ ՟մՠողջ ՟րտ՟բրուէյունզ խրճ՟տվթ 1:%-ով 

ա՟ժթք 15 տ՟րթնգրթ զնէ՟ցքում< բ՟ ՠ՟վ՟ր՟ր չթ ժթնթ, որպգսդթ ՟ռ՟նձթն բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ 

փոիծ՟տուցվող աում՟րնգրթ ՟յն մ՟սզ< որզ ագր՟դ՟նցում ե ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ< խրճ՟տվթ մթնչև := 

Հգտև՟ՠ՟ր, ղգխ՟վ՟րուէյունզ ծ՟վ՟ստթ՟ցնում ե< որ ՟րտ՟բրուէյ՟ն գնէ՟բրուէյ՟ն ոչ մթ իգժ՟մթտ 

ծ՟վ՟ն՟խ՟ն փոփոիուէյուն չթ ծ՟նագցնթ աուբվթժթ և ՟յժ ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրթ  

ագր՟դ՟նցմ՟նզ փոիծ՟տուցվող աում՟րնգրթն:  

Խումՠն< զնբծ՟նուր ՟ռմ՟մՠ, ծ՟շվ՟րխում ե օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքզ դգղչվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ մգէոբով: 

Ապ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ ճշարտվում գն ՟խտթվնգրթն  ՠնորոշ ռթսխգրով և դգղչվում գն մթնչև ծ՟րխումզ 1:% 

բրույքով (2010է;` 10%): Զգղչմ՟ն բրույքզ ծ՟շվ՟րխվում ե Խմՠթ ծ՟րխումթց ծգտո խ՟պթտ՟ժթ մթջթն խշռվ՟լ 

՟րըգքով= Ղգխ՟վ՟րուէյունզ ն՟և ծ՟վ՟ստթ՟ցնում ե< որ նգրխ՟յումս չգն սպ՟սվում իգժ՟մթտ ծ՟վ՟ն՟խ՟ն 

փոփոիուէյուննգր դգղչմ՟ն բրույքում, ծ՟շվ՟րխվ՟լ ՟պ՟ա՟ ոսխու և պղնձթ անգրում և ՟պ՟ա՟ աորլ՟ռն՟խ՟ն 

լ՟իսումնգրում< որոնք խխրճ՟տգթն մթնչև դրո Խմՠթ ՟ռ՟նձթն բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորնգրթ փոիծ՟տուցվող 

աում՟րնգրթ ՟յն մ՟սզ< որզ ագր՟դ՟նցում ե ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ: 

 

 

16. Թոշակային հատուցումների գծով պարտավորություն  

Խումՠն ունթ մթջթն ՟շի՟տ՟վ՟րձթ ծթմ՟ն վր՟ ս՟ծմ՟նվ՟լ խգնս՟էոշ՟խ՟յթն սիգմ՟< որզ նգր՟ռում ե թր 

Մգտ՟ժվթժում ատնվող ՠոժոր ՟շի՟տողնգրթն= Մ՟սծ՟նումնգրզ խ՟տ՟րվում գն ՟ռ՟նձթն խ՟ռ՟վ՟րվող 

ծթմն՟բր՟մթն: 

Շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ «Այժ լ՟իսգր» տողում ճ՟ն՟չվ՟լ աում՟րնգրզ ծգտևյ՟ժն գն` 

ՀՀՄՍ 

19.120Ա(բ) 

 

 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՀՀՄՍ 

19.120Ա(է) 

Ընէ՟ցթխ լ՟ռ՟յուէյուննգրթ ՟րըգք 17  20  

Անցյ՟ժ լ՟ռ՟յուէյուննգրթ ՟րըգք 1  1  

Տոխոս՟յթն լ՟իսումնգր ծ՟տուցումնգրթ պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ալով 3  3  

Ախնխ՟ժվող ծ՟տույցզ պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ ալով (9)  (9)  

Ընդամենը զուտ սահմանված հատուցումների թոշակային 

ծախսումներ 12  15 

 

 

Պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ փ՟ստ՟ցթ ծ՟տուցումզ 10 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր ե (2:1:է;` 1: մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

Հ՟շվգտու ՟մս՟էվթն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում ճ՟ն՟չվ՟լ աում՟րնգրզ ծգտևյ՟ժն գն` 

ՀՀՄՍ 19.120Ա(ժգ) 

ՀՀՄՍ 19.120Ա(զ) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 

     

Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյ՟ն նգրխ՟ ՟րըգք 49  44  

Պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգք (26)  (23)  

Զուտ սահմանված հատուցման պարտավորություններ 23  21  

Անցյ՟ժ լ՟ռ՟յուէյ՟ն չճ՟ն՟չվ՟լ ՟րըգք (1)  (1)  

Ընդամենը զուտ սահմանված հատուցումների գծով պարտավորություն 22  20  

     

Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ՟խնխ՟ժվող վգր՟խ՟նանումզ խ՟մ մ՟րումզ 

ծգտևյ՟ժն ե` 

 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար ՀՀՄՍ 19.109 

    ՀՀՄՍ 19.110 

Ընէ՟ցթխ* 2  2  

Ոչ զնէ՟ցթխ 20  18  

Զուտ սահմանված հատուցումների գծով պարտավորություն 22  20  

* Ախնխ՟ժվող վգր՟խ՟նանում խ՟մ մ՟րում ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթց ծգտո 12 ՟մթսնգրթ զնէ՟ցքում=  

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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16. Թոշակային հատուցումների գծով պարտավորություն (շարունակություն)  

Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ շ՟րըզ ծգտևյ՟ժն ե` ՀՀՄՍ 

19.120Ա(գ) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 

Հունվարի 1-ի դրությամբ 44  36  

Ընէ՟ցթխ լ՟ռ՟յուէյուննգրթ ՟րըգք 17  20  

Անցյ՟ժ լ՟ռ՟յուէյուննգրթ ՟րըգք 1  1  

Տոխոս՟յթն լ՟իսումնգր 3  3  

Պժ՟նթ մ՟սն՟խթցնգրթց մ՟սծ՟նումնգր 1  +  

Վճ՟րվ՟լ ծ՟տուցումնգր (17)  (16)  

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 49  44  

  

Պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ շ՟րըզ ծգտևյ՟ժն ե` ՀՀՄՍ 

19.120Ա(ե) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Հունվարի 1-ի դրությամբ 23  18  

Ախնխ՟ժվող ծ՟տույց պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ ալով 9  9  

Գորլ՟տութ մ՟սծ՟նումնգր 9  11  

Պժ՟նթ մ՟սն՟խթցնգրթ մ՟սծ՟նումնգր 1  +  

Վճ՟րվ՟լ ծ՟տուցումնգր (17)  (16)  

Ախտու՟ր՟յթն օաուտնգր և վն՟սնգր 1  1  

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 26  23  

 

Խումՠն ՟խնխ՟ժում ե մ՟սծ՟նգժ 16 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ պժ՟նթն 2:1:-2:11էէ-թն;: 

ՀՀՄՍ 

19.120Ա(ժէ) 

Պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ ՠ՟շիումզ ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթն ծգտևյ՟ժն ե` ՀՀՄՍ 19.120Ա 

(ժ) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Պգտ՟խ՟ն պ՟րտ՟տոմսգր 1  1  

Բ՟ըն՟յթն աորլթքնգր 24  21  

Կորպոր՟տթվ պ՟րտ՟տոմսգր 1  1  

Ընդամենը պլանի ակտիվներ 26  23  

  

Ախնխ՟ժվող շ՟ծուէ՟ՠգրուէյունզ ծգտևյ՟ժն ե` ՀՀՄՍ 19.120Ա 

(ժբ) 

 2011թ.  2010թ.  

 %  %  

Պգտ՟խ՟ն պ՟րտ՟տոմսգր 4.1  4.0  

Բ՟ըն՟յթն աորլթքնգր 13.2  12.2  

Կորպոր՟տթվ պ՟րտ՟տոմսգր 4.5  4.3  

Գույք 10.2  9.5  

Միջին շահութաբերություն 8.0  7.5  

 

Ընբծ՟նուր շ՟ծուէ՟ՠգրուէյունզ ծթմնվ՟լ ե յուր՟ք՟նչյուր ՟խտթվթ խ՟տգաորթ՟յթ շ՟ծուէ՟ՠգրուէյ՟ն և 

զնէ՟ցթխ ՟խտթվնգրթ տգղ՟ՠ՟շիումնգրթ ծթմ՟ն վր՟=  

Ախնխ՟ժվող շ՟ծուէ՟ՠգրուէյունզ որոշվում ե ՟րտ՟քթն իործրբ՟տվուէյ՟մՠ և ծ՟շվթ գն ՟ռնում ն՟և ՟պ՟ա՟ 

շ՟ծուէ՟ՠգրուէյ՟ն շուխ՟յ՟խ՟ն նգրխ՟ ՟խնխ՟ժթքնգրզ= 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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16. Թոշակային հատուցումների գծով պարտավորություն (շարունակություն)  

Ախտու՟ր՟յթն ծթմն՟խ՟ն գնէ՟բրուէյուննգրզ< որոնք օատ՟աորլվում գն էոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ որոշգժու ծ՟մ՟ր< ծգտևյ՟ժն գն` 

ՀՀՄՍ 

19.120Ա(ժդ) 

 2011թ. 2010թ.  

 % %  

Աշի՟տ՟վ՟րձթ ՠ՟րձր՟ցմ՟ն աորլ՟խթց 4.5 4.0  

Կգնս՟էոշ՟խթ ՠ՟րձր՟ցմ՟ն աորլ՟խթց 3.0 2.8  

Գն՟ճթ գնէ՟բրուէյուն 2.9 2.8  

Զգղչմ՟ն բրույք՟չ՟փ 6.5 6.4  

Պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ ՟խնխ՟ժվող շ՟ծուէ՟ՠգրուէյուն 8.0 7.5  

Զգղչմ՟ն բրույք՟չ՟փզ ՟յն գնէ՟բրուէյունն ե< որն ունթ ՟մգն՟մգլ ՟դբգցուէյուն պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ՟րըգքթ 

վր՟= Այբ բրույք՟չ՟փթ 1% ՟վգժ՟ցումզ խՠգրթ 1մժն;ԱՄՆ բոժ՟րթ չ՟փով պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ՟րըգքթ նվ՟դգցմ՟ն=  

Այս սիգմ՟նգրթ ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվող ՟շի՟տ՟նքթց ՟դ՟տվգժուց ծգտո մ՟ծ՟ցուէյ՟ն ՠ՟դ՟յթ ՟ղյուս՟խն ե 

PM/FA92: Աշի՟տ՟նքթց ՟դ՟տվգժուց ծգտո մ՟ծ՟ցուէյ՟ն ՠ՟րգժ՟վումնգրզ էույժ՟տրգժթ գն դգղչմ՟ն 

բրույք՟չ՟փզ 2: ՠ՟դ՟յթն խգտով նվ՟դգցմ՟ն մթջոցով< թնչզ ծ՟մ՟րվում ե ժ՟վ՟աույն ան՟ծ՟տում= Ս՟խ՟յն< 

ծգտ՟ա՟ գրխ՟ր՟խգցուէյ՟ն ՠ՟րգժ՟վումզ գնէ՟խ՟ ե դա՟ժթ ՟նորոշուէյ՟ն և ՟յս գնէ՟բրուէյունզ ս՟ծմ՟նգժու 

ծ՟մ՟ր պ՟ծ՟նջվում գն բ՟տողուէյուննգր= Պ՟ծուստթ 5 ՠ՟դ՟յթն խգտով ՟վգժ՟ցումզ մթնչև դգղչմ՟ն 

բրույք՟չ՟փթ 25 ՠ՟դ՟յթն խգտով նվ՟դգցմ՟մՠ խ՟վգժ՟ցնթ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 4 մժն;ԱՄՆ բոժ՟րով= 

 

 2011թ. 2010թ. 2008թ. 2007թ. 2006թ.  

 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՀՀՄՍ 

19.120Ա(ժզ) 

       

Ս՟ծմ՟նվ՟լ ծ՟տուցումնգրթ ալով 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 49 44 36 40 39 

 

Պժ՟նթ ՟խտթվնգր 26 23 18 20 20  

Դգֆթցթտ (23) (21) (18) (20) (19)  

Պժ՟նթ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ փորձթ 

վր՟ ծթմնվ՟լ ճշարտումնգր + + + + + 

 

Պժ՟նթ ՟խտթվնգրթ փորձթ վր՟ 

ծթմնվ՟լ ճշարտումնգր 1 1 1 1 1 

 

 

 

17. Պաշարներ  

 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՀՀՄՍ 

2.36(բ)(գ) 

Սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով      

Ոսխու ձուժ՟խտորնգր 9  7  

Պղնձթ իտ՟նյուէ 29  33  

Արտ՟բրուէյ՟ն ցթխժում ատնվող մգտ՟ղ 28  21  

Հ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգր 15  12  

Հումք և նյուէգր 12  15  

Ընդամենը պաշարներ 93  88 
 

 

 

18. Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր  

 2011թ.  2010թ. ՀՀՄՍ 1.78 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՖՀՄՍ 7.6 

Առևտր՟յթն բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 537  548  

Այժ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր և խ՟նի՟վճ՟րնգր 48  51  

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 33  +  

 618  599 
 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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18. Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր (շարունակություն)  

Դգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ ոչ տոխոս՟յթն գն և սովոր՟ՠ՟ր ունգն 3:-9: օր տևողուէյ՟մՠ ը՟մխգտ=  

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ Խմՠթ ծ՟մ՟ր նգր՟ռում գն 29;7 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է;` 

դրոյ՟խ՟ն մն՟ցորբ) չմ՟րվ՟լ վճ՟րմ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր «Կուպրում 

ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն ռգբ խուպգր աորլզնխգր» ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ զնխգրուէյունթց= Ժ՟մխգտ՟նց պ՟րտքգրզ չգն 

ծ՟մ՟րվում ՟րըգդրխվ՟լ աորլզնխգրոջ վճ՟րուն՟խուէյ՟ն ծթմ՟ն վր՟= Կ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ղգխ՟վ՟րուէյունզ 

նգրխ՟ պ՟ծթն դՠ՟ղվում ե ՟յս աում՟րթ ա՟նձմ՟ն ուղղուէյ՟մՠ: 

 

2011է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ վ՟ճ՟ռքթ ալով բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ 6;2 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր 

՟նվ՟ն՟խ՟ն ՟րըգքով (2010է.` 6.1 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) ՟րըգդրխվգժ գն և պ՟ծուստ՟վորվգժ= Դգՠթտոր՟խ՟ն 

պ՟րտքգրթ ՟րըգդրխմ՟ն պ՟ծուստթ շ՟րըզ ծգտևյ՟ժն ե` 

 

 2011թ.  2010թ. ՖՀՄՍ 7.16 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 

Հունվարի 1-ի դրությամբ 6  5  

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ծ՟շվգարվ՟լ 6  4  

Դուրս արվ՟լ աում՟րնգր (3)  (1)  

Չօատ՟աորլվ՟լ աում՟րնգրթ ծ՟խ՟բ՟րձում (3)  (2)  

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 6  6  

 

2011է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ ը՟մխգտ՟նց< ս՟խ՟յն չ՟րըգդրխվ՟լ ՟ռևտր՟յթն բգՠթտոր՟խ՟ն 

պ՟րտքգրթ վգրժուլուէյունն ունթ ծգտևյ՟ժ տգսքզ` 

ՖՀՄՍ 7.37(ա) 

 Ընդամենը 

Ո′չ 

ժամկետանց, 

ո′չ 

արժեզրկված 

Ժամկետանց, սակայն չարժեզրկված 

 

30 օրից 

պակաս 

30+ից 60 

օր 

60+ից 90 

օր 

90+ից 120 

օր 

 120 օրից 

ավել 

 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 

2011թ. 537 236 188 70 27 11 5  

2010թ. 548 368 113 42 16 6 3  

Առևտր՟յթն խ՟մ ՟յժ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքթ ծ՟տուցգժթուէյունզ որոշգժթս< Խումՠզ խ՟տ՟րում ե ռթսխգրթ 

վգրժուլուէյուն բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքթ ը՟մխգտթ, տթպթ և աորլզնխգրոջ վճ՟րուն՟խուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ=  

 

 

 

19. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր ՠ՟նխգրում և բր՟մ՟րխղում 76  111  

Կ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգր 382  378  

 458  489  

  

Բ՟նխում խ՟նիթխ մթջոցնգրզ բրվ՟լ գն ժող՟ցող տոխոս՟բրույքով< որզ ծթմնվ՟լ ե ՠ՟նխթ ՟վ՟նբնգրթ օր՟խ՟ն 

բրույքթ վր՟= Կ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրզ նգրբրվում գն տ՟րՠգր ը՟մխգտնգրով սխս՟լ մգխ օրթց մթնչև գրգք 

՟մթս՝ խ՟իվ՟լ Խմՠթ ՟նծ՟պ՟ղ բր՟մ՟խ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթց և վ՟ստ՟խում գն տոխոսնգր ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբթ տոխոս՟բրույքով: Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ և խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրթ թր՟խ՟ն 

՟րըգքզ խ՟դմում ե 5:8 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է;` 539 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

Խումՠզ թր խ՟նիթխթ մն՟ցորբզ նգրբնում ե որպգս ՟վ՟նբ մթ՟յն իոշոր< ՠ՟րձր որ՟խթ վ՟րխ՟նթշ ունգցող 

ՠ՟նխգրում: 

ՖՀՄՍ 7.34(ա) 

 

ՖՀՄՍ 7.25 

 

 

 
 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 81 

19. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (շարունակություն)  

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ծ՟շվգտվուէյ՟ն ծ՟մ՟ր բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ և 

բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրզ բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ խ՟դմվ՟լ գն` 

ՀՀՄՍ 7.45 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր ՠ՟նխգրում և բր՟մ՟րխղում 76  111  

Կ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգր 382  378  

 458  489  

Բ՟նխ՟յթն օվգրբր՟ֆտնգր (Ծ՟ն; 21) (8)  (51)  

 450  438  

  

2011է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ Խումՠզ ունգր 1:;5 մժն;ԱՄՆ բոժ՟րթ չ՟փով (2:10է;` 1:;5 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) 

չօատ՟աորլվ՟լ վ՟րխ՟յթն աթլ< որթ ՠոժոր պ՟յմ՟ննգրզ ՠ՟վ՟ր՟րվ՟լ եթն=  

Խումՠն ունթ 50 մժն ԱՄՆ բոժ՟րթ ս՟ռգցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր տգղ՟խ՟ն ՠ՟նխգրում որպգս 2::9է; 

Պգտ՟խ՟ն խ՟նոն՟խ՟րաթ փոփոիուէյ՟ն ՟րբյունք< որզ պ՟ծ՟նջում ե ծ՟նքթ աորլ՟րխմ՟ն ՟վ՟րտթն 

շրջ՟խ՟ն մթջ՟վ՟յրթ պ՟ծպ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟ր ստգղլգժ պ՟րտ՟բթր բր՟մ՟խ՟ն պ՟ծուստ= Պ՟ծուստզ 

ն՟ի՟տգսվ՟լ չե Խմՠթ ՟մգնօրյ՟ աորլ՟րքնգրթ ֆթն՟նս՟վորմ՟ն ծ՟մ՟ր և, ծգտև՟ՠ՟ր, չթ նգր՟ռվգժ 

բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրթ մգջ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն 

նխ՟տ՟ռումգրով= Այն ՠ՟ց՟ծ՟յտվգժ ե որպգս ոչ զնէ՟ցթխ ՟խտթվ=  

ՀՀՄՍ 7.50 

Մեկնաբանություն 

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ և բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրթ նշ՟ն՟խ՟ժթ աում՟րնգրթ մն՟ցորբնգրզ< որոնք մ՟տչգժթ չգն Խմՠթ օատ՟աորլմ՟ն ծ՟մ՟ր< 

պգտք ե ՠ՟ց՟ծ՟յտվգն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրթ ծգտ մգխտգղ նմ՟ն ս՟ծմ՟ն՟փ՟խմ՟ն պ՟տճ՟ռնգրզ 

ՠ՟ց՟տրգժու ծ՟մ՟ր [ՀՀՄՍ 7.48]: Օրթն՟խ` ՟յն բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ խ՟մ բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգրթ 

մն՟ցորբնգրզ< որզ աորլում ե մթ գրխրում< որտգղ ՟րըուէ՟յթն ծսխողուէյունզ խ՟մ ՟յժ օրգնսբր՟խ՟ն ս՟ծմ՟ն՟փ՟խումնգրն ՟նմ՟տչգժթ գն 

բ՟րձնում մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խ՟մ ՟յժ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ խողմթց բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ զնբծ՟նուր օատ՟աորլումզ 

[ՀՀՄՍ 7.49]: 

Ս՟ծմ՟ն՟փ՟խմ՟ն եուէյ՟ն ան՟ծ՟տումզ ՟նծր՟ըգշտ ե` մն՟ցորբթ որպգս բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծ՟մ՟րըգք ծ՟մ՟րվգժու ծ՟մ՟ր< ք՟նթ որ 

ս՟ծմ՟ն՟փ՟խմ՟ն ՟րբյունքում նգրբրումզ բ՟բ՟րում ե ՠ՟րձր թր՟ցվգժթ խ՟մ ՟դ՟տ փոի՟րխգժթ ժթնգժ: Օրթն՟խ` գրՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունն թր 

վր՟ ե վգրցնում որոշ՟խթ խ՟րճ՟ը՟մխգտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ խ՟տ՟րմ՟ն ծ՟մ՟ր որպգս ՟պ՟ծովուէյուն բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ խ՟մ 

՟վ՟նբնգրթ նվ՟դ՟աույն մ՟խ՟րբ՟խթ պ՟ծպ՟նում` պ՟յմ՟նով< որ ծ՟տուխ տվյ՟ժ նպ՟տ՟խթ ծ՟մ՟ր ոչ մթ աում՟րթ ն՟ի՟տգսում 

պ՟րտ՟բրվ՟լ չե, նմ՟ն մն՟ցորբնգրզ խ՟րող գն բգռ բթտ՟րխվգժ որպգս բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծ՟մ՟րըգքնգր` ծ՟նբթս՟ն՟ժով 

ս՟ծմ՟ն՟փ՟խումնգրթ ՟ռ՟րխ՟ որպգս խ՟րճ՟ը՟մխգտ պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգրթ խ՟տ՟րմ՟ն ծ՟մ՟ր մթջոցնգրթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ՠ՟ղխ՟ցուցթչ մ՟ս=  

Այնու՟մգն՟յնթվ< խ՟րող ե պ՟ծ՟նջվգժ< որպգսդթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ֆորմ՟ժ խգրպով բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր մթ խողմ բնթ< օրթն՟խ` խ՟տ՟րթ 

նգրբրում բգպոնգնտ՟յթն  ծ՟շվթն< որպգս յուր՟ծ՟տուխ լր՟արթ խ՟մ աորլ՟րքթ մ՟ս< թնչպթսթն ե աույքթ ձգռքՠգրումզ խ՟մ խ՟ռուցումզ= Նմ՟ն 

բգպքգրում< ՟նծր՟ըգշտ ե ծ՟շվթ ՟ռնգժ ծ՟շվթն վգր՟ՠգրող ծ՟տուխ պ՟յմ՟ննգրզ և խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ու աորլզնխգրոջ նմ՟ն ծ՟շվթն 

մուտքզ` որոշգժու ծ՟մ՟ր էգ ՟րբյո՞ք ճթշտ ե բ՟ս՟խ՟րագժ ՟յս ՟վ՟նբզ որպգս բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծ՟մ՟րըգք=  

 

20. Թողարկված կապիտալ  

Կանոնադրական կապիտալ    ՀՀՄՍ 1.78(ե) 

ՀՀՄՍ 1.79(ա)(i) 

ՀՀՄՍ 1.79(ա)(iii) 
 

2011թ. 
 

2010թ. 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՀՀՄՍ 

1.106(դ)(iii) 

Բաժնետիրական կապիտալ սովորական բաժնետոմսերի տեսքով  1,564  1,564  

     

Թողարկված և ամբողջությամբ վճարված սովորական բաժնետոմսեր  Հազար  

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՀՀՄՍ 1.79(ա)(ii) 

ՀՀՄՍ 1.79(ա)(iv) 

2010է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ 836,458  836  

2:1:է; նոյգմՠգրթ 1-թն էող՟րխվ՟լ և բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրով վճ՟րվ՟լ  727,975  728  

2:11է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ 1,564,433  1,564  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,564,433  1,564  

 

Ամՠողջուէյ՟մՠ վճ՟րվ՟լ սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտոմսզ տ՟ժթս ե մգխ ձ՟յնթ թր՟վունք< թնչպգս ն՟և շ՟ծ՟ՠ՟ընթ 

ստ՟ցմ՟ն թր՟վունք=  

ՀՀՄՍ 1.79(v) 
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21. Տոկոսային վարկեր և փոխառություններ  

 

Արդյունավետ 

տոկոսադրույք  

Մարման 

ժամկետը  2011թ.  2010թ. ՖՀՄՍ 7.6 

Ընթացիկ 

%  

  

մլն. ԱՄՆ 

դոլար  

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
ՖՀՄՍ 7.8(զ) 

Բ՟նխ՟յթն օվգրբր՟ֆտ EURIBOR +1.0  Ցպ՟ծ՟նջ  8  51  

Այժ վ՟րխգր`         

75 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր ՠ՟նխ՟յթն վ՟րխթ աթլ  

(2010է.` 75 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) EURIBOR +0.5  2012է; նոյգմՠգրթ 1  74  + 

 

     82  51  

Ոչ ընթացիկ         

Պ՟րտ՟տոմսգր1:% բրույք՟չ՟փով 10.2  2013-2020էէ;  108  77  

75 մժն ԱՄՆ բոժ՟ր ՠ՟նխ՟յթն վ՟րխթ աթլ   

(2010է.` 75 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) EURIBOR +0.5  2012է; նոյգմՠգրթ 1  +  71 

 

450 մժն ԱՄՆ բոժ՟ր ՠ՟նխ՟յթն վ՟րխթ աթլ 

(2010է.` 450 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) EURIBOR +1.0  2013է; մ՟րտթ 31   424  167 

 

     532  315  

Բանկային օվերդրաֆտ  

Բ՟նխ՟յթն օվգրբր՟ֆտնգրզ ՟պ՟ծովվ՟լ գն Խմՠթ ՠոժոր ՟խտթվնգրով: 

75 մլն.ԱՄՆ դոլար բանկային վարկ 

Այս վ՟րխզ ՟մՠողջովթն գնէ՟խ՟ ե մ՟րմ՟ն 2:12է; նոյգմՠգրթ 1-թն: 

10% պարտատոմսեր 

1:% պ՟րտ՟տոմսգրզ գնէ՟խ՟ գն մ՟րմ՟ն ծ՟վ՟ս՟ր տ՟րգխ՟ն վճ՟րումնգրով 35 մժն;ԱՄՆ բոժ՟րթ չ՟փով 

սխս՟լ 2:13է; ծունվ՟րթ 1-թց: 

450 մլն.ԱՄՆ դոլար բանկային վարկ 

Այս վ՟րխզ ՟մՠողջովթն գնէ՟խ՟ ե մ՟րմ՟ն 2:13է; մ՟րտթ 31-թն= 

Ընբ՟մգնզ տ՟րգխ՟ն տոխոս՟յթն լ՟իսգրզ վ՟րխգրթ< փոի՟ռուէյուննգրթ և ՟յժ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ 

նխ՟տմ՟մՠ խ՟դմգժ գն 67 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է.` 20 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

 

 

ՖՀՄՍ 7.7 

 

22. Պահուստներ   

 

Շրջակա 

միջավայրի 

վերականգնման 

պահուստ 

 

Այլ 

 

Ընդամենը 

 

 մլն.ԱՄՆ դոլար  մլն.ԱՄՆ դոլար  մլն.ԱՄՆ դոլար  

2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 388  1  389 ՀՀՄՍ 37.84(ա) 

 

ՀՀՄՍ 37.84(բ) 

ՀՀՄՍ 37.84(դ) 

ՀՀՄՍ 37.84(գ) 

ՀՀՄՍ 37.84(ե) 

Դուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ձգռքՠգրում 8  20  28 

Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում ՟ռ՟ջ՟ց՟լ 230  +  230 

Չօատ՟աորլվ՟լ պ՟ծուստնգրթ ծ՟խ՟բ՟րձում (1)  +  (1) 

Դուրսարումնգր (32)  +   (32) 

Զգղչթ ծգտ՟բ՟րձում 27  +  27 

Օատ՟աորլվ՟լ  (2)  +  (2)  

2011թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 618  21  639  

       

Որոնցթց`       

Ընէ՟ցթխ 2011է; 17  12  29  

Ոչ զնէ՟ցթխ 2011է; 601  9  610  

 618  21  639  

       

Ընէ՟ցթխ 2010 է; 15  1  16  

Ոչ զնէ՟ցթխ 2010 է; 373  +  373  

 388  1  389  
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22. Պահուստներ (շարունակություն) ՀՀՄՍ 37.85 

Շրջակա միջավայրի վերականգնման պահուստ 

Խումՠզ ստգղլում ե ծ՟նքգրթ տ՟ր՟լքնգրթ և ծ՟ր՟խթց ՟րտ՟բր՟խ՟ն շթնուէյուննգրթ ՟պ՟ա՟ 

վգր՟խ՟նանմ՟ն ՟րըգքթ ժրթվ պ՟ծուստ դգղչմ՟ն մգէոբով՝ ծ՟նքգրթ մշ՟խմ՟ն և ՟րտ՟բր՟խ՟ն շթնուէյուննգրզ 

տգղ՟բրմ՟ն և օատ՟աորլմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրում: 

Վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟ծուստզ թրգնթց նգրխ՟յ՟ցնում ե ծ՟նքգրթ տ՟ր՟լքնգրթ վգր՟խ՟նանմ՟ն  լ՟իսումնգրթ 

նգրխ՟ ՟րըգքզ< որոնք ՟խնխ՟ժվում ե, որ տգղթ խունգն՟ն մթնչև 2:26է;= Այս պ՟ծուստնգրզ ստգղլվգժ գն 

ծթմնվգժով Խմՠթ նգրքթն ան՟ծ՟տումնգրթ վր՟= Ղգխ՟վ՟րուէյունզ ծթմնվգժով զնէ՟ցթխ տնտգս՟խ՟ն մթջ՟վ՟յրթ 

վր՟ խ՟տ՟րգժ ե գնէ՟բրուէյուննգր< որոնք ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն ծ՟վ՟ստմ՟մՠ ծ՟նբթս՟նում գն ողջ՟մթտ ՟պ՟ա՟ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ան՟ծ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ր: Այս գնէ՟բրուէյուննգրզ պ՟րՠգր՟ՠ՟ր վգր՟ն՟յվում գն և 

ց՟նխ՟ց՟լ դա՟ժթ փոփոիուէյուննգրզ ծ՟շվթ գն ՟ռնվում=   

Ս՟խ՟յն թր՟խ՟ն վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրզ վգրջն՟խ՟նորգն խ՟իվ՟լ գն ժթնգժու ՟պ՟աորլ՟րխմ՟ն 

՟նծր՟ըգշտ ՟շի՟տ՟նքնգրթ խ՟տ՟րմ՟ն պ՟ծթն շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթց= Ավգժթն< վգր՟խ՟նանմ՟ն ը՟մխգտնգրզ 

՟մգն՟յն ծ՟վ՟ն՟խ՟նուէյ՟մՠ խ՟իվ՟լ գն ՟յն ՠ՟նթց, էգ գրՠ ծ՟նք՟վ՟յրգրզ խբ՟բ՟րգն ՟րտ՟բրգժ 

տնտգս՟պգս խգնսուն՟խ բրույք՟չ՟փգրով= Ս՟ թր ծգրէթն խ՟իվ՟լ խժթնթ ՟պ՟ա՟ ոսխու և պղնձթ անգրթց< որոնք 

ՠնույէով ՟նորոշ գն= 

Այլ պահուստներ 

Այժ պ՟ծուստնգրզ ծթմն՟խ՟նում ՠ՟ղխ՟ց՟լ գն բ՟տ՟խ՟ն ՟խտգրթ ալով< ՟շի՟տ՟խթցնգրթն ծ՟տուցումնգրթ և  

՟նՠ՟րգնպ՟ստ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ ալով պ՟ծուստնգրթց: Այս պ՟ծուստնգրզ 

նգր՟ռում գն աորլունգուէյ՟ն զնէ՟ցքում ՟ռ՟ջ գխ՟լ պ՟տ՟ծ՟րթ ծգտ խ՟պվ՟լ բ՟տ՟խ՟ն պ՟ծ՟նջնգրթ 

ան՟ծ՟տվ՟լ լ՟իսումնգրթ ծ՟մ՟ր պ՟ծուստ (ծ՟յցթ զնբծ՟նուր աում՟րզ խ՟դմում ե 10 մժն ԱՄՆ բոժ՟ր):  

Բ՟ցթ ՟յբ, աոյուէյուն ունթ ՟նՠ՟րգնպ՟ստ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն պ՟յմ՟ն՟արթ ալով պ՟ծուստ: 

«Օ՟դթս»-թ ձգռք ՠգրումթց (Ծ՟ն. 3) ստգղլվգժ ե պ՟ծուստ, ք՟նթ որ «Օ՟դթս»-թ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն 

վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն վճ՟րնգրզ ձգռքՠգրմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ շ՟տ ՟վգժթ ՠ՟րձր եթն, ք՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն շուխ՟յ՟խ՟ն 

անգրզ: Պ՟ծուստզ ծ՟շվ՟րխվգժ ե շուխ՟յ՟խ՟ն անթ և վճ՟րվ՟լ աում՟րթ տ՟րՠգրուէյ՟ն ծթմ՟ն վր՟:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 3.Բ28-

29 

Մեկնաբանություն 

ՖՀՄՍ 3-զ պ՟ծ՟նջում ե, որպգսդթ ձգռք ՠգրողզ ճ՟ն՟չթ աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյունզ, որտգղ ձգռք ՠգրողզ վ՟րձ՟խ՟ժն ե, 

խ՟մ որպգս ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուննգր, գէգ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն պ՟յմ՟ննգրզ ՠ՟րգնպ՟ստ գն 

(՟խտթվ) խ՟մ ՟նՠ՟րգնպ՟ստ (պ՟րտ՟վորուէյուն)՝ խ՟իվ՟լ շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթց և պ՟յմ՟ննգրթց=  

 

 

23. Կրեդիտորական պարտքեր և հաշվեգրված պարտավորություններ  

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

ՀՀՄՍ 1.69,  

ՀՀՄՍ 1.77 

Առևտր՟յթն խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 509  442  

Այժ խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 26  20  

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր և ծ՟շվգարվ՟լ պ՟րտ՟վորուէյուննգր  ծ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխմ՟ն աորլզնխգրոջզ 32 

 

54 

 

 567  516  

 

Վգրզ նշվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ պ՟յմ՟ննգրզ` 

 Վ՟ճ՟ռքթ ալով խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ տոխոս չգն խրում և սովոր՟ՠ՟ր մ՟րվում գն 6:-օրյ՟ 

ը՟մխգտում  

 Այժ խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ տոխոս չգն խրում և ունգն վգց ՟մթս մթջթն ը՟մխգտ  

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն աորլզնխգրոջ խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ և ծ՟շվգարվ՟լ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 

ծթմն՟խ՟նում խ՟դմում գն ծ՟մ՟տգղ լ՟իսումնգր, որոնք վճ՟րվգժ գն ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն աորլզնխգրոջ 

խողմթց=  

 

ՖՀՄՍ 7.39 

 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

84 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

24. Կապիտալ ներդրումների գծով պարտավորվածություններ և այլ պայմանական 

պարտավորություններ 

 

Գործառնական վարձակալության պարտավորվածություններ + Խումբը որպես վարձակալ 

Խումՠզ խնքգժ ե շգնքգրթ, փոի՟բր՟մթջոցնգրթ, տ՟րՠգր աորլթքնգրթ և մգքգն՟նգրթ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն 

պ՟յմ՟ն՟արգր: Այս վ՟րձ՟խ՟ժուէյուննգրթ մթջթն ը՟մխգտնգրզ ծթնա տ՟րթ ե (2010է.` վգց տ՟րթ) գրխ՟ր՟ձագժու 

պ՟յմ՟ննգրով վ՟րձ՟խ՟ժթ զնտրուէյ՟մՠ, թնչթ ՟րբյունքում ծն՟ր՟վոր խժթնթ գրխ՟ր՟ցնգժ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն 

պ՟յմ՟ննգրզ՝ ծթմք զնբունգժով պ՟յմ՟ննգրթ նոր՟ցմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ շուխ՟յում աորլող անգրզ: 

Վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟մՠ վ՟րձ՟խ՟ժթ ծ՟մ՟ր չգն ն՟ի՟տգսվում ՟ռ՟նձն՟ծ՟տուխ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խումնգր: Ապ՟ա՟ 

նվ՟դ՟աույն վ՟րձ՟խ՟ժ՟խ՟ն վճ՟րնգրզ չգղյ՟ժ չծ՟մ՟րվող աորլ՟ռն՟խ՟ն վ՟րձ՟խ՟ժուէյուննգրթ ալով 

բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ խ՟դմում գն ` 

ՀՀՄՍ 

17.35(դ)(i) 

ՀՀՄՍ17.35(դ)

(ii) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Մգխ տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում 50  17 
ՀՀՄՍ 

17.35(ա)(i) 

Մգխ տ՟րթ ծգտո< ՠ՟յց ոչ ՟վգժ, ք՟ն ծթնա տ՟րթ  101  23 
ՀՀՄՍ 

17.35(ա)(ii) 

Հթնա տ՟րուց ՟վգժ 20  11 
ՀՀՄՍ 

17.35(ա)(iii) 

 171  51  

 

Կապիտալ ներդրումների գծով պարտավորվածություններ  

Կ՟պթտ՟ժ նգրբրումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգր (ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրթն 

վգր՟ՠգրող). ՀՀՄՍ 16.74(գ) 

 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 

Պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն խ՟պթտ՟ժ լ՟իսումնգր` օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ 

ծգտ՟իուդում 248 

 

169 

 

Այժ պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգր 75  62  

     

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրթն վգր՟ՠգրող խ՟պթտ՟ժ նգրբրումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգր.  

 2011թ.  2010թ. ՀՀՄՍ 31.55 

 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 

Խմՠթ ստ՟նձն՟լ խ՟պթտ՟ժ նգրբրումնգրթ ալով պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգր 20  30  

Այժ ձգռն՟րխողնգրթ ծգտ մթ՟սթն ստ՟նձն՟լ խ՟պթտ՟ժ նգրբրումնգրթ ալով 

պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգր («Գուբ մ՟յնթնաթ» ՠ՟ըթնզ) 39 

 

16 

 

Այլ պայմանագրային պարտականություններ 

2011է. բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ խթր՟ռգժթ անգրթ վր՟ ծթմնվ՟լ Խումՠն ունթ 50 մժն. ԱՄՆ բոժ՟րթ ՟ռ՟նց 

պ՟յմ՟ն՟խ՟նուէյ՟ն անմ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգր, որոնք ծթմն՟խ՟նում նգր՟ռում գն պղնձթ իտ՟նյուէթ ձգռք 

ՠգրում (35 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) և տգղ՟փոիում (15 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր), որոնք ե՟խ՟ն գն Խմՠթ ՠոժոր տ՟ր՟լ՟շրջ՟ննգրում 

աորլ՟ռնուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր: Խմՠթ ՟ռ՟նց պ՟յմ՟ն՟խ՟նուէյ՟ն անմ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթ որոշ մ՟սզ մ՟րվգժ  

գն անվ՟լ ՟պր՟նքթ խ՟մ լ՟ռ՟յուէյ՟ն շուխ՟յում ագր՟խշռող անգրով: Որոշ բգպքգրում, փ՟ստ՟ցթ 

պ՟րտ՟խ՟նուէյ՟ն չ՟փզ խ՟րող ե փոիվգժ` խ՟իվ՟լ ը՟մ՟ն՟խթ զնէ՟ցքում շուխ՟յթ պ՟յմ՟ննգրթց: Պղնձթ 

իտ՟նյուէթ ալով պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրզ ն՟ի՟տգսում գն գրրորբ ՟նձ՟նց պղնձթ ծ՟նքգր շուխ՟յ՟խ՟ն անգրով 

նշվ՟լ լ՟վ՟ժնգրով ՟ռ՟քումզ: Տգղ՟փոիմ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրզ մթջօվխթ՟նոս՟յթն ֆր՟իտթ 

պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն անգրն գն: Խմՠթ ՟ռ՟նց պ՟յմ՟ն՟խ՟նուէյ՟ն անմ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ 

պ՟րտ՟վորվ՟լուէյուննգրզ խ՟դմում գն 12 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր 2012է. ծ՟մ՟ր, 2013է.՝ 8 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր, 2014է.՝  8 մժն. 

ԱՄՆ բոժ՟ր, 2015է.՝  5 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր և 2016է.՝ 9 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր: 2010, 2009 և 2008էէ. զնէ՟ցքում Խումՠն ՟ռ՟նց 

պ՟յմ՟ն՟խ՟նուէյ՟ն խ՟տ՟րգժ ե թր անմ՟ն նվ՟դ՟աույն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրզ խ՟մ ՠ՟ն՟խցգժ ե ՟յն բգպքգրթ 

ծ՟մ՟ր, գրՠ բ՟բ՟րգցրգժ ե ՟ռ՟նց պ՟յմ՟ն՟խ՟նուէյ՟ն պ՟րտ՟խ՟նուէյուննգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն՟արգրզ: 

Պայմանական պարտավորություններ  

2011է. բգխտգմՠգրթ 31-թն պ՟յմ՟ն՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգր աոյուէյուն ունգթն ծգտ՟իուդ՟խ՟ն լր՟արգրթ 

խ՟տ՟րմ՟ն գր՟շիթքնգրթ նխ՟տմ՟մՠ, որոնք խ՟դմում եթն 79 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2010է.` 85 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր): 

Պ՟րտ՟վորուէյ՟ն աում՟րզ ՟նորոշ ե` խ՟պվ՟լ Խմՠթ խ՟տ՟րմ՟ն գր՟շիթքնգրզ խ՟տ՟րգժու խ՟րողուէյ՟ն ծգտ 

և լր՟արթ գրխ՟ր՟ը՟մխգտ ՠնույէթ ծգտև՟նքով:  

 

 

ՀՀՄՍ 37.86 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ» 85 

25. Կապակցված կողմերի բացահայտումներ ՀՀՄՍ 24.12 

Հ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ նգր՟ռում գն «Գուբ մ՟յնթնաթ» և ստորև էվ՟րխվ՟լ թր 

բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ` 

 

 
Հիմնադրման 

պետություն 

% մասնակցություն 

կապիտալում 

 

 2011թ. 2010թ. ՀՀՄՍ 24.14 

«Օ՟դթս» ծ՟նք՟յթն ռգսուրսնգր ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ 

զնխգրուէյուն Մգտ՟ժվթժ 100 — 

 

«Գուբ մ՟յնթնա» զնխգրուէյունզ Մգտ՟ժվթժում վգրջն՟խ՟ն մ՟յր վգր՟ծսխող խ՟դմ՟խգրպուէյունն ե, թսխ Խմՠթ 

վգրջն՟խ՟ն մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյունն ե «ԷՄ ՍԻ» ս՟ծմ՟ն՟փ՟խ զնխգրուէյունզ: 

ՀՀՄՍ 1.138(գ) 

ՀՀՄՍ 24.12 

Մեկնաբանություն 

ՀՀՄՍ 24-զ չթ պ՟ծ՟նջում բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ< ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխվող խ՟մ ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ՟ռ՟նձթն 

ցուց՟խթ նգրխ՟յ՟ցում= ՀՀՄՍ 27.42(ՠ) խգտզ< ՟յնու՟մգն՟յնթվ< պ՟ծ՟նջում ե նշվ՟լ տգղգխ՟տվուէյունզ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՟ռ՟նձթն 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր= Շ՟տ բգպքգրում, մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՟ռ՟նձթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ 

նգրխ՟յ՟ցվում գն որպգս ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մ՟ս= Խումՠզ գդր՟խ՟ցրգժ ե< որ ՟յբ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ 

նգրխ՟յ՟ցումզ օատ՟խ՟ր խժթնթ ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգր օատ՟աորլողնգրթ ծ՟մ՟ր=  

Համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններ, որոնցում մայր կազմակերպությունը հանդիսանում է 

ձեռնարկող 

ՀՀՄՍ 24.18 

«Գոլդռոք Լիմիթեդ»  

Խումՠն ունթ 50% մ՟սն՟խցուէյուն «Գոժբռոք Լթմթէգբ»-ում (2010է.` 50%). Տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում Խումՠզ 

թր՟խ՟ն՟ցրգժ ե խ՟պ՟խցվ՟լ խողմգրթ ծգտ թր սովոր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն ծգտ խ՟պվ՟լ ծգտևյ՟ժ 

աորլ՟րքնգրզ` 

ՀՀՄՍ 24.14 

 

մլն. ԱՄՆ դոլար Վաճառք Գնումներ Այլ եկամուտ  

Կրեդիտորական 

պարտքեր 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
ՀՀՄՍ 24.18 

       
«Գոլդռոք Լիմիթեդ»        

2011է; 2 34 1 + +  

2010է; + 57 + + +  

 

Խմբի առանցքային կառավարչական անձնակազմի հատուցումներ 2011թ.  2010թ.  

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ դոլար  

Կ՟րճ՟ը՟մխգտ նպ՟ստնգր ՟շի՟տ՟խթցնգրթն 25  26 ՀՀՄՍ 24.17(ա) 

Հգտ՟շի՟տ՟նք՟յթն և ՠըշխ՟խ՟ն ծ՟տուցումնգր  6  6 ՀՀՄՍ 24.17(բ) 

Ընդամենը առանցքային կառավարչական անձնակազմին վճարված 

հատուցումներ 31 

 

32 

 

Այժ աորլ՟րքնգր խ՟պ՟խցվ՟լ խողմգրթ ծգտ տգղթ չգն ունգցգժ  

 

  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

86 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

26. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նպատակները և քաղաքականությունները  

Խմՠթ ծթմն՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզ խ՟դմվ՟լ գն ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթց և 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթց: Խմՠթ ծթմն՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ, ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ ՟լ՟նցյ՟ժ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ, նգր՟ռում գն խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ, ՠ՟նխ՟յթն վ՟րխգրզ, օվգրբր՟ֆտնգրզ և 

պ՟րտ՟տոմսգրզ: Սույն ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ ծթմն՟խ՟ն նպ՟տ՟խն ե ծ՟նբթս՟նում խ՟ռ՟վ՟րգժ 

խ՟րճ՟ը՟մխգտ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրզ և նգրար՟վգժ ֆթն՟նս՟խ՟ն մթջոցնգր Խմՠթ խ՟պթտ՟ժ 

լ՟իսումնգրթ լր՟արգրթ ծ՟մ՟ր: Խումՠն ունթ տ՟րՠգր ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր, թնչպթսթք գն բգՠթտոր՟խ՟ն 

պ՟րտքգրզ, բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ և խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրզ, որոնք ՟ռ՟ջ՟նում գն ուղղ՟խթորգն թր 

աորլունգուէյուննգրթց: 

Ռիսկերին ենթարկվածությունը և հակադարձ գործառնությունները 

Խումՠզ խ՟ռ՟վ՟րում ե ծթմն՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրթն թր գնէ՟րխվ՟լուէյունզ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրթ 

խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն: Ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն նպ՟տ՟խն ե Խմՠթ ՟պ՟ա՟ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟պ՟ծովուէյունզ պ՟ծպ՟նգժով՝ նպ՟ստգժ ֆթն՟նս՟խ՟ն նպ՟տ՟խ՟խգտ՟յթն ցուց՟նթշնգրթ 

՟պ՟ծովմ՟նզ:  

Հթմն՟խ՟ն ռթսխգրզ, որոնք խ՟րող գն ՠ՟ց՟ս՟ՠ՟ր ՟նբր՟բ՟ռն՟ժ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ, 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ խ՟մ ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ վր՟, շուխ՟յ՟խ՟ն ռթսխգրն գն, որոնք 

նգր՟ռում գն ՟պր՟նքնգրթ ան՟յթն ռթսխզ, բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ տոխոս՟բրույքթ ռթսխզ, 

՟րտ՟րըույէթ ռթսխզ, թր՟ցվգժթուէյ՟ն ռթսխզ և պ՟րտք՟յթն ռթսխզ: 

ՖՀՄՍ 7.33 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 7.33(ա),(

բ) 

Խմՠթ խ՟ռ՟վ՟րչ՟խ՟ն ՟նձն՟խ՟դմզ վգր՟ծսխում ե ՟յբ ռթսխգրթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն աորլզնէ՟ցզ: Ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ռթսխգրթ խոմթտգն Խմՠթ խ՟ռ՟վ՟րչ՟խ՟ն ՟նձն՟խ՟դմթն տր՟մ՟բրում ե իործրբ՟տվուէյուն Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ռթսխգրթ և ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրթ խ՟րա՟վորմ՟ն  բրույէնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ: Ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրթ խոմթտգն 

տր՟մ՟բրում ե Խմՠթ ղգխ՟վ՟րուէյ՟նզ ծ՟վ՟ստթ՟ցում ՟ռ ՟յն, որ Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրթ ծգտ խ՟պվ՟լ 

աորլունգուէյունն թր՟խ՟ն՟ցվում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն և զնէ՟ց՟խ՟րագրթ ծ՟մ՟ձ՟յն, թսխ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրթ որոշ՟խթ՟ցումզ, ան՟ծ՟տումզ և խ՟ռ՟վ՟րումն թր՟խ՟ն՟ցվում ե Խմՠթ 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն և թր վր՟ ռթսխ զնբունգժու պ՟տր՟ստ՟խ՟մուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն: Ռթսխգրթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն 

նպ՟տ՟խով ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ ծգտ ՠոժոր աորլ՟ռնուէյուննգրն թր՟խ՟ն՟ցվում գն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

որ՟խ՟վորում և ՟շի՟տ՟նք՟յթն փորձ ունգցող մ՟սն՟ագտնգրթ իմՠթ խողմթց: Ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն 

Խումՠն ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրով սպգխուժյ՟տթվ նպ՟տ՟խնգրով աորլ՟րքնգր չթ թր՟խ՟ն՟ցնում: 

Այս փուժում Խումՠզ բգռևս չթ խթր՟ռում ծգջ՟վորմ՟ն որևե մգէոբ: 

Տնօրգննգրթ իործուրբզ վգրժուլում և ծ՟ստ՟տում ե վգրոնշյ՟ժ ռթսխգրթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ< 

որոնց վգր՟ՠգրյ՟ժ տգղգխ՟տվուէյունզ նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ե ստորև= 

 

Շուկայական ռիսկ 

Շուխ՟յ՟խ՟ն ռթսխզ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքթ ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ տ՟տ՟նումնգրթ 

ռթսխն ե շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթ փոփոիուէյ՟ն ծգտև՟նքով= Շուխ՟յ՟խ՟ն աթնզ նգր՟ռում ե ռթսխթ 3 տգս՟խ` 

՟պր՟նքնգրթ անգրթ փոփոիուէյ՟ն ռթսխ< տոխոս՟բրույքթ ռթսխ< ՟րըուէ՟յթն ռթսխ= Շուխ՟յ՟խ՟ն ռթսխթն գնէ՟րխվող 

ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզ նգր՟ռում գն վ՟րխգրզ և փոի՟ռուէյուննգրզ< ՟վ՟նբնգրզ< բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ< 

խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ< ծ՟շվգարվ՟լ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ և ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզ= 

Զա՟յունուէյ՟ն վգրժուլուէյունզ պ՟տր՟ստվգժ ե ՟յն գնէ՟բրուէյ՟ն ծթմ՟ն վր՟< որ դուտ փոի՟ռուէյ՟ն 

աում՟րզ< փոի՟ռուէյ՟ն և ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ ծ՟ստ՟տուն տոխոս՟բրույքնգրթ ծ՟ր՟ՠգրուէյունզ ժող՟ցող 

տոխոս՟բրույքնգրթն< ՟րտ՟րըույէով ՟րտ՟ծ՟յտվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ մ՟սն՟ՠ՟ըթնզ ծ՟նբթս՟նում 

գն ծ՟ստ՟տուն մգլուէյուննգր= 

Վգրժուլուէյունզ չթ նգր՟ռում շուխ՟յում փոփոի՟խ՟ն մգլուէյուննգրթ փոփոիուէյ՟ն ՟դբգցուէյունզ էոշ՟խնգրթ 

և ծգտ՟շի՟տ՟նք՟յթն ծ՟տուցումնգրթ ալով ՟յժ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ և պ՟ծուստնգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքնգրթ վր՟= 

Զա՟յունուէյ՟ն վգրժուլուէյունն թր՟խ՟ն՟ցնգժթս խթր՟ռվգժ գն ծգտևյ՟ժ գնէ՟բրուէյուննգրզ` 

 Ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն դա՟յունուէյունզ վգր՟ՠգրում ե ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթն և 

գվրոյով ՟րտ՟ծ՟յտվ՟լ բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթն,  

 ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծոբվ՟լթ դա՟յունուէյունզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն շուխ՟յ՟խ՟ն 

ռթսխգրթ գնէ՟բրվող փոփոիուէյուննգրթ ՟դբգցուէյունն ե= Վգրժուլուէյունն թր՟խ՟ն՟ցվգժ ե 2:11 և 2:1:էէ; 

բրուէյ՟մՠ ՟ռխ՟ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ և ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծթմ՟ն վր՟, 

  Սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ վր՟ ՟դբգցուէյունզ նույնն ե, թնչ ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ վր՟ ՟դբգցուէյունզ: 

 

ՖՀՄՍ 7 App A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 7.40(բ) 

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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26. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նպատակները և քաղաքականությունները 

(շարունակություն) 

 

Ապրանքների գների փոփոխության ռիսկ 

Խումՠզ գնէ՟րխվում ե թր խողմթց ՟րտ՟բրվող օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ՟պր՟նքնգրթ աորլող շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթ 

փոփոի՟խ՟նուէյ՟ն ռթսխթն= Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունն ե խ՟ռ՟վ՟րգժ տվյ՟ժ ռթսխգրզ ծ՟ճ՟իորբնգրթ ծգտ 

պ՟յմ՟ն՟արթ վր՟ ծթմնվ՟լ անգրթ և ՟պր՟նք՟յթն ՟լ՟նցյ՟ժ պ՟յմ՟ն՟արգրթ օատ՟աորլմ՟ն մթջոցով< թնչպգս 

ն՟և ՟րտ՟բր՟նքթ 2:%-թց մթնչև 4:%-զ պ՟ծգժ ծ՟ստ՟տուն անգրով= 

Հգտևյ՟ժ ՟ղյուս՟խզ նգրխ՟յ՟ցնում ե ՟պր՟նքնգրթ անգրթ փոփոիուէյ՟մՠ պ՟յմ՟ն՟վորվ՟լ ՟լ՟նցյ՟ժ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ տ՟տ՟նումնգրթ ՟դբգցուէյունզ ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ 

վր՟= Սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ վր՟ ՟դբգցուէյունզ նույնն ե՝ թնչ ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ վր՟ ՟դբգցուէյունզ, 

ք՟նթ որ տվյ՟ժ ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզ չգն ն՟ի՟տգսվգժ որպգս ծգջ՟վորմ՟ն մթջոցնգր և 

բ՟ս՟խ՟րավգժ գն որպգս ՟ռևտր՟խ՟ն նպ՟տ՟խնգրով պ՟ծվող= 

Վգրժուլուէյունզ ծթմնվ՟լ ե ՟յն գնէ՟բրուէյ՟ն վր՟< որ ոսխու և պղնձթ անգրզ փոիվգժ գն 1:%-ով` ՠոժոր ՟յժ 

փոփոի՟խ՟ննգրթ ծ՟ստ՟տուն ժթնգժու պ՟յմ՟ննգրում= Ապր՟նքնգրթ անգրթ ողջ՟մտորգն ծն՟ր՟վոր 

փոփոիուէյուննգրզ որոշվգժ գն վգրջթն գրխու տ՟րվ՟ պ՟տմ՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ վգր՟ն՟յմ՟մՠ և տնտգս՟խ՟ն 

վգրժուլ՟ՠ՟ննգրթ խ՟նի՟տգսումնգրթ ծթմ՟ն վր՟= 

ՖՀՄՍ 7.33 

 

2011թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտվող 

տարվա նախքան 

հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցություն 

ավելացում/ 

(նվազում) 

2010թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտվող 

տարվա նախքան 

հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցություն 

ավելացում/ 

(նվազում) ՖՀՄՍ 7.40(ա) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ոսկու գների աճ/նվազում    

7: ԱՄՆ բոժ՟ր/ունց; ՟ճ (2:1:է;` 6: ԱՄՆ բոժ՟ր/ունց;) (2) (1)  

7: ԱՄՆ բոժ՟ր/ունց; նվ՟դում (2:1:է;` 6: ԱՄՆ բոժ՟ր/ունց;) 2 1  

Պղնձի/հանքաքարի գների աճ/նվազում    

0.30 ԱՄՆ բոժ՟ր/ֆունտ ՟ճ (2:1:է;` :;3: ԱՄՆ բոժ՟ր/ֆունտ) (3) (2)  

0.30 ԱՄՆ բոժ՟ր /ֆունտ նվ՟դում(2:1:է;` :;3: ԱՄՆ 

բոժ՟ր/ֆունտ)  3 2  

Ապրանքների փաստացի առաքման պայմանագրեր 

Խումՠն թր սովոր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն զնէ՟ցքում խնքում ե ն՟և ՟պր՟նքնգրթ փ՟ստ՟ցթ ՟ռ՟քմ՟ն 

պ՟յմ՟ն՟արգր= Այս պ՟յմ՟ն՟արգրզ ՟լ՟նցյ՟ժ պ՟յմ՟ն՟արգր չգն և չ՟փվում գն սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքով 

(ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ ան՟նշվող ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լթ բրույէնգրով պ՟յմ՟ն՟արգրթ< որոնք ծ՟նագցնում գն 

պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքթ ճ՟ն՟չմ՟նզ (մ՟նր՟մ՟սն տգղգխ՟տվուէյ՟ն ծ՟մ՟ր տգս Ծ՟ն; 2.4(ըա)(ii)-զ): 

 

Տոկոսադրույքի ռիսկ 

Շուխ՟յ՟խ՟ն տոխոս՟բրույքնգրթ փոփոիուէյ՟ն ռթսխթն ծթմն՟խ՟նում գնէ՟րխվում գն Խմՠթ ժող՟ցող 

տոխոս՟բրույքով գրխ՟ր՟ը՟մխգտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ= 

Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունն ե խ՟ռ՟վ՟րգժ տոխոս՟յթն լ՟իսումնգրզ՝ ծ՟ստ՟տուն և փոփոի՟խ՟ն 

տոխոս՟բրույքնգրով պ՟րտ՟վորուէյուննգր օատ՟աորլգժով= Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունն ե պ՟ծգժ թր 

փոի՟ռուէյուննգրթ 1:%-թց մթնչև 45%-զ ծ՟ստ՟տուն տոխոս՟բրույքով: 

 

ՖՀՄՍ 7.33 

 

 

Հգտևյ՟ժ ՟ղյուս՟խզ ցույց ե տ՟ժթս Խմՠթ ժող՟ցող բրույքով փոի՟ռուէյուննգրթ< բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ և բր՟նց 

ծ՟մ՟րըգքնգրթ մթջոցով ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ դա՟յունուէյունզ՝ տոխոս՟բրույքթ իգժ՟մտորգն ծն՟ր՟վոր 

փոփոիուէյ՟ն նխ՟տմ՟մՠ` ծթմվ՟լ վգրջթն գրխու տ՟րվ՟ պ՟տմ՟խ՟ն բրույքնգրթ և տնտգս՟խ՟ն 

վգրժուլ՟ՠ՟ննգրթ խ՟նի՟տգսումնգրթ վր՟< ՠոժոր ՟յժ փոփոի՟խ՟ննգրթ ծ՟ստ՟տուն ժթնգժու պ՟յմ՟նթ բգպքում: 

Ադբգցուէյունզ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ վր՟ նույնն ե, թնչ ՟դբգցուէյունզ ն՟իք՟ն շ՟ծուէ՟ծ՟րխզ շ՟ծույէթ վր՟= 

 

Տոկոսադրույքի աճ / (նվազում)  

2011թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտվող 

տարվա նախքան 

հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցություն  

ավելացում / 

(նվազում) 

2010թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտվող 

տարվա նախքան 

հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցություն  

ավելացում/ 

(նվազում) ՖՀՄՍ 7.40(ա) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

+1.5% + (3)  

-1.0% 1 4  



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 

 

88 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

26. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նպատակները և քաղաքականությունները 

(շարունակություն) 

 

Արտարժութային ռիսկ 

Խումՠզ գնէ՟րխվում ե աորլ՟րք՟յթն ՟րըույէնգրթ ՟դբգցուէյ՟նզ= Այսպթսթ գնէ՟րխվ՟լուէյունն ՟ռ՟ջ՟նում ե 

ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթց տ՟րՠգրվող ՟րըույէնգրով խ՟տ՟րվ՟լ անումնգրթ և վ՟ճ՟ռքնգրթ ՟րբյունքում= Խումՠզ 

խ՟ռ՟վ՟րում ե ՟յս ռթսխզ մթևնույն ՟րըույէով մուտքգրն ու վճ՟րումնգրզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգցնգժով և վգր՟ծսխգժով= 

Խմՠթ վ՟ճ՟ռքնգրթ մոտ՟վոր՟պգս 8%-զ ան՟նշվ՟լ գն ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթց տ՟րՠգրվող ՟րըույէով< մթնչբգռ 

Խմՠթ ՟նբ՟մնգրթ լ՟իսումնգրթ 5%-ն ե ան՟նշվ՟լ  ֆունխցթոն՟ժ ՟րըույէթց տ՟րՠգրվող ՟րըույէնգրով= 

 

Հգտևյ՟ժ ՟ղյուս՟խզ ցույց ե տ՟ժթս Խմՠթ բր՟մ՟յթն ՟խտթվնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքնգրթ փոփոիուէյ՟մՠ ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ դա՟յունուէյունզ գվրոյթ փոի՟րըգքթ իգժ՟մտորգն 

ծն՟ր՟վոր փոփոիուէյ՟ն նխ՟տմ՟մՠ< ՠոժոր ՟յժ փոփոի՟խ՟ննգրթ ծ՟ստ՟տուն ժթնգժու պ՟յմ՟նթ բգպքում= 

Սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ վր՟ ՟դբգցուէյունզ նույնն ե, թնչ ն՟իք՟ն ծ՟րխումզ շ՟ծույէթ վր՟ ՟դբգցուէյունզ= 

 

Արտարժույթի փոխարժեքի աճ / (նվազում)  

2011թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտվող 

տարվա նախքան 

հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցություն  

ավելացում / 

(նվազում) 

2010թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտվող 

տարվա նախքան 

հարկումը շահույթի 

վրա ազդեցություն  

ավելացում / 

(նվազում) ՖՀՄՍ 7.40(ա) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

+5% 2 1  

- 5% (2) (1)  

Իրացվելիության ռիսկ  

Խումՠն թր՟խ՟ն՟ցնում ե բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ բգֆթցթտթ ռթսխթ նխ՟տմ՟մՠ վգր՟ծսխողուէյուն` թր 

պ՟րտք՟յթն վ՟րխ՟նթշթ և ՟ռխ՟ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ և ՟յժ խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթ մ՟րմ՟ն 

ը՟մխգտնգրթ նխ՟տմ՟մՠ վգր՟ծսխողուէյուն թր՟խ՟ն՟ցնգժով= 

Խմՠթ նպ՟տ՟խն ե՝ պ՟ծպ՟նգժ ֆթն՟նս՟վորմ՟ն շ՟րուն՟խ՟խ՟նուէյ՟ն և ճխունուէյ՟ն մթջև 

ծ՟վ՟ս՟ր՟խշռուէյուն` ՠ՟նխ՟յթն օվգրբր՟ֆտնգրթ և ՠ՟նխ՟յթն վ՟րխգրթ օատ՟աորլմ՟ն մթջոցով= 2:11է; 

բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ Խումՠն ունգր 1:;5 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր (2:1:է;` 1:;5 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր) չօատ՟աորլվ՟լ 

վ՟րխ՟յթն ալգր= Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն` 12 ՟մսվ՟ զնէ՟ցքում մ՟րվող փոի՟ռու մթջոցնգրզ 

պգտք ե խ՟դմգն ոչ ՟վգժթ< ք՟ն զնբծ՟նուր փոի՟ռուէյուննգրթ 35%-զ= 2:11է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում նգր՟ռվ՟լ փոի՟ռուէյուննգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրթ ծթմ՟ն վր՟ 

ծ՟շվ՟րխվ՟լ Խմՠթ փոի՟ռուէյուննգրթ13%-զ (2:1:է;` 14%) պգտք ե մ՟րվթ մգխ տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում= 

Մգտ՟ժվթժ նգրբրում՟յթն լ՟ռ՟յուէյունզ փոփոիուէյ՟ն չթ գնէ՟րխգժ Խմՠթ գրխ՟ր՟ը՟մխգտ B+ պ՟րտք՟յթն 

վ՟րխ՟նթշզ= 

Ստորև նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ՟ղյուս՟խում ՟րտ՟ցոժվ՟լ ե Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ մ՟րմ՟ն 

վգր՟ՠգրյ՟ժ ՟մփոփ տգղգխ՟տվուէյուն` ծթմնվ՟լ չդգղչվ՟լ պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն վճ՟րումնգրթ վր՟= 

ՖՀՄՍ 7.33 

ՖՀՄՍ 7.39(բ) 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 7.39(ա) 

ՖՀՄՍ 7.B14 

 

ՖՀՄՍ 7;33 

f 7;39(բ) 

2011թ. դեկտեմբերի 31-

ին ավարտվող տարի Ցպահանջ 

1 տարուց 

պակաս 

1+ից 2 

տարի 

2+ից 5 

տարի 

5 տարուց 

ավել Ընդամենը 
ՖՀՄՍ 
7.39(ա) 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
ՖՀՄՍ 
7.B14 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր 8 76 459 73 96 712 
 

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 

և ծ՟շվգարվ՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 26 541 + + + 567 

 

 34 617 459 73 96 1,279  

 

2010թ. դեկտեմբերի 31-

ին ավարտվող տարի Ցպահանջ 

1 տարուց 

պակաս 

1+ից 2 

տարի 

2+ից 5 

տարի 

5 տարուց 

ավել Ընդամենը 
ՖՀՄՍ 
7.39(ա) 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
ՖՀՄՍ 7.B14 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր 51 + 169 35 181 436 
 

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 

և ծ՟շվգարվ՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 20 496 + + + 516 

 

 71 496 169 35 181 952  
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26. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նպատակները և քաղաքականությունները 

(շարունակություն) 
 

Պարտքային ռիսկ 

Խումՠզ ծ՟մ՟աորլ՟խցում ե մթ՟յն ճ՟ն՟չվ՟լ և վ՟րխուն՟խ գրրորբ ՟նձ՟նց ծգտ= Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յն ՠոժոր ՟յն ծ՟ճ՟իորբնգրզ< ովքգր ց՟նխ՟նում գն ՟պ՟ռթխ պ՟յմ՟ննգրով անումնգր խ՟տ՟րգժ< 

գնէ՟խ՟ գն պ՟րտք՟յթն ռթսխթ վ՟վգր՟ցմ՟ն զնէ՟ց՟խ՟րագրթ< որոնց մգջ մտնում ե պ՟րտք՟յթն վ՟րխ՟նթշթ< 

խ՟րճ՟ը՟մխգտ թր՟ցվգժթուէյ՟ն և ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ ան՟ծ՟տումզ= 

Խումՠն (՟նծր՟ըգշտուէյ՟ն բգպքում) թր ծ՟ճ՟իորբնգրթց վգրցնում ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ար՟վ` որպգս 

ձ՟իողումթց ՟ռ՟ջ՟ցող ֆթն՟նս՟խ՟ն վն՟սնգրթ ռթսխզ մգղմ՟ցնգժու մթջոց= Բ՟ցթ ՟յբ բգՠթտոր՟խ՟ն 

պ՟րտքգրթ մն՟ցորբնգրզ շ՟րուն՟խ՟ՠ՟ր ծսխվում գն< որթ ծգտև՟նքով Խումՠզ չթ գնէ՟րխվում ՟նծուս՟ժթ 

պ՟րտքգրթ նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟դբգցուէյ՟ն=  

Ինչ վգր՟ՠգրում ե պ՟րտք՟յթն ռթսխթն< որն ՟ռ՟ջ՟նում ե Խմՠթ ՟յժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրթց < որոնք 

նգր՟ռում գն բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրզ< խ՟րճ՟ը՟մխգտ նգրբրումնգրզ< ան՟նշվող ը՟մխգտով ՟լ՟նցյ՟ժ 

աորլթքնգրզ և ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգրզ< Խմՠթ գնէ՟րխվ՟լուէյունզ պ՟րտք՟յթն ռթսխթն ՠիում ե 

աորլզնխգրնգրթ ձ՟իողումթց< որտգղ ՟ռ՟վգժ՟աույն գնէ՟րխվ՟լուէյունզ ծ՟վ՟ս՟ր ե ՟յբ աորլթքնգրթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթն: 

Խումՠզ ս՟ծմ՟ն՟փ՟խում ե ՟յս ՟խտթվնգրթ ալով թր պ՟րտք՟յթն ռթսխզ` ծ՟մ՟աորլ՟խցգժով մթ՟յն 

նվ՟դ՟աույնզ A խ՟մ ծ՟մ՟րըգք վ՟րխ՟նթշ ունգցող ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟ստ՟տուէյուննգրթ ծգտ= 

Դգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրթ ը՟մխգտ՟յնուէյ՟ն վգրժուլուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ տգս Ծ՟ն; 18-զ= 

 

ՖՀՄՍ 7.33 

ՖՀՄՍ 7.36 

Կապիտալի կառավարում 

Խմՠթ խ՟պթտ՟ժթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն ծթմն՟խ՟ն նպ՟տ՟խզ Խմՠթ ծուս՟ժթ վ՟րխուն՟խուէյ՟ն խ՟յունուէյ՟ն և 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ցուց՟նթշնգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն մ՟խ՟րբ՟խթ պ՟ծպ՟նումն ե` Խմՠթ աորլունգուէյ՟ն 

՟ջ՟խցուէյ՟ն և ՠ՟ընգտգրգրթ շ՟ծույէզ մ՟քսթմ՟ժ՟ցնգժու նպ՟տ՟խով= 

Խումՠզ խ՟ռ՟վ՟րում ե թր խ՟պթտ՟ժթ խ՟ռուցվ՟լքզ և խ՟տ՟րում ե ճշարտումնգր` տնտգս՟խ՟ն պ՟յմ՟ննգրթ 

փոփոիուէյուննգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն= Կ՟պթտ՟ժթ խ՟ռուցվ՟լքզ պ՟ծպ՟նգժու խ՟մ խ՟րա՟վորգժու 

նպ՟տ՟խով Խումՠզ խ՟րող ե ճշարտգժ ՠ՟ընգտգրգրթն վճ՟րվող շ՟ծ՟ՠ՟ըթննգրթ աում՟րզ< վգր՟բ՟րձնգժ 

ՠ՟ընգտգրգրթն խ՟պթտ՟ժզ խ՟մ էող՟րխգժ նոր ՠ՟ընգտոմսգր= 

2:11 և 2:1:էէ; բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րթնգրթն խ՟պթտ՟ժթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն նպ՟տ՟խնգրում< 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրում խ՟մ զնէ՟ց՟խ՟րագրում փոփոիուէյուննգր չգն թր՟խ՟ն՟ցվգժ= 

Խումՠն թր՟խ՟ն՟ցնում ե խ՟պթտ՟ժթ վգր՟ծսխողուէյուն ֆթն՟նս՟խ՟ն ժլ՟խթ աորլ՟խցթ մթջոցով< որզ 

ծ՟շվ՟րխվում ե որպգս դուտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ և զնբծ՟նուր խ՟պթտ՟ժթ ու դուտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ 

ծ՟նր՟աում՟րթ ծ՟ր՟ՠգր՟խցուէյուն=  

Խմՠթ ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն ֆթն՟նս՟խ՟ն ժլ՟խթ աորլ՟խթցզ պգտք ե պ՟ծպ՟նգժ 5%-թց 20%-թ մթջև= 

Խմՠթ դուտ պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ նգր՟ռում գն տոխոս՟յթն վ՟րխգրզ և փոի՟ռուէյուննգրզ< ՟ռևտր՟յթն և ՟յժ 

խրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգրզ` նվ՟դգցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրով և խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրով: 

Խումՠզ չթ գնէ՟րխվում խ՟պթտ՟ժթ վգր՟ՠգրյ՟ժ որևե ՟րտ՟քթն պ՟ծ՟նջնգրթ= 

 

ՀՀՄՍ 1.134 

 

ՀՀՄՍ 

1.135(ա) 

 

 

 

 

ՀՀՄՍ 1.135(d) 

 2011թ.  2010թ. ՀՀՄՍ 1.135(բ) 

 մլն. ԱՄՆ դոլար  մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և փոի՟ռուէյուննգր 614  366 

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր և ծ՟շվգարվ՟լ պ՟րտ՟վորուէյուննգր 567  516  

Նվ՟դգցվ՟լ` բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրով և խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՟վ՟նբնգրով     (508)  (539)  

Զուտ պարտավորություն 673  343  

     

Սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժ 4,771  4,019  

Կապիտալ և զուտ պարտավորություն 5,444  4,362  

     

Ֆինանսական լծակի գործակից 12%  8%  

 

Մեկնաբանություն 

Հ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 1.134-թ և ՀՀՄՍ 1.135-թ պ՟ծ՟նջնգրթ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ պգտք ե ՠ՟ց՟ծ՟յտգն խ՟պթտ՟ժթ խ՟ռ՟վ՟րմ՟ն 

նպ՟տ՟խնգրթ< ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուննգրթ և զնէ՟ց՟խ՟րագրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ք՟ն՟խ՟խ՟ն և որ՟խ՟խ՟ն տգղգխ՟տվուէյուն= «Գուբ 

մ՟յնթնա»-զ ՠ՟ց՟ծ՟յտգժ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ժլ՟խթ աորլ՟խթցզ< ք՟նթ որ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ վգր՟ծսխողուէյ՟ն նպ՟տ՟խով Խումՠն 

օատ՟աորլում ե ՟յբ ցուց՟նթշզ= Այնու՟մգն՟յնթվ< ՟յժ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր խ՟րող գն օատ՟աորլվգժ ՟յժ չ՟փ՟նթշնգր= 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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27. Ածանցյալներ և ֆինանսական գործիքներ  

Իրական արժեք 

Ստորև նգրխ՟յ՟ցվ՟լ գն Խմՠթ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ ծ՟մգմ՟տուէյունզ զստ իմՠգրթ< որոնց թր՟խ՟ն և 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ տ՟րՠգրվում գն=  

 

 

ՖՀՄՍ 7.25 

ՖՀՄՍ 7.26 

 Ֆինանսական 

գործիքների 

դասակարգում 

Հաշվեկշռային 

արժեք  Իրական արժեք 
ՖՀՄՍ 7.8 

 2011թ. 2010թ. 2011թ. 2010թ.  

  մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 

Ֆինանսական պարտավորություններ       

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և փոի՟ռուէյուննգր       

Հ՟ստ՟տուն տոխոս՟բրույքով 

փոի՟ռուէյուննգր 

Ամորտթդ՟ցվ՟լ 

՟րըգք 108 77 111 81 
 

      

Այլ ֆինանսական ակտիվներ      

    2011թ.  2010թ.  

 
   մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
 

      

Ալ՟նցյ՟ժ ՟պր՟նք՟յթն պ՟յմ՟ն՟արգր   12 15  

Գն՟նշվող ը՟մխգտով ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգր   10 5  

   22 20  

      

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ 

Խումՠզ խնքգժ ե ծգտևյ՟ժ ՟լ՟նցյ՟ժ ՟պր՟նք՟յթն պ՟յմ՟ն՟արգրզ< որոնք չգն ծ՟նբթս՟նում ծգջ՟վորմ՟ն 

աորլթքնգր= 

ՖՀՄՍ 7.22 

Ոսկու ֆորվարդ 

պայմանագիր 

Ֆինանսական 

գործիքների 

դասակարգում Ժամկետ Ունցիա 

Միավորի 

գինը  

2011թ. 

դեկտեմբերի 

31 դրությամբ 

իրական 

արժեք 

 

    ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ոսխու ֆորվ՟րբ 

պ՟յմ՟ն՟արգր +

ԱՄՆ բոժ՟րով  

Առևտր՟խ՟ն 

նպ՟տ՟խնգրով 

պ՟ծվող 

Մ՟րմ՟ն 

ը՟մխգտ-

2012է;ծունթս  30,000 800 5 

 

Ոսխու ֆորվ՟րբ 

պ՟յմ՟ն՟արգր + 

Ավստր՟ժթ՟խ՟ն 

բոժ՟րով  

Առևտր՟խ՟ն 

նպ՟տ՟խնգրով 

պ՟ծվող 

Մ՟րմ՟ն 

ը՟մխգտ-2012 է; 

բգխտգմՠգր  30,000 800 7 

 

     12  

 

Ոսկու ֆորվարդ 

պայմանագրեր 

Ֆինանսական 

գործիքների 

դասակարգում Ժամկետ Ունցիա 

Միավորի 

գինը  

2010թ. 

դեկտեմբերի 

31 դրությամբ 

իրական 

արժեք 

 

    ԱՄՆ դոլար մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ոսխու ֆորվ՟րբ 

պ՟յմ՟ն՟արգր +

ԱՄՆ բոժ՟րով  

Առևտր՟խ՟ն 

նպ՟տ՟խնգրով 

պ՟ծվող 

Մ՟րմ՟ն 

ը՟մխգտ-

2012է;ծունթս  30,000 800 8 

 

Ոսխու ֆորվ՟րբ 

պ՟յմ՟ն՟արգր + 

Ավստր՟ժթ՟խ՟ն 

բոժ՟րով  

Առևտր՟խ՟ն 

նպ՟տ՟խնգրով 

պ՟ծվող 

Մ՟րմ՟ն 

ը՟մխգտ-2012է; 

բգխտգմՠգր  30,000 800 7 

 

     15  

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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27. Ածանցյալներ և ֆինանսական գործիքներ (շարունակություն )  

Արբյունքում ՟յս պ՟յմ՟ն՟արգրթց ստ՟ցվ՟լ 12 մժն. ԱՄՆ բոժ՟րթ (2:1:է;` 15 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր) թր՟խ՟ն 

շուխ՟յ՟խ՟ն ՟րըգքզ ճ՟ն՟չվգժ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում որպգս ՟լ՟նցյ՟ժ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր= Տվյ՟ժ աում՟րնգրզ ը՟մխգտ՟նց խ՟մ ՟րըգդրխվ՟լ չգն ծ՟մ՟րվում= Այս ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟խտթվնգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ծ՟մ՟րվում ե պ՟րտք՟յթն ռթսխթն ՟ռ՟վգժ՟աույն գնէ՟րխվ՟լուէյունզ և 

Խումՠն ՟յս ռթսխզ մգղմ՟ցնում ե գրխ՟ր՟տև< ՠ՟րձր ծ՟մՠ՟վ ունգցող խողմգրթ խ՟մ աորլզնխգրնգրթ ծգտ 

պ՟յմ՟ն՟արգր խնքգժով= 

Այս ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ փոփոիուէյուն 3 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր վն՟սզ (2010է;` 5 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր 

օաուտ) ճ՟ն՟չվգժ ե տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< որպգս ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթց 

ստ՟ցվ՟լ օաուտ խ՟մ վն՟ս: 

ՖՀՄՍ 7.6 

ՖՀՄՍ 7.36 

 

 

ՖՀՄՍ 

7.20(ա)(i) 

Գնանշվող ժամկետով ածանցյալ գործիքներ 

Գն՟նշվող ը՟մխգտով ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն շուխ՟յ՟խ՟ն ՟րըգքզ 2:11է; բգխտգմՠգրթ 31-թ 

բրուէյ՟մՠ խ՟դմգժ ե 1: մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր (2:1:է; ` 5 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր)= Այս ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ 

փոփոիուէյունզ՝ 5 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր օաուտզ (2:1:է;` 4 մժն. ԱՄՆ բոժ՟ր օաուտ) ճ՟ն՟չվգժ ե տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում 

շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< որպգս ՟լ՟նցյ՟ժ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթց ստ՟ցվ՟լ օաուտ= 

ՀՀՄՍ 39.ԵՀ24 

Իրական արժեքի հիերարխիա  

Խումՠն օատ՟աորլում ե ծգտևյ՟ժ ծթգր՟րիթ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ որոշմ՟ն և 

ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն ծ՟մ՟ր< որոնք չ՟փվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով` օատ՟աորլգժով ան՟ծ՟տմ՟ն մգէոբնգր; 

1 մակարդակ. Ախտթվ շուխ՟յում ան՟նշվ՟լ (չճշարտվ՟լ) նույն՟տթպ ՟խտթվնգր խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ 

՟րըգք  

2 մակարդակ. Այժ մգէոբնգր< որոնց ծ՟մ՟ր ՠոժոր ծ՟շվ՟րխվող աում՟րթ վր՟ նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟դբգցուէյուն ունգցող 

գժ՟խգտ՟յթն տվյ՟ժնգրզ ուղղ՟խթորգն խ՟մ ՟նուղղ՟խթորգն բթտ՟րխգժթ գն  

3 մակարդակ. Մգէոբնգր< որոնք օատ՟աորլում գն ծ՟շվ՟րխվ՟լ թր՟խ՟ն ՟րըգքթ վր՟ նշ՟ն՟խ՟ժթ 

՟դբգցուէյուն ունգցող շուխ՟յում ոչ բթտ՟րխգժթ գժ՟խգտ՟յթն տվյ՟ժնգր= 

Բոժոր թր՟խ՟ն ՟րըգքով չ՟փվող ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրթ ծ՟մ՟ր օատ՟աորլվում ե 2-րբ մ՟խ՟րբ՟խթ 

ան՟ծ՟տմ՟ն մգէոբզ գրխու տ՟րվ՟ զնէ՟ցքում=  

Հ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում ՟յս մ՟խ՟րբ՟խնգրթ մթնչև տգղ՟փոիումնգր տգղթ չգն ունգցգժ: 

 ՖՀՄՍ 7.27 Ա 

 

 

 

 

 

ՖՀՄՍ 7. 27Բ (բ) 

(գ) 

 

Մեկնաբանություններ 

 

Գն՟նշվող ը՟մխգտով պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրզ որոշգժթս ան՟ծ՟տմ՟ն ծթգր՟րիթ՟յթ մ՟խ՟րբ՟խզ< որտգղ 

բ՟ս՟խ՟րավում գն ՟յս ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքնգրզ< խ՟իվ՟լ խժթնթ ան՟նշվող ը՟մխգտով պ՟րուն՟խվող ՟լ՟նցյ՟ժ աորլթքնգրթ տգս՟խթց և 

բր՟նց ան՟ծ՟տմ՟ն գժ՟խգտ՟յթն տվյ՟ժնգրթց= Երՠ ՟ռխ՟ գն գժ՟խգտ՟յթն տվյ՟ժնգր< որոնք ծթմնվ՟լ չգն բթտ՟րխգժթ տվյ՟ժնգրթ վր՟ և ունգն 

նշ՟ն՟խ՟ժթ ՟դբգցուէյուն ծ՟շվ՟րխվող թր՟խ՟ն ՟րըգքթ վր՟< ՟պ՟ ՟յս աորլթքնգրզ խՠ՟ց՟ծ՟յտվգն որպգս ան՟ծ՟տմ՟ն 3-րբ 

մ՟խ՟րբ՟խում: 

 «Գուբ մ՟յնթնաթ» խողմթց խ՟տ՟րվ՟լ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ ՠ՟վ՟ր՟րում գն ՖՀՄՍ 7-թ պ՟ծ՟նջնգրթն և ծթմնվ՟լ գն ՟յս պ՟յմ՟ն՟խ՟ն 

զնխգրուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ խ՟տ՟րվ՟լ մթ շ՟րք գնէ՟բրուէյուննգրթ վր՟= Ս՟խ՟յն վգրջթն տնտգս՟խ՟ն պ՟յմ՟ննգրթ նգրքո պ՟րտք՟յթն և ՟յժ 

ռթսխգրթն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն պոտգնցթ՟ժ գնէ՟րխվ՟լուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ որ՟խ՟խ՟ն և ք՟ն՟խ՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ բ՟ռնում գն 

՟ռ՟վգժ՟պգս խ՟րևոր ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթց օատվողնգրթ ծ՟մ՟ր= 

Կ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ պգտք ե խգնտրոն՟ն՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթց ՟րտ՟քթն օատվողնգրթ խ՟րթքնգրթ վր՟ և նգր՟ռգն 

ողջ՟մթտ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր< որոնք նգր՟ռում գն ժթ՟րըգք և ՟մուր պ՟տխգր՟ցում խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն աորլունգուէյ՟ն և ծ՟նբթպ՟լ ռթսխգրթ 

մ՟սթն (ս՟ նգր՟ռում ե ՟յնպթսթ տգղգխ՟տվուէյուն< որզ ղգխ՟վ՟րուէյունզ օատ՟աորլում ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ռթսխգրզ խ՟ռ՟վ՟րգժու ծ՟մ՟ր)< 

պ՟րդ՟պգս գփվող խ՟էս՟/«նշթր վ՟նբ՟խզ» ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր նգր՟ռգժու փոի՟րգն= 

Անծր՟ըգշտուէյ՟ն բգպքում խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ պգտք ե խ՟տ՟րգն ծգտևյ՟ժ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ` 

 Պ՟րտ՟տգրգր՝ իմՠ՟վորվ՟լ զստ աորլզնխգրնգրթ վ՟րխ՟նթշթ  

 Մ՟նր՟մ՟սնգր պ՟րտքթ ծ՟մ՟ձ՟յն՟արգրթ և ղգխ՟վ՟րուէյ՟ն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն ծսխմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ  

 Մ՟նր՟մ՟սն ՠ՟ց՟ծ՟յտում փոի՟ռուէյուննգրթ բթմ՟ց ար՟վ՟բրվ՟լ ՟րըգէղէգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ  

 Հգջ՟վորմ՟ն աորլ՟րքնգրթ մ՟նր՟մ՟սն ՠ՟ց՟ծ՟յտում  

 Ֆորվ՟րբ վ՟ճ՟ռքնգրթ պ՟յմ՟ն՟արգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ՠ՟ց՟ծ՟յտում< որոնք ծ՟շվ՟ռվգժ գն որպգս նորմ՟ժ անում/վ՟ճ՟ռքթ 

պ՟յմ՟ն՟արգր=  

Հ՟վգժյ՟ժ ՖՀՄՍ 7-թ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ ծ՟մ՟ր տգս «Գուբ արուփ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ 2011» և «Գուբ ՠ՟նխ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ 2011»  

«Էրնսէ զնբ Յ՟նա» զնխգրուէյ՟ն ծր՟պ՟ր՟խումնգրզ:  

 



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ (շարունակություն) 
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28. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր  

2012է. ծունվ՟րթ 2:-թն Խումՠզ թր՟խ՟ն՟ցրգց թր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ տ՟րգխ՟ն ան՟ծ՟տումզ= Այբ 

ան՟ծ՟տումզ ՟րձ՟ն՟արգց< որ Աուրում ծ՟նքթ զնբծ՟նուր պ՟շ՟րնգրզ խ՟դմում գն 15 մթժթոն ունցթ՟ (ն՟իորբ 

ան՟ծ՟տմ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն ` 2:1:է. բգխտգմՠգրթն պ՟շ՟րնգրզ գղգժ գն 11 մթժթոն ունցթ՟)= Խումՠզ 

ծ՟վ՟ստթ՟ցնում ե< որ ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րնգրթ փոփոիուէյունզ ՀՀՄՍ 8-թ ծ՟մ՟ձ՟յն ան՟ծ՟տումնգրում 

խ՟տ՟րվ՟լ փոփոիուէյուն ե և ծգտ՟ա՟ ՟դբգցուէյունզ ՟խտթվնգրթ մ՟շվ՟լուէյ՟ն, ՟մորտթդ՟ցթ՟յթ և 

՟րըգդրխումնգրթ վր՟ ծ՟շվ՟ռվում ե ՟ռ՟ջզնէ՟ց ՟յն օրվ՟նթց< գրՠ նոր տգղգխ՟տվուէյունզ բ՟րձգժ ե 

ծ՟ս՟նգժթ=  

Տնօրգննգրզ 2012է. ծունվ՟րթ 27-թն խ՟յ՟ց՟լ ծ՟նբթպմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ, որոշգժ գն 2:12է;-թ փգտրվ՟րթ 2:-թն 

խ՟յ՟ն՟ժթք ՠ՟ընգտգրգրթ զնբծ՟նուր տ՟րգխ՟ն ըողովթց ՟ռ՟ջ նգրխ՟յ՟ցնգժ ՟ռ՟ջ՟րխ՝ 235 մժն. բոժ՟ր 

տր՟մ՟բրգժ վգրջն՟խ՟ն շ՟ծ՟ՠ՟ըթն 2011է. բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր (15 ցգնտ մգխ 

ՠ՟ընգտոմսթ ծ՟մ՟ր) ՠոժոր ՟յն սովոր՟խ՟ն ՠ՟ընգտգրգրթն, որոնք ար՟նցվ՟լ գն 2012է. ծունվ՟րթ 27-թ 

բրուէյ՟մՠ: Այս աում՟րզ չթ ճ՟ն՟չվում որպգս պ՟րտ՟վորուէյուն 2011է. բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ:  

 

ՀՀՄՍ 10.21 

ՀՀՄՍ 10.10 

 

 

ՀՀՄՍ 10.12 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում 

 

Մեկնաբանություն 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթն խթց ՟յս լ՟նոէ՟արուէյունզ ցույց ե տ՟ժթս< էգ թնչպգս խ՟րող ե խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՠ՟ց՟ծ՟յտգժ ՖՀՄՍ-

նգրթն ՟նցմ՟ն ՟դբգցուէյունզ= Ստորև ՠգրվ՟լ ցուց՟բր՟խ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ չպգտք ե բթտվգն նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ 

մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն< ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն< սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժում փոփոիուէյուննգրթ 

մ՟սթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն խ՟մ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն ծգտ մթ՟սթն= Ցուց՟բր՟խ՟ն 

ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ ծթմնվ՟լ ե ՖՀՄՍ 1-թ (զնէ՟ցթխ տ՟րՠգր՟խզ 2011է; սգպտգմՠգրթ 30-թ բրուէյ՟մՠ) օրթն՟խ 11-թ վր՟= Բ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն ձև 

՟ռ՟ջ՟րխգժթս< ՟յս տ՟րՠգր՟խզ չթ նգրխ՟յ՟ցնում ՠոժոր ՀԸՀՍ տ՟րՠգրուէյուննգրզ< որզ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե խ՟րթք ունգն՟ 

ՠ՟ց՟ծ՟յտգժու (՟յսթնքն< ՟յն ՀԸՀՍ տ՟րՠգրուէյուննգրթ զնբարխուն ցուց՟խ չե)= Ընէգրցողնգրզ պգտք ե բթտ՟րխգն «Առ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր 

որբգարող Գուբ (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ 2011է»-զ ՖՀՄՍ-նգրով պ՟տր՟ստվող ՟ռ՟ջթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթն վգր՟ՠգրող 

ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ տգս՟խնգրթ ծգտ՟ա՟ ցուց՟բր՟խ՟ն օրթն՟խնգրթ ծ՟մ՟ր: 

Բոժոր բգպքգրում խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրզ պգտք ե ծ՟մոդվգն< որ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտումզ և տ՟րՠգրուէյուննգրթ 

ՠ՟ց՟տրուէյունզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց խ՟տ՟րվ՟լ ՟յժ ծր՟պ՟ր՟խումնգրթն< օրթն՟խ` Անցմ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյ՟նզ խ՟մ Մթջ՟նխյ՟ժ ծ՟շվգտվուէյ՟նզ: 

Շեղ գրված տարրերը ներկայացնում են ՖՀՄՍ ստանդարտները և ուղեցույցը< որոնք չեն ներառվել ՖՀՄՍ 1-ով այս ցուցադրական ՖՀՄՍ-ների 

առաջին անգամ որդեգրումը անցման ծանոթագրությունում=  

Անցման բացատրությունը 

ՖՀՄՍ 1.28 Եթե կազմակերպությունը նախկինում չի ներկայացրել ֆինանսական հաշվետվություններ< ապա ՖՀՄՍ-ներով պատրաստված 

առաջին հաշվետվություններում այդ փաստը պետք է բացահայտվի=  

ՖՀՄՍ 1.23 Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե ՠ՟ց՟տրթ, էգ թնչպգս ե ՀԸՀՍ-թց ՟նցումզ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟դբգժ թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ< 

՟րբյունքնգրթ և բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ վր՟= 

ՖՀՄՍ 1.27 ՀՀՄՍ 8-զ աորլ չթ ունգնում ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն փոփոիուէյուննգրթ ծգտ< գրՠ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ 

՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարում ե ՖՀՄՍ-նգր: Հգտև՟ՠ՟ր< ՀՀՄՍ 8-թ պ՟ծ՟նջնգրզ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 

փոփոիուէյ՟ն ՠ՟ց՟ծ՟յտմ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ խթր՟ռգժթ չգն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն 

պ՟տր՟ստվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ= 

ՖՀՄՍ-ները պատմական ամփոփագրերում  

ՖՀՄՍ1.22  Որոշ կազմակերպություններ ներկայացնում են  ընտրված տվյալների պատմական ամփոփագրեր ժամանակաշրջանների 

համար, որոնք նախորդում են այն ժամանակաշրջանին, որի համար նրանք ներկայացնում են ՖՀՄՍ-ների համաձայն 

ամբողջական համադրելի տեղեկատվություն: Այս ՖՀՄՍ-ն չի պահանջում< որպեսզի տվյալ ամփոփագրերը համապատասխանեն 

ՖՀՄՍ-ների՝ ճանաչման և չափման պահանջներին= Ավելին< որոշ կազմակերպություններ ներկայացնում են համադրելի 

տեղեկատվություն ըստ նախկին ՀԸՀՍ-ի< ինչպես նաև ՀՀՄՍ 1-ով պահանջվող համադրելի տեղեկատվությունը= Նախկին ՀԸՀՍ-ի 

համաձայն պատմական ամփոփագրերում կամ համադրելի տեղեկատվություն պարունակող ցանկացած ֆինանսական 

հաշվետվություններում կազմակերպությունը պետք է` 

 Նշի այն փաստը, որ ըստ նախկին ՀԸՀՍ-ի ներկայացվող տեղեկատվությունը պատրաստված չէ ՖՀՄՍ-ների համաձայն, 

 Բացահայտի հիմնական ճշգրտումների բնույթը< որոնք կհամապատասխանեցնեին այն ՖՀՄՍ-ին= Կարիք չկա, որ 

կազմակերպությունը  որոշի տվյալ ճշգրտումների գումարները:  

 

Անցումը ՖՀՄՍ-ների 

Մթնչև 2010է; բգխտգմՠգրթ 31-զ նգր՟ռյ՟ժ զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրզ, Խումՠզ պ՟տր՟ստում եր թր ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ծ՟մ՟ձ՟յն Մգտ՟ժվթժում ծ՟մզնբծ՟նուր զնբունվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն սխդՠունքնգրթ (ՀԸՀՍ)= 2:11է; 

բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվ՟լ տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր ՟յս ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ ՟ռ՟ջթնն գն< որ Խումՠզ 

պ՟տր՟ստգժ ե ՀՀՄՍԽ խողմթց ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ Ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մթջ՟դա՟յթն ստ՟նբ՟րտնգրթ (ՖՀՄՍ) 

ծ՟մ՟ձ՟յն: 

Հ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր< Խումՠզ պ՟տր՟ստգժ ե ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգր< որոնք ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նում գն 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունում նխ՟ր՟արվ՟լ 2:11է; ծունվ՟րթ 1-թն խ՟մ բր՟նթց ծգտո զնխ՟լ 

ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր խթր՟ռգժթ ՖՀՄՍ-նգրթն= Այս ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պ՟տր՟ստգժթս, Խմՠթ 

սխդՠն՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունզ պ՟տր՟ստվգժ եր Խմՠթ` ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթն` 

2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թն= Սույն լ՟նոէ՟արուէյունզ ՠ՟ց՟տրում ե Խմՠթ խողմթց խ՟տ՟րվ՟լ ծթմն՟խ՟ն ՟յն ճշարտումնգրզ, 

որոնք խ՟տ՟րվգժ գն զստ ՀԸՀՍ-թ 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն,  և զստ 

ՀԸՀՍ-թ 2:1:է; բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր ն՟իխթնում ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ վգր՟նգրխ՟յ՟ցումնգրթ ծ՟մ՟ր: Խումՠզ որոշ՟խթ՟ցրգժ ե մթ ք՟նթ ճշարտումնգր< որոնք չգն ՟ռ՟ջ՟նում 

ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ և ՖՀՄՍ-թ տ՟րՠգրուէյունթց և, ծգտև՟ՠ՟ր, բ՟ս՟խ՟րավ՟լ գն որպգս ն՟իխթնում խթր՟ռվող ՀԸՀՍ-թ 

ճշարտումնգր< ՟յժ ոչ զստ ՖՀՄՍ-նգրթ ՟նցմ՟ն վգր՟բ՟ս՟խ՟րաում խ՟մ վգր՟չ՟փում= Հգտև՟ՠ՟ր< ՟յս լ՟նոէ՟արուէյունզ 

ն՟և ՠ՟ց՟տրում ե զստ ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ Խմՠթ ծթմն՟խ՟ն ճշարտումնգրզ< որոնք խ՟տ՟րվգժ գն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն 

2:1: է;-թ ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ ծ՟շվգտվուէյունզ  և 2:1:է;-թ բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրզ վգր՟նգրխ՟յ՟ցնգժթս:  

  



 

94 «Գուբ մ՟յնթնա (Ինէգրնգշնժ) Լթմթէգբ»   

Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն) 

Կիրառված ազատումներ 

ՖՀՄՍ 1-զ էույժ ե տ՟ժթս ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարողնգրթն որոշ՟խթ ՟դ՟տումնգր ՟ռ՟նձթն ՖՀՄՍ-նգրթ ծգտ՟բ՟րձ 

խթր՟ռումթց=  

Խումՠզ խթր՟ռգժ ե ծգտևյ՟ժ ՟դ՟տումնգրզ` 

 ՖՀՄՍ 3 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ» չթ խթր՟ռվգժ բուստր ձգռն՟րխուէյուննգրթ ձգռք ՠգրմ՟ն 

խ՟մ ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյուննգրում և ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում մ՟սն՟ՠ՟ընթ նխ՟տմ՟մՠ< որոնք տգղթ գն 

ունգցգժ մթնչ 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-զ:  

 Խումՠզ ճ՟ն՟չգժ ե 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ խգնս՟էոշ՟խնգրթ և ՟յժ ծգտ՟շի՟տ՟նք՟յթն ծ՟տուցումնգրթ ալով 

ՠոժոր խուտ՟խվ՟լ ՟խտու՟ր՟յթն օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ խ՟պթտ՟ժթ խ՟դմում= Խումՠզ ն՟իզնտրգժ ե ՀՀՄՍ 19 

«Աշխատակիցների հատուցումներ» ստ՟նբ՟րտթ 12:Ա(ըդ) խգտթ խողմթց պ՟ծ՟նջվող աում՟րնգրթ ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ 

խ՟տ՟րգժ ՟ռ՟ջզնէ՟ց՝ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցումթց ծգտո:  

 Խումՠզ խթր՟ռգժ ե ՖՀՄՄԿ 4 «Համաձայնություններում վարձակալության առկայության որոշում» մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն 

՟նցում՟յթն բրույէնգրզ և ան՟ծ՟տգժ ե ՠոժոր ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրզ ՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ=  

 Խումՠզ ն՟իզնտրգժ ե խթր՟ռգժ ՖՀՄՍ 1-թ ծ՟մ՟ձ՟յն ՟պ՟աորլ՟րխմ՟ն պ՟ծուստնգրթ ՟մՠողջ՟խ՟ն ծգտզնէ՟ց խթր՟ռումթց 

՟դ՟տումզ= Այբ պ՟տճ՟ռով Խումՠզ վգր՟ծ՟շվ՟րխգժ ե պ՟ծուստնգրզ 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ զստ ՀՀՄՍ 37 

«Պահուստներ< պայմանական պարտավորություններ և ակտիվներ» ստ՟նբ՟րտթ, և ծ՟շվ՟րխգժ ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվթ 

՟րըգքում նգր՟ռվող աում՟րզ` դգղչգժով պ՟րտ՟վորուէյունզ ՟յն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ< գրՠ ՟յն ՟ռ՟ջ ե գխգժ= Խումՠզ 

թր՟խ՟ն՟ցրգժ ե վգրզ նշվ՟լզ` օատ՟աորլգժով պ՟տմ՟խ՟ն ռթսխով ճշարտվ՟լ դգղչ՟բրույքթ ժ՟վ՟աույն ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրզ, 

և վգր՟ծ՟շվ՟րխգժ ե խուտ՟խվ՟լ մ՟շվ՟լուէյունզ< սպ՟ռումզ և ՟մորտթդ՟ցթ՟ն՝ մթնչև ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էթվզ=  

 

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ 

ՖՀՄՍ 1 Գ1 Առ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարողզ խ՟րող ե ն՟իզնտրգժ չխթր՟ռգժ ՖՀՄՍ 3 «Ձեռնարկատիրական 

գործունեության միավորումներ» (վգր՟ն՟յվ՟լ 2008է;) ստ՟նբ՟րտզ ծգտզնէ՟ց ն՟իխթն ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն 

աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրթ նխ՟տմ՟մՠ (ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգր< որոնք տգղթ 

գն ունգցգժ մթնչ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցումզ)= Այնու՟մգն՟յնթվ< գէգ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարողզ 

վգր՟նգրխ՟յ՟ցնում ե որևե ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորում ՖՀՄՍ 3-թն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

(վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;)< ՟պ՟ ՟յն պգտք ե վգր՟նգրխ՟յ՟ցնթ ՠոժոր ծ՟ջորբ ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն 

մթ՟վորումնգրզ և խթր՟ռթ ն՟և ՀՀՄՍ 27-զ (վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;) ՟յբ նույն ՟մս՟էվթց= Օրթն՟խ` գէգ ՟ռ՟ջթն 

՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարողզ ն՟իզնտրում ե վգր՟նգրխ՟յ՟ցնգժ 2:X6է; ծունթսթ 30-թ բրուէյ՟մՠ 

ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումզ< ՟յն պգտք ե վգր՟նգրխ՟յ՟ցնթ ՠոժոր ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն 

աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորումնգրզ< որոնք տգղթ գն ունգցգժ 2:X6է; ծունթսթ 30-թ և ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթ 

մթջև զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լում և, ՠ՟ցթ ՟յբ, պգտք ե ն՟և խթր՟ռթ ՀՀՄՍ 27-զ (վգր՟ն՟յվ՟լ 2::8է;) 2:X6է; 

ծունթսթ 30-թց: 

Վերահաշվարկման կուտակային տարբերություններ  

ՖՀՄՍ 1 Դ12  ՀՀՄՍ 21 «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» 

ստ՟նբ՟րտզ պ՟ծ՟նջում ե< որպգսդթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ` 

 (՟) ճ՟ն՟չթ վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն տ՟րՠգրուէյուննգրթ մթ մ՟սզ ՟յժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրում և խուտ՟խթ ՟յբ տ՟րՠգրուէյուննգրզ որպգս խ՟պթտ՟ժթ ՟ռ՟նձթն տ՟րր, 

 (ՠ) ՟րտգրխրյ՟ ստոր՟ՠ՟ը՟նմ՟ն օտ՟րմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ վգր՟բ՟ս՟խ՟րաթ ՟յբ ստոր՟ՠ՟ը՟նմ՟ն 

խուտ՟խվ՟լ վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն տ՟րՠգրուէյուննգրզ (նգր՟ռյ՟ժ< գէգ խթր՟ռգժթ ե< ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն 

ծգջգրթ ալով օաուտնգրզ խ՟մ վն՟սնգրզ)՝ խ՟պթտ՟ժթց տգղ՟փոիգժով  շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մգջ՝ 

որպգս օտ՟րումթց օաուտթ խ՟մ վն՟սթ մ՟ս: 

ՖՀՄՍ 1 Դ13 Այնու՟մգն՟յնթվ, ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարողզ խ՟րող ե չծգտևգժ վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն խուտ՟խվ՟լ  

տ՟րՠգրուէյուննգրթն վգր՟ՠգրող ՟յս պ՟ծ՟նջնգրթն< որոնք աոյուէյուն գն ունգցգժ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն 

՟մս՟էվթն= Եէգ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարողզ օատվթ ՟յս ՟դ՟տումթց`  

 (՟) ՠոժոր ՟րտգրխրյ՟ ստոր՟ՠ՟ը՟նումնգրթ ալով վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն խուտ՟խ՟յթն տ՟րՠգրուէյուննգրզ 

ծ՟մ՟րվում գն ծ՟վ՟ս՟ր դրոյթ՝ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթն, 

 (ՠ) ց՟նխ՟ց՟լ ՟րտգրխրյ՟ ստոր՟ՠ՟ը՟նմ՟ն ծգտ՟ա՟ օտ՟րումթց օաուտզ խ՟մ վն՟սզ պգտք ե ՠ՟ց՟ռթ 

վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն խուտ՟խ՟յթն տ՟րՠգրուէյուննգրզ< որոնք ՟ռ՟ջ՟ցգժ գն մթնչ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն 

՟մս՟էթվզ< և պգտք ե նգր՟ռգն բր՟նթց ծգտո ՟ռ՟ջ՟ց՟լ վգր՟ծ՟շվ՟րխմ՟ն տ՟րՠգրուէյուննգրզ= 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն) 

Նախկինում ճանաչված ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների նախատեսումը   

ՖՀՄՍ 1 Դ19 ՀՀՄՍ 39 էույժ ե տ՟ժթս< որ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվզ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն պ՟ծթն ն՟ի՟տգսվթ որպգս 

վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ< խ՟մ ֆթն՟նս՟խ՟ն աորլթքզ (որոշ՟խթ չ՟փ՟նթշթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նգժու 

բգպքում) ն՟ի՟տգսվթ որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուն՝ չ՟փվող թր՟խ՟ն ՟րըգքով 

շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով= Չն՟յ՟լ ՟յս պ՟ծ՟նջթն ծն՟ր՟վոր գն ծգտևյ՟ժ ՠ՟ց՟ռուէյուննգրզ`  

 (՟) խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե վգր՟բ՟ս՟խ՟րագժ որպգս վ՟ճ՟ռքթ ծ՟մ՟ր մ՟տչգժթ ՖՀՄՍ-նգրթն 

՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթն< 

 (ՠ) խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟րող ե ն՟ի՟տգսգժ ց՟նխ՟ց՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյուն 

որպգս չ՟փվող թր՟խ՟ն ՟րըգքով՝ շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն ՟մս՟էվթն< 

գէգ ՟խտթվզ խ՟մ պ՟րտ՟վորուէյունզ ՟յբ ՟մս՟էվթն ՠ՟վ՟ր՟րում գն ՀՀՄՍ 39-թ 9(ՠ)(i)< 9(ՠ)(ii) խ՟մ 

11Ա պ՟ր՟ար՟ֆնգրով ն՟ի՟տգսվ՟լ չ՟փ՟նթշնգրթն=  

Ակտիվների իրական արժեքը որպես անցման ժամանակ ելակետային սկզբնական արժեք  

ՖՀՄՍ 1.30 Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունն թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն` ՖՀՄՍ-նգրով սխդՠն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն մգջ 

թր՟խ՟ն ՟րըգքն օատ՟աորլում ե որպգս ծթմ՟ն՟խ՟ն մթջոցնգրթ< նգրբրում՟յթն աույքթ< խ՟մ ոչ նյուէ՟խ՟ն 

՟խտթվթ մթ՟վորթ գժ՟խգտ՟յթն ՟րըգք (տգ′ս Դ5 և Դ7 պ՟ր՟ար՟ֆնգրզ)< խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն` ՖՀՄՍ-նգրով 

՟ռ՟ջթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պգտք ե ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն` ՖՀՄՍ-նգրով 

սխդՠն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյ՟ն յուր՟ք՟նչյուր տող՟յթն ծոբվ՟լթ ծ՟մ՟ր ՠ՟ց՟ծ՟յտգն`  

 Այբ թր՟խ՟ն ՟րըգքնգրթ ծ՟նր՟աում՟րզ 

 Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ շրջ՟ն՟խնգրում նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրում խ՟տ՟րվ՟լ 

ճշարտումնգրթ ծ՟նր՟աում՟րզ 

Դուստր կազմակերպությունների, ասոցիացված կազմակերպությունների և համատեղ ձեռնարկումների 

ակտիվներն ու պարտավորությունները  

ՖՀՄՍ 1 Դ16  Եէգ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյունզ բ՟ռնում ե ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ ՖՀՄՍ-նգր որբգարող ՟վգժթ ուշ, ք՟ն մ՟յր 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ< ՟յն պգտք ե թր ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում չ՟փթ թր ՟խտթվնգրզ և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ ծգտևյ՟ժ ծթմունքնգրթց որևե մգխով՝ 

 (՟)  ՟յն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ< որոնք խնգր՟ռվգն մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ծ՟մ՟իմՠվ՟լ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում< մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն` ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթ 

ծթմ՟ն վր՟< գէգ ճշարտումնգր չգն խ՟տ՟րվգժ ծ՟մ՟իմՠմ՟ն զնէ՟ց՟խ՟րագրթ նպ՟տ՟խով և ՟յն 

ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն աորլունգուէյ՟ն մթ՟վորմ՟ն ՟րբյունքնգրզ ծ՟շվթ ՟ռնգժու նպ՟տ՟խով< որթ 

՟րբյունքում մ՟յր խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ձգռք ե ՠգրգժ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟նզ<  

 (ՠ)  սույն ՖՀՄՍ-թ մն՟ցյ՟ժ մ՟սում պ՟ծ՟նջվող ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգր` բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն` 

ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթ ծթմ՟ն վր՟= Այս ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ խ՟րող գն տ՟րՠգրվգժ (՟) 

խգտում նշվ՟լնգրթց 

(i)  գրՠ սույն ՖՀՄՍ-թ ՟դ՟տումնգրթ ՟րբյունքում խ՟տ՟րվում գն չ՟փումնգր< որոնք խ՟իվ՟լ գն ՖՀՄՍ-

նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթց< 

(ii)  գրՠ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում օատ՟աորլվող 

ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ տ՟րՠգրվում ե ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունթց= Օրթն՟խ` բուստրզ 

խ՟րող ե որպգս ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն օատ՟աորլգժ ՀՀՄՍ 16 

«Հիմնական միջոցներ» ստ՟նբ՟րտով ն՟ի՟տգսվ՟լ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթ (թնքն՟րըգքթ) մոբգժզ< 

մթնչբգռ Խումՠզ խ՟րող ե օատ՟աորլգժ վգր՟ան՟ծ՟տմ՟ն մոբգժզ=  

Նմ՟ն՟տթպ զնտրուէյ՟ն ծն՟ր՟վորուէյուն ունգն ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումզ< որ 

բ՟ռնում ե ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարող ՟վգժթ ուշ< ք՟ն ՟յն խ՟դմ՟խգրպուէյունզ< որզ նր՟ նխ՟տմ՟մՠ ունթ նշ՟ն՟խ՟ժթ 

՟դբգցուէյուն խ՟մ ծ՟մ՟տգղ վգր՟ծսխողուէյուն=  

ՖՀՄՍ 1 Դ17  Ս՟խ՟յն< գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ բ՟ռնում ե ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարող ՟վգժթ ուշ< ք՟ն նր՟ բուստր 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ (խ՟մ ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումզ)< 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե թր ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում չ՟փթ բուստր 

խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն (խ՟մ ՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն) ՟խտթվնգրզ և 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ նույն ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրով< թնչ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն (խ՟մ 

՟սոցթ՟ցվ՟լ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խ՟մ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն) ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյունում` 

խ՟տ՟րգժով ծ՟մ՟իմՠմ՟ն և ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբով ծ՟շվ՟ռմ՟ն ճշարտումնգրզ< թնչպգս ն՟և ՟յն 

ձգռն՟րխ՟տթր՟խ՟ն մթ՟վորմ՟ն ՟րբյունքնգրթ ալով ճշարտումնգրզ< որթ ՟րբյունքում 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ձգռք ե ՠգրգժ բուստր խ՟դմ՟խգրպուէյունզ= Նմ՟ն՟պգս< գէգ մ՟յր 

խ՟դմ՟խգրպուէյունն թր ՟ռ՟նձթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մ՟սով բ՟ռնում ե ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ 

որբգարող ՟վգժթ շուտ խ՟մ ՟վգժթ ուշ< ք՟ն թր ծ՟մ՟իմՠվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթ մ՟սով< ՟յն  

պգտք ե չ՟փթ թր ՟խտթվնգրզ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ մթևնույն աում՟րնգրով ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրթ գրխու տ՟րՠգր՟խնգրում< ՠ՟ց՟ռուէյ՟մՠ՝ ծ՟մ՟իմՠմ՟ն ճշարտումնգրթ= 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն) 

Վարձակալություն 

ՖՀՄՍ 1 Դ9 Առ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ խ՟րող ե խթր՟ռգժ ՖՀՄՄԿ 4 «Համաձայնություններում վարձակալության 

առկայության որոշում» մգխն՟ՠ՟նուէյ՟ն ՟նցում՟յթն բրույէնգրզ= Հգտև՟ՠ՟ր< ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ 

խ՟րող ե որոշգժ< էգ ՟րբյոք ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ ՟ռխ՟ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյունզ 

պ՟րուն՟խում ե վ՟րձ՟խ՟ժուէյուն ՟յբ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ ՟ռխ՟ փ՟ստգրթ և ծ՟նա՟մ՟նքնգրթ ծթմ՟ն վր՟=  

ՖՀՄՍ 1 Դ9Ա Եէգ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն մգջ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ՟ռխ՟յուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ 

խ՟տ՟րում ե նույն որոշումզ< թնչ` ծ՟մ՟ձ՟յն ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ< թնչպգս պ՟ծ՟նջում ե ՖՀՄՄԿ 4-զ< ս՟խ՟յն 

բ՟ ՟նում ե ոչ ՖՀՄՄԿ 4-ով պ՟ծ՟նջվող ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ< ՟պ՟ խ՟րթք չխ՟, որ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ 

որբգարողզ ՖՀՄՍ-նգրզ որբգարգժու ը՟մ՟ն՟խ վգր՟ն՟յթ ՟յբ որոշմ՟ն ան՟ծ՟տ՟խ՟նզ= Կ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն 

տգս՟նխյունթց< որզ ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն մգջ վ՟րձ՟խ՟ժուէյ՟ն ՟ռխ՟յուէյ՟ն վգր՟ՠգրյ՟ժ խ՟տ՟րգժ ե նույն 

որոշումզ< թնչ` ծ՟մ՟ձ՟յն ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ< ՟յբ որոշումզ խտ՟ նույն ՟րբյունքզ< թնչզ խստ՟ցվգր ՖՀՄՍ 17 

«Վարձակալություն» ստ՟նբ՟րտթ և ՖՀՄՄԿ 4-թ խթր՟ռմ՟ն ՟րբյունքում= 

Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարումներ 

ՖՀՄՍ 1 Դ2 Խր՟իուսվում ե< ս՟խ՟յն չթ պ՟ծ՟նջվում< որ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ ՖՀՄՍ 2 «Բաժնետոմսերի վրա 

հիմնված վճարում» ստ՟նբ՟րտզ խթր՟ռթ 2::2է; նոյգմՠգրթ 7-թն խ՟մ բր՟նթց ՟ռ՟ջ տր՟մ՟բրվ՟լ 

ՠ՟ըն՟յթն աորլթքնգրթ նխ՟տմ՟մՠ= Ն՟և իր՟իուսվում ե< ս՟խ՟յն չթ պ՟ծ՟նջվում< որ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ 

որբգարողզ ՖՀՄՍ 2-զ խթր՟ռթ 2::2է; նոյգմՠգրթ 7-թց ծգտո տր՟մ՟բրվ՟լ ՠ՟ըն՟յթն ՟յն աորլթքնգրթ 

նխ՟տմ՟մՠ< որոնց մ՟սով թր՟վունքնգրզ ՟ռ՟ջ՟ցգժ գն մթնչ նշվ՟լնգրթց ՟ռ՟վգժ ուշ ՟մս՟էթվզ; (՟) 

ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էթվ և (ՠ) 2::5է; ծունվ՟րթ 1= Ս՟խ՟յն< գէգ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ որոշում 

ե ՖՀՄՍ 2-զ խթր՟ռգժ ՟յբպթսթ ՠ՟ըն՟յթն աորլթքնգրթ նխ՟տմ՟մՠ< ՟յն խ՟րող ե ՟յբպգս վ՟րվգժ< մթ՟յն գէգ 

խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ծր՟պ՟ր՟խ՟յնորգն ՠ՟ց՟ծ՟յտգժ ե ՟յբ ՠ՟ըն՟յթն աորլթքնգրթ թր՟խ՟ն ՟րըգքզ 

չ՟փմ՟ն ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ< թնչպգս ս՟ծմ՟նվ՟լ ե ՖՀՄՍ 2-ում= Բ՟ըն՟յթն աորլթքնգրթ ՠոժոր 

տր՟մ՟բրումնգրթ ծ՟մ՟ր< որոնց մ՟սով ՖՀՄՍ 2-զ չթ խթր՟ռվգժ (օրթն՟խ` 2::2է; նոյգմՠգրթ 7-թն խ՟մ 

բր՟նթց ՟ռ՟ջ տր՟մ՟բրվ՟լ ՠ՟ըն՟յթն աորլթքնգր)< ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ պգտք ե< 

՟յնու՟մգն՟յնթվ< ՠ՟ց՟ծ՟յտթ ՖՀՄՍ 2-թ 44-րբ և 45-րբ պ՟ր՟ար՟ֆնգրով պ՟ծ՟նջվող տգղգխ՟տվուէյունզ= 

Եէգ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ փոփոիում ե ՠ՟ըն՟յթն ՟յն աորլթքնգրթ տր՟մ՟բրմ՟ն պ՟յմ՟ննգրզ< 

որոնց նխ՟տմ՟մՠ չգն խթր՟ռվգժ ՖՀՄՍ 2-թ պ՟ծ՟նջնգրզ< խ՟դմ՟խգրպուէյունթց չթ պ՟ծ՟նջվում խթր՟ռգժ 

ՖՀՄՍ 2-թ 26-29-րբ պ՟ր՟ար՟ֆնգրզ< գէգ փոփոիուէյունզ տգղթ ե ունգցգժ մթնչև ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու 

՟մս՟էթվզ=  

ՖՀՄՍ 1 Դ3 Խր՟իուսվում ե< ս՟խ՟յն չթ պ՟ծ՟նջվում< որ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ ՖՀՄՍ 2-զ խթր՟ռթ ՠ՟ընգտոմսգրթ 

վր՟ ծթմնվ՟լ վճ՟րմ՟ն աորլ՟րքնգրթց ՟ռ՟ջ՟ց՟լ ՟յն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ< որոնք մ՟րվգժ 

գն մթնչև ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժզ= Ն՟և իր՟իուսվում ե< ս՟խ՟յն չթ պ՟ծ՟նջվում< որ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ 

ՖՀՄՍ 2-զ խթր՟ռթ ՟յն պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ< որոնք մ՟րվգժ գն մթնչև 2::5է; ծունվ՟րթ 1-զ= Այն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ ծ՟մ՟ր< որոնց մ՟սով խթր՟ռվում ե ՖՀՄՍ 2-զ< ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողթց չթ 

պ՟ծ՟նջվում վգր՟նգրխ՟յ՟ցնգժ ծ՟մ՟բրգժթ տգղգխ՟տվուէյունզ ՟յնք՟նով< որք՟նով ՟յբ 

տգղգխ՟տվուէյունզ վգր՟ՠգրում ե մթնչև 2::2է; նոյգմՠգրթ 7-ն զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթն խ՟մ ՟մս՟էվթն=  

Հեղինակի ծանոթագրությունը` 

  Ո′չ ՖՀՄՍ 1-զ< ո′չ ՖՀՄՍ 2-զ ծստ՟խորգն չգն նշում ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողթ խողմթց մթնչ ՖՀՄՍ ՟նցումզ զստ ՀԸՀՍ-

նգրթ ծ՟շվ՟ռվ՟լ ՟յն լ՟իսումնգրթ նխ՟տմ՟մՠ մոտգցումզ< որոնք ծ՟նբթս՟նում գն ՖՀՄՍ 1-թ ՟նցում՟յթն 

բրույէնգրթ ՟ռ՟րխ՟= Տ՟րՠգր թր՟վ՟ծ՟մ՟խ՟րագրում տ՟րՠգր տգս՟խգտնգր խ՟ն ՟յս ինբրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ< որոնց 

մթ մ՟սզ  ծ՟մ՟ծունչ գն ն՟իխթն խ՟նոն՟խ՟րագրթն= Ըստ մթ տգս՟խգտթ` ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ պգտք ե` 

 (՟)  խթր՟ռթ ՖՀՄՍ 2-զ ՟մՠողջուէյ՟մՠ ՠոժոր աորլ՟րքնգրթ նխ՟տմ՟մՠ< խ՟մ  

 (ՠ)  խթր՟ռթ ՟նցում՟յթն բրույէնգրթ ՟ռ՟վգժուէյունզ< որթ ՟րբյունքում< որոշ աորլ՟րքնգրզ բ՟բ՟րում գն 

աոյուէյուն ունգն՟ժ ճ՟ն՟չմ՟ն և չ՟փմ՟ն նպ՟տ՟խնգրով=  

 Ս՟խ՟յն, զստ մյուս տգս՟խգտթ` նմ՟ն աորլ՟րքնգրթն վգր՟ՠգրող մթնչ ՟նցումզ զստ ՀԸՀՍ-նգրթ ճ՟ն՟չվ՟լ 

լ՟իսումնգրզ չպգտք ե ծ՟խ՟բ՟րձվգն< ՟յն ՠ՟նթ ծթմ՟ն վր՟< որ նմ՟ն մոտգցումզ չթ ՠգրթ ՟վգժթ տգղթն և 

՟րը՟ն՟ծ՟վ՟տ տգղգխ՟տվուէյ՟ն օատ՟աորլողնգրթ ծ՟մ՟ր=  

Հիմնական միջոցների արժեքում ներառված ապագործարկման գծով պարտավորություններ 

ՖՀՄՍ 1 Դ21  ՖՀՄՄԿ 1 «Փոփոխություններ ապագործարկման< վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող 

պարտավորություններում» մգխն՟ՠ՟նուէյ՟մՠ ս՟ծմ՟նգժ ե< որ ՟պ՟աորլ՟րխմ՟ն< վգր՟խ՟նանմ՟ն և 

նմ՟ն՟տթպ ՟յժ պ՟րտ՟վորուէյ՟ն փոփոիուէյուննգրզ պգտք ե ՟վգժ՟ցվգն խ՟մ պ՟խ՟սգցվգն ՟յն ՟խտթվթ 

՟րըգքթն (՟րըգքթց)< որթն ՟յն վգր՟ՠգրում ե; ՟խտթվթ չճշարտվ՟լ մ՟շվող աում՟րզ< ՟յբուծ՟նբգրձ< 

մ՟շգցվում ե ՟ռ՟ջզնէ՟ց խգրպով բր՟ մն՟ցորբ՟յթն օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ զնէ՟ցքում= 

Առ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ խ՟րող ե չծգտևգժ ՟յնպթսթ պ՟րտ՟վորուէյուննգրում տգղ ատ՟լ 

փոփոիուէյուննգրթ նխ՟տմ՟մՠ ՟յս պ՟ծ՟նջնգրթն< որոնք ՟ռ՟ջ՟ցգժ գն մթնչև ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու 

՟մս՟էթվզ= Եէգ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարողզ օատվում ե ՟յս ՟դ՟տումթց< ՟յն պգտք ե; 

(՟)  չ՟փթ պ՟րտ՟վորուէյունզ ՀՀՄՍ 37-թ ծ՟մ՟ձ՟յն` ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ< 

(ՠ)  ՟յն չ՟փով< որք՟նով պ՟րտ՟վորուէյունզ ՖՀՄՄԿ 1-թ աորլողուէյ՟ն ոժորտում ե< ան՟ծ՟տթ ՟յն աում՟րզ< 

որզ խնգր՟ռվգր բր՟ ծգտ խ՟պվ՟լ ՟խտթվթ ՟րըգքում պ՟րտ՟վորուէյ՟ն ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ 

՟ռ՟ջ՟ն՟ժթս`պ՟րտ՟վորուէյունզ դգղչգժով ՟յբ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ< օատ՟աորլգժով պ՟տմ՟խ՟ն 

ռթսխթ աորլոնով ճշարտվ՟լ ՟յն դգղչմ՟ն բրույք՟չ՟փթ (բրույք՟չ՟փգրթ) թր ժ՟վ՟աույն ան՟ծ՟տ՟խ՟նզ< 

որզ խխթր՟ռվգր ՟յբ պ՟րտ՟վորուէյ՟ն նխ՟տմ՟մՠ բթտ՟րխվող ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ զնէ՟ցքում<  

(ա)   ծ՟շվ՟րխթ խուտ՟խվ՟լ մ՟շվ՟լուէյուն ՟յբ աում՟րթ նխ՟տմ՟մՠ< ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթ 

բրուէյ՟մՠ` ծթմք զնբունգժով ՟խտթվթ օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտթ վգր՟ՠգրյ՟ժ նգրխ՟ 

ան՟ծ՟տ՟խ՟նզ և խթր՟ռգժով խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն զնբունվ՟լ 

մ՟շվ՟լուէյ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյունզ=   
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն)  

ՖՀՄՍ-ների փոխարկումը (շարունակություն)  

 

Խմբի` սեփական կապիտալի 

ճշգրտումը 2010թ. հունվարի 1-

ի դրությամբ 

Նախկին 

ՀԸՀՍ 

ՖՀՄՍ 6 

ճշգրտումներ 

ՀՀՄՍ 16 

ճշգրտումներ  

Վերականգնման 

պարտավորության 

ճշգրտումներ 

Այլ ՖՀՄՍ 

ճշգրտումներ 

Ընդամենը 

ՖՀՄՍ 

ճշգրտումներ ՖՀՄՍ 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ           

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ        

Հգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն 

՟խտթվնգր + 344 + + + 344 344 

Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր 24 + + + + + 24 

Հ՟նքգր 3,182 (705) (98) 10 + (793) 2,389 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգր 226 + + + + + 226 

Հ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխումնգրում 

նգրբրումնգր` ծ՟շվ՟րխվ՟լ 

ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն մգէոբով 73 + + + + + 73 

Ս՟ռգցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր 50 + + + + + 50 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգր 10 + + + + + 10 

 3,565 (361) (98) 10 + (449) 3,116 

Ընթացիկ ակտիվներ        

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր և բր՟նց 

ծ՟մ՟րըգքնգր 481 + + + + + 481 

Առևտր՟յթն և ՟յժ բգՠթտոր՟խ՟ն 

պ՟րտքգր 424 + + + + + 424 

Պ՟շ՟րնգր 85 + + + + + 85 

Այժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր 28 + + + + + 28 

  1,018 + + + + + 1,018 

Ընդամենը ակտիվներ 4,583 (361) (98) 10 + (449) 4,134 

        

Բաժնետիրական կապիտալ        

Թող՟րխվ՟լ խ՟պթտ՟ժ   836 + + + + + 836 

Չՠ՟շիվ՟լ շ՟ծույէ 2,092 (361) (98) (37) 79 (417) 1,675 

 2,928 (361) (98) (37) 79 (417) 2,511 

Ոչ ընթացիկ 

պարտավորություններ        

Թոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ ալով 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 13 + + + 3 3 16 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր 302 + + + + + 302 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 372 + + + (81) (81) 291 

Պ՟ծուստնգր 249 + + 47 + 47 296 

  936 + + 47 (78) (31) 905 

Ընթացիկ 

պարտավորություններ        

Թոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ ալով 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 1 + + + + + 1 

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր և 

ծ՟շվգարվ՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 390 + + + 1 1 391 

Հ՟րխ՟յթն պ՟րտ՟վորուէյուննգր 201 + + + + + 201 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր 32 + + + + + 32 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

պ՟րտ՟վորուէյ՟ն զնէ՟ցթխ 

մ՟սզ 7 + + + (7) (7) + 

Պ՟ծուստնգր 88 + + + 5 5 93 

 719 + + + (1) (1) 718 

Ընբ՟մգնզ պ՟րտ՟վորուէյուննգր 1,655 + + 47 (79) (32) 1,623 

Ընդամենը 

պարտավորություններ և 

սեփական կապիտալ 4,583 (361) (98) 10 + (449) 4,134 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն)  

ՖՀՄՍ-ների փոխարկումը (շարունակություն)  

 

Խմբի` սեփական 
կապիտալի ճշգրտումը 
2010թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 

Նախկին 
ՀԸՀՍ 

Նախկին ՀԸՀՍ 
ճշգրտումներ 

ՖՀՄՍ 6 
ճշգրտումներ 

ՀՀՄՍ 16 
ճշգրտումներ 

Վերականգնման 
պարտավորությա

ն ճշգրտումներ 
Այլ ՖՀՄՍ 

ճշգրտումներ 

Ընդամենը 
ՖՀՄՍ 

ճշգրտումներ ՖՀՄՍ 

 մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

մլն. ԱՄՆ    
դոլար 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ         

Հգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր + + 501 + + + 501 501 

Ոչ նյուէ՟խ՟ն ՟խտթվնգր 27 + + + + + + 27 

Հ՟նքգր 4,689 + (952) (41) 10 + (983) 3,706 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգր 227 + + + + + + 227 

Հ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխումնգրում 

նգրբրումնգր  ̀

ծ՟շվ՟րխվ՟լ 

ՠ՟ընգմ՟սն՟խցուէյ՟ն 

մգէոբով 98 + + + + + + 98 

Ս՟ռգցվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգր 50 + + + + + + 50 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

՟խտթվնգր 57 + + + + + + 57 

 5,148 + (451) (41) 10 + (482) 4,666 

Ընթացիկ ակտիվներ         

Դր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգր և 

բր՟նց ծ՟մ՟րըգքնգր 489 + + + + + + 489 

Առևտր՟յթն և ՟յժ 

բգՠթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 599 + + + + + + 599 

Պ՟շ՟րնգր 88 + + + + + + 88 

Այժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟խտթվնգր 20 + + + + + + 20 

 1,196 + + + + + + 1,196 

Ընդամենը ակտիվներ  6,344 + (451) (41) 10 + (482) 5,862 

         

Բաժնետիրական 
կապիտալ         

Թող՟րխվ՟լ խ՟պթտ՟ժ   1,564 + + + + + + 1,564 

Չՠ՟շիվ՟լ շ՟ծույէ 2,906 (6) (451) (41) (34) 81 (445) 2,455 

 4,470 (6) (451) (41) (34) 81 (445) 4,019 

Ոչ ընթացիկ 

պարտավորություններ         

Թոշ՟խ՟յթն 

ծ՟տուցումնգրթ ալով 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 13 + + + + 5 5 18 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր 315 + + + + + + 315 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 471 + + + + (85) (85) 386 

Պ՟ծուստնգր 323 6 + + 44 + 44 373 

 1,122 6 + + 44 (80) (36) 1,092 

Ընթացիկ 

պարտավորություններ         

Թոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ 

ալով 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 2 + + + + + + 2 

Կրգբթտոր՟խ՟ն պ՟րտքգր 

և ծ՟շվգարվ՟լ 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 516 + + + + + + 516 

Հ՟րխ՟յթն 

պ՟րտ՟վորուէյուննգր 166 + + + + + + 166 

Տոխոս՟յթն վ՟րխգր և 

փոի՟ռուէյուննգր 51 + + + + + + 51 

Հգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն 

պ՟րտ՟վորուէյ՟ն 

զնէ՟ցթխ մ՟սզ 8 + + + + (8) (8) + 

Պ՟ծուստնգր 9 + + + + 7 7 16 

 752 + + + + (1) (1) 751 

Ընբ՟մգնզ 
պ՟րտ՟վորուէյուննգր 1,874 6 + + 44 (81) (37) 1,843 

Ընդամենը 
պարտավորություններ և 
սեփական կապիտալ 6,344 + (451) (41) 10 + (482) 5,862 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն)  

ՖՀՄՍ-ների փոխարկումը (շարունակություն)  

 

2010 թ. 

դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտվող 

տարվա Խմբի 

շահույթի կամ 

վնասի ճշգրտում  

Նախկին 

ՀԸՀՍ 

Նախկին ՀԸՀՍ 

ճշգրտումներ 

ՖՀՄՍ 6 

ճշգրտումներ  

ՀՀՄՍ 16 

ճշգրտումներ 

Վերականգնման 

պարտավորության 

ճշգրտումներ 

Այլ ՖՀՄՍ 

ճշգրտումներ 

Ընդամենը 

ՖՀՄՍ 

ճշգրտումներ ՖՀՄՍ 

 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ      

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

Հ՟սույէ 2,917 + + + + + + 2,917 

Վ՟ճ՟ռքթ թնքն՟րըգք (1,211) (6) (90) 57 31 + (2) (1,219) 

Համախառն շահույթ 1,706 (6) (90) 57 31 + (2) 1,698 

          

Այժ գխ՟մուտ 76 + + + + + + 76 

Հթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

վ՟ճ՟ռքթց օաուտ/ 

(վն՟ս)  (11) + + + + + + (11) 

Ալ՟նցյ՟ժ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն 

աորլթքնգրթ ալով 

օաուտ 9 + + + + + + 9 

Հ՟մ՟տգղ 

ձգռն՟րխմ՟ն դուտ 

շ՟ծույէթ 

մ՟սն՟ՠ՟ըթն 25 + + + + + + 25 

Այժ լ՟իսգր (130) + + + + 2 2 (128) 

Հթմն՟խ՟ն և վ՟րչ՟խ՟ն 

լ՟իսգր (203) + + + + (2) (2) (205) 

Գործառնական 

շահույթ 1,472 (6) (90) 57 31 + (2) 1,464 

         

Ֆթն՟նս՟խ՟ն գխ՟մուտ 25 + + + + + + 25 

Ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իսգր (12) + + + + (28) (28) (40) 

Շահույթ նախքան 

հարկումը 1,485 (6) (90) 57 31 (28) (30) 1,449 

          

Շ՟ծուէ՟ծ՟րխթ ալով 

լ՟իս (531) + + + + 2 2 (529) 

Տարվա շահույթը 954 (6) (90) 57 31 (26) (28) 920 

Այժ ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգր + + + + + + + + 

Ընդամենը 

համապարփակ 

ֆինանսական 

արդյունքներ 954 (6) (90) 57 31 (26) (28) 920 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն) 

Ըստ նախկին ՀԸՀՍ-ի սեփական կապիտալի և ներկայացված շահույթի վերաներկայացման վերաբերյալ 

ծանոթագրություններ  

Այս ծ՟շվգտվուէյուննգրթն խցվ՟լ պ՟տմող՟խ՟ն մ՟սզ նգր՟ռվգժ ե ՟յն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրթ մ՟խ՟րբ՟խթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ցուցում 

տ՟ժու նպ՟տ՟խով< որոնք ՟խնխ՟ժվում ե նգր՟ռգժ ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟ռ՟ջթն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրում՝ ՖՀՄՍ 1-թ պ՟ծ՟նջնգրթն ՠ՟վ՟ր՟րգժու նպ՟տ՟խով=  

Պր՟խտթխ՟յում ՟յս ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ խծթմնվգն խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն խողմթց ՟րբգն ծր՟պ՟ր՟խվ՟լ ՖՀՄՍ-նգրթ ՟նցմ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյ՟ն վր՟= Մթ՟յն ՟վգժթ վ՟ղ ՖՀՄՍ-նգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟նուէյ՟ն ծ՟յտ՟ր՟րուէյունզ զնբունգժթ չթ ժթնթ< ք՟նթ 

որ ՖՀՄՍ 1-զ պ՟ծ՟նջում ե ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգր խ՟տ՟րգժ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում= 

Ն՟և ն՟ին՟խ՟ն ՖՀՄՍ-նգրթն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն տր՟մ՟բրվ՟լ տգղգխ՟տվուէյ՟ն մ՟նր՟մ՟սնուէյ՟ն մ՟խ՟րբ՟խթց 

խ՟իվ՟լ՝ ծն՟ր՟վոր խժթնթ ՟յն ՟մփոփգժ խ՟մ խպ՟ծ՟նջվթ ՟յն մշ՟խգժ=  

Համաձայնեցումներ 

ՖՀՄՍ 1;23  Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ պգտք ե տր՟մ՟բրթ ՠ՟ց՟տրուէյուն< էգ թնչպգս ե ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթց ՖՀՄՍ-նգրթն 

՟նցումզ ՟դբգժ թր նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ< ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ և բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ 

վր՟=  

ՖՀՄՍ 1;24  ՖՀՄՍ 1;23 խգտթ ծ՟մ՟ձ՟յնգցմ՟ն ծ՟մ՟ր< խ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՖՀՄՍ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟տր՟ստվ՟լ 

՟ռ՟ջթն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրզ պգտք ե նգր՟ռգն ծգտևյ՟ժ խգտգրզ` 

 Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն նգրխ՟յ՟ցվ՟լ սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթ ծ՟մ՟ձ՟յնգցումզ ՖՀՄՍ-նգրթ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն սգփ՟խ՟ն խ՟պթտ՟ժթն՝ ծգտևյ՟ժ ՟մս՟էվգրթ ծ՟մ՟ր` 

(i) ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ 

(ii) Ն՟իորբ ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն պ՟տր՟ստվ՟լ ՟մգն՟վգրջթն տ՟րգխ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն 

ծ՟շվգտվուէյուննգրում նգրխ՟յ՟ցվ՟լ ՟մգն՟ուշ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ վգրջթ բրուէյ՟մՠ  

 Կ՟դմ՟խգրպուէյ՟ն ՟մգն՟վգրջթն տ՟րգխ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում նգրխ՟յ՟ցվ՟լ 

՟մգն՟ուշ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ ծ՟մ՟ր ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն թր զնբծ՟նուր ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ 

ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ ծ՟մ՟ձ՟յնգցումզ= Այբ ծ՟մ՟ձ՟յնգցմ՟ն ծ՟մ՟ր սխդՠն՟պգս պգտք ե 

ն՟իխթն ՀԸՀՍ +թ ծ՟մ՟ձ՟յն նույն ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նթ զնբծ՟նուր ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

՟րբյունքնգրզ< խ՟մ գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ՟յբպթսթ զնբծ՟նուր ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սով 

ծ՟շվգտվուէյուն չթ նգրխ՟յ՟ցրգժ< ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն շ՟ծույէզ խ՟մ վն՟սզ:  

 Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ թր ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ՖՀՄՍ-նգրով սխդՠն՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյունզ 

պ՟տր՟ստգժթս ճ՟ն՟չգժ խ՟մ ծ՟խ՟բ՟րձգժ ե ՟րըգդրխմ՟ն խորուստնգր< ՟յն ՠ՟ց՟ծ՟յտումնգրզ< որ 

խպ՟ծ՟նջվգթն ՀՀՄՍ 36 «Ախտթվնգրթ ՟րըգդրխում» ստ՟նբ՟րտով< գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ ճ՟ն՟չ՟լ ժթնգր 

՟յբ խորուստնգրզ խ՟մ ծ՟խ՟բ՟րձումնգրզ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցնգժու ՟մս՟էվով սխսվող ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում=  

ՖՀՄՍ 1;25;  ՖՀՄՍ 1;24-թն ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟ծ՟նջվող ծ՟մ՟ձ՟յնգցումնգրզ պգտք ե ՠ՟վ՟ր՟ր մ՟նր՟մ՟սնգր 

պ՟րուն՟խգն< որ ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրթց օատվողնգրզ ծն՟ր՟վորուէյուն ունգն՟ն 

ծ՟սխ՟ն՟ժու ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն և ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ 

մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն մգջ խ՟տ՟րվ՟լ ե՟խ՟ն ճշարտումնգրզ= Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ բր՟մ՟խ՟ն 

մթջոցնգրթ ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյուն նգրխ՟յ՟ցրգժ ե ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ< ՟պ՟ ՟յն 

ն՟և պգտք ե ՠ՟ց՟տրթ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն մգջ խ՟տ՟րվ՟լ ե՟խ՟ն  

ճշարտումնգրզ= 

ՖՀՄՍ 1;26  Եէգ խ՟դմ՟խգրպուէյ՟նզ ծ՟յտնթ ե բ՟ռնում ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն պ՟տր՟ստ՟լ ծ՟շվգտվուէյուննգրում 

՟րվ՟լ սի՟ժնգրթ մ՟սթն< ՟պ՟ ՖՀՄՍ 1;24-ով պ՟ծ՟նջվող ծ՟մ՟ձ՟յնգցումնգրզ պգտք ե  ՟յբ սի՟ժնգրթ 

ուղղումնգրզ տ՟ր՟նջ՟տգն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն փոփոիուէյուննգրթց= 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն) 

Կապիտալի վերաներկայացում նախկին ՀԸՀՍ-ներից ՖՀՄՍ-ների 

1. ՖՀՄՍ 6 «Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում» 

Ճշգրտումներ 

ա) Մինչ լիցենզիայի ստացումը կատարված ծախսումներ 

Այն լ՟իսումնգրզ< որոնք տգղթ գն ունգցգժ մթնչև տ՟ր՟լքզ ծգտ՟իուդգժու թր՟վունք ստ՟ն՟ժզ< ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն 

խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ գն= ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն ՟յս լ՟իսումնգրզ ՟յժևս գնէ՟խ՟ չգն խ՟պթտ՟ժ՟ցմ՟ն: Այսպթսով, 26 մժն; ԱՄՆ 

բոժ՟ր մթնչ ժթցգնդթ՟յթ ստ՟ցումզ խ՟տ՟րվ՟լ լ՟իսումնգրզ< որոնք տգղթ գն ունգցգժ մթնչև 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-զ< բուրս գն 

արվգժ սխդՠն՟խ՟ն չՠ՟շիվ՟լ շ՟ծույէթ մթջոցով= 2:1:է; բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր 9 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր 

լ՟իսումնգրզ< որոնք խ՟տ՟րվգժ գն մթնչ ժթցգնդթ՟յթ ստ՟ցումզ< լ՟իս՟արվգժ գն շ՟ծույէթ խ՟մ վն՟սթ մթջոցով= 

Մեկնաբանություն 

Այս ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում Խումՠզ որոշգժ ե վգր՟ծ՟շվ՟րխգժ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ զստ 

ՀՀՄՍ 16-թ= Ընխգրուէյունզ խ՟րող եր ն՟և խթր՟ռգժ ՖՀՄՍ 1.30-թ ՟դ՟տումզ՝ որոշ՟խթ ծոբվ՟լնգրթ ծ՟մ՟ր խթր՟ռգժով թր՟խ՟ն ՟րըգքզ թր 

ՖՀՄՍ*նգրով սխդՠն՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում որպգս գժ՟խգտ՟յթն ՟րըգքֈ  

 

բ) Լիցենզիայի և ձեռքբերման ծախսումներ 

Հ՟մ՟ձ՟յն ն՟իորբ ՀԸՀՍ-թ, ժթցգնդթ՟յթ և ձգռքՠգրմ՟ն լ՟իսումնգրզ< որոնք խ՟պվ՟լ չգն տնտգս՟պգս փոիծ՟տուցվող 

պ՟շ՟րնգրթ ծգտ< գնէ՟խ՟ գն ՟րըգդրխմ՟ն ծ՟յտ՟նթշնգրթ ստուամ՟ն= Երՠ ՟յսպթսթ ծ՟յտ՟նթշգր աոյուէյուն ունգն< 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն լ՟իսումնգրզ տգղ՟փոիվում գն սպ՟ռվող իումՠ< թնչզ գնէ՟խ՟ եր ՟ռ՟նձթն ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն: 

Խումՠզ որբգարգժ ե ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյուն< որզ պ՟ծ՟նջում ե 

յուր՟ք՟նչյուր ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ տ՟րգխ՟ն վգր՟ն՟յում< ծ՟մոդվգժու որ աոյուէյուն չունգն ՟րըգդրխում ծ՟ստ՟տող 

փ՟ստգր խ՟մ ծ՟նա՟մ՟նքնգր= Եէգ ՟պ՟ա՟յում ոչ մթ աորլունգուէյուն չթ պժ՟ն՟վորվում, խ՟մ ՟յժ խգրպ ծթմն՟խ՟ն մթջոցզ 

՟րըգդրխվում ե< ժթցգնդթ՟յթ և աույքթ ձգռքՠգրմ՟ն ՟րըգքնգրթ մն՟ցորբնգրզ բուրս գն արվում շ՟ծույէ խ՟մ վն՟ս= Արբյունքում՝ 

Խումՠզ վգր՟բ՟ս՟խ՟րագժ ե 131 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր ոչ նյուէ՟խ՟ն ծգտ՟իուդմ՟ն լ՟իսումնգր< որոնք ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ 

ծ՟մ՟ձ՟յն նգր՟ռվում եթն ծ՟նքթ ՟րըգքում որպգս ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվ= Այս լ՟իսումնգրզ ՖՀՄՍ-նգրթ 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն գնէ՟րխվգժ գն ՟րըգդրխմ՟ն ան՟ծ՟տմ՟ն և ՟րբյունքում՝ խուտ՟խվ՟լ շ՟ծույէով սխդՠն՟խ՟ն ծ՟շվգտու 

՟մս՟էվթն (2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թն) բուրս ե արվգժ 3;2 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր, և 6 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր բուրս ե արվգժ 2:1:է; բգխտգմՠգրթ 

31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ վգրջով: 

Գ) Հետախուզման ծախսումներ 

Այն լ՟իսումնգրզ, որոնք խ՟պվ՟լ գն գրխր՟ՠ՟ն՟խ՟ն և գրխր՟ֆթդթխ՟խ՟ն< թնչպգս ն՟և ՟նծ՟ջող ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟շի՟տ՟նքնգրթ ծգտ, ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն խ՟պթտ՟ժ՟ցվգժ գն ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟ն ՟խտթվնգրթ 

՟մՠողջ՟խ՟ն լ՟իս՟յթն խգնտրոնում: Խմՠթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն ծ՟մ՟ձ՟յն< որոշ՟խթ վ՟ղ 

փուժում որոնմ՟ն ծ՟մ՟ր խ՟տ՟րվ՟լ լ՟իսումնգրզ լ՟իս՟արվում գն խ՟տ՟րմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ< մթնչբգռ ծգտ՟իուդմ՟ն 

լ՟իսումնգրզ սխդՠն՟խ՟ն պ՟ծթց խ՟պթտ՟ժ՟ցվում գն որպգս ՟խտթվ< և գէգ ծգտ՟ա՟յում ան՟ծ՟տվում գն որպգս 

տնտգս՟պգս ոչ խգնսուն՟խ< ՟պ՟ ճ՟ն՟չվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում որպգս ՟յժ լ՟իսգր:  

Ք՟նթ որ ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն ծ՟նք՟վ՟յրթ ՟խտթվնգրզ նգր՟ռում եթն ոչ նյուէ՟խ՟ն ծգտ՟իուդմ՟ն լ՟իսումնգր< 

թնչպգս ն՟և ծ՟ջողվ՟լ և ՟նծ՟ջող ծգտ՟իուդմ՟ն լ՟իսումնգր< ուստթ Խումՠզ սխդՠն՟խ՟ն ՖՀՄՍ-նգրթ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում վգր՟բ՟ս՟խ՟րագժ ե 548 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր ծ՟նքգրթ ՟խտթվնգրթց ծգտ՟իուդմ՟ն և 

ան՟ծ՟տմ՟ն ՟խտթվնգր< և բուրս ե արգժ 3:3 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր ՟նծ՟ջող ծգտ՟իուդմ՟ն և ան՟ծ՟տմ՟ն լ՟իսումնգր, թսխ 

2:1:է; բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր բուրս ե արգժ 75 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր: 

Մեկնաբանություններ 

Այս ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում Խումՠզ որոշգժ ե ծգտևգժ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն «ծ՟ջող փորձթ» մոտգցմ՟ն 

տգս՟խթն< բուրս արգժով ՠոժոր որոնմ՟ն և ՟նծ՟ջող ծգտ՟իուդ՟խ՟ն լ՟իսումնգրզ= Խնբրում գնք ծ՟շվթ ՟ռնգժ ՟յն, որ ՖՀՄՍ 6-թ ծ՟մ՟ձ՟յն 

՟յժ մոտգցումնգր եժ գն էույժ՟տրվում< և բթտ՟րխգք  «Գուբ մ՟յնթնաթ» ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն 

մգխն՟ՠ՟նուէյուննգրզ ՖՀՄՍ 6-թ ՟յժզնտր՟նք՟յթն ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն մոտգցումնգրթ ծ՟մ՟ր: 

 

2. ՀՀՄՍ 16 Հիմնական միջոցների ճշգրտումներ 

ա) Հաշվեկշռային արժեքի վերանայում 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն< Խումՠզ չեր ճ՟ն՟չում օաուտ խ՟մ վն՟ս ծ՟նքթ մ՟սն՟ՠ՟ընթ փոի՟նցմ՟ն 

ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուննգրթց< ՟խտթվնգրթ փոի՟ն՟խումնգրթց և ծ՟նքգրթ  օտ՟րումնգրթց< գէգ ՟յբ օտ՟րումնգրզ խփոիգթն 

՟մորտթդ՟ցթ՟յթ տոխոս՟բրույքզ 2:%-թց պ՟խ՟ս չ՟փով:  

Այս ՟մգնզ ՟ռ՟ջ՟ցրգց 1:3 մժն; ԱՄՆ բոժ՟րթ ծ՟նքգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ նվ՟դում 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ, և 58 

մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր օտ՟րումթց ստ՟ցվ՟լ օաուտ 2:1:է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ= 
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Հավելված 1. ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրում (շարունակություն) 

2. ՀՀՄՍ 16 Հիմնական միջոցների ճշգրտումներ (շարունակություն) 

Մեկնաբանություններ 

Այս ցուց՟բր՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն ծ՟շվգտվուէյուննգրում ծ՟մ՟ձ՟յն ՀՀՄՍ 16-թ Խումՠզ որոշգժ ե վգր՟ծ՟շվ՟րխգժ ծթմն՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ: Ընխգրուէյունզ խ՟րող եր ն՟և խթր՟ռգժ ՖՀՄՍ 1.30-թ ՟դ՟տումզ՝ որոշ՟խթ ծոբվ՟լնգրթ ծ՟մ՟ր խթր՟ռգժով թր՟խ՟ն 

՟րըգքզ թր ՖՀՄՍ*նգրով սխդՠն՟խ՟ն ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում որպգս գժ՟խգտ՟յթն ՟րըգքֈ 

 

բ) Հիմնական միջոցների արժեզրկման ճշգրտումներ 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն< Խումՠզ խթր՟ռում ե ծ՟նքգրթ դուտ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ ՟րըգդրխմ՟ն գրխ՟ստթճ՟ն 

ստուաում< որթ ՟ռ՟ջթն ք՟յժզ ՟խտթվթ դուտ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքթ ծ՟մգմ՟տումն ե ծ՟ստ՟տվ՟լ պ՟շ՟րնգրթ 

՟րտ՟բրուէյունթց ան՟ծ՟տվ՟լ չդգղչվ՟լ ՟պ՟ա՟ դուտ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ և չծ՟ստ՟տվ՟լ ՟խտթվթ՝ ՟րըգդրխմ՟մՠ 

ճշարտվ՟լ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգքթ ծ՟նր՟աում՟րթ ծգտ= Եէգ ծ՟նք՟վ՟յրթ դուտ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ագր՟դ՟նցթ 

վգրջն՟խ՟ն վգր՟խ՟նանվող աում՟րթն, ՟պ՟ ՟րըգդրխմ՟ն աում՟րզ խան՟ծ՟տվթ ՟րըգդրխմ՟ն ստուամ՟ն գրխրորբ ք՟յժով՝ 

որպգս բգֆթցթտ (ՠ՟ց՟ս՟խ՟ն տ՟րՠգրուէյուն)< գէգ խ՟ ՟յբպթսթն, ծ՟ստ՟տվ՟լ և ծ՟վ՟ն՟խ՟ն պ՟շ՟րնգրթ 

՟րտ՟բրուէյունթց ան՟ծ՟տվ՟լ դգղչվ՟լ ՟պ՟ա՟ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրզ աում՟ր՟լ չծ՟ստ՟տվ՟լ ՟խտթվթ՝ ՟րըգդրխմ՟մՠ 

ճշարտվ՟լ սխդՠն՟խ՟ն ՟րըգք և ծ՟ն՟լ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգք= 

Հ՟մ՟ձ՟յն ՖՀՄՍ-նգրթ փոիծ՟տուցվող աում՟րզ ս՟ծմ՟նվում ե որպգս ՟ռ՟վգժ՟աույնզ օատ՟աորլմ՟ն ՟րըգքթց և թր՟խ՟ն 

՟րըգքթց՝ ծ՟ն՟լ վ՟ճ՟ռքթ ծգտ խ՟պվ՟լ լ՟իսումնգրզ, որզ ծ՟շվ՟րխվում ե բր՟մ՟ստգղլ մթ՟վորթ մ՟խ՟րբ՟խթ վր՟ խ՟մ 

՟նծ՟տ՟խ՟ն ՟խտթվնգրթ ծ՟մ՟ր՝ զստ Ծ՟ն; 2;4-ում նխ՟ր՟արվ՟լ Խմՠթ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն 

ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն= Եէգ ՟խտթվթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ագր՟դ՟նցում ե թր փոիծ՟տուցվող աում՟րզ< ՟խտթվզ ծ՟մ՟րվում 

ե ՟րըգդրխվ՟լ և ՟րըգդրխմ՟ն խորուստնգրզ ՟րտ՟ցոժվում գն շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում և նվ՟դգցնում գն ՟խտթվթ 

ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքզ ֆթն՟նս՟խ՟ն վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում՝ մթնչև ՟խտթվթ փոիծ՟տուցվող աում՟րզ: Սր՟ 

՟րբյունքում 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ ՟րըգդրխմ՟ն խորուստնգրզ խ՟դմգժ գն 27 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր և 2:1:է; բգխտգմՠգրթ 

31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր՝ 9 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր: 

գ) Մաշվածություն, սպառման և ամորտիզացիայի ճշգրտումներ 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն ծ՟նքգրթ մ՟շվ՟լուէյունզ< սպ՟ռումզ և ՟մորտթդ՟ցթ՟ն ծ՟շվ՟րխվում եթն ՟րտ՟բրուէյ՟ն 

մթ՟վորթ ծթմ՟ն վր՟< որն ՟յըմ խթր՟ռվում ե յուր՟ք՟նչյուր ծ՟նքթ խտրվ՟լքով ՟ռ՟նձթն, որոնց մթ՟վորվում գն մշ՟խմ՟ն 

՟ռ՟նձթն տ՟ր՟լքնգր՝ զստ 2;4 Ծ՟նոէ՟արուէյունում նշվ՟լ ծ՟շվ՟պ՟ծ՟խ՟ն ծ՟շվ՟ռմ՟ն ք՟ղ՟ք՟խ՟նուէյ՟ն< թսխ ՟յն 

տ՟րրգրզ< որոնց օատ՟խ՟ր լ՟ռ՟յուէյ՟ն ը՟մխգտզ ՟վգժթ փոքր ե ծ՟նքթ շ՟ծ՟աորլմ՟ն ը՟մխգտթց, 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր ՟մորտթդ՟ցվում եթն ալ՟յթն մգէոբով=  

Խումՠզ ն՟և ճշարտգժ ե մ՟շվ՟լուէյ՟ն և ՟մորտթդ՟ցթ՟յթ լ՟իսումնգրզ ծ՟մ՟բրգժթ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ննգրթ ծ՟մ՟ր< 

որպգսդթ վգր՟նգրխ՟յ՟ցնթ ծ՟նքգրթ ծ՟շվգխշռ՟յթն ՟րըգքնգրզ զստ ՀՀՄՍ 16-թ և ՖՀՄՍ 6-թ վգրզ նշվ՟լ ճշարտումնգրթ= Սր՟ 

՟րբյունքում 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ խուտ՟խվ՟լ մ՟շվ՟լուէյունզ նվ՟դգժ ե 32 մժն; ԱՄՆ բոժ՟րով< և 2:1:է; 

բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր մ՟շվ՟լուէյ՟ն լ՟իսզ նվ՟դգժ ե 8 մժն; ԱՄՆ բոժ՟րով: 

3. Վերականգնման ճշգրտումներ 

ա) Նախկին ՀԸՀՍ-ների ճշգրտումներ  

ՖՀՄՍ-նգրթ փոի՟խգրպմ՟ն նպ՟տ՟խով ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟ծուստնգրթ ծ՟ստ՟տմ՟ն 

ը՟մ՟ն՟խ ծ՟յտն՟ՠգրվգժ ե դգղչմ՟ն բրույքթ ն՟իխթն ծգտ՟բ՟րձմ՟ն ծ՟շվ՟րխթ  սի՟ժ= Ս՟ ծ՟նագցրգժ ե< 2:1:է; 

բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր ՟պ՟աորլ՟րխմ՟ն պ՟ծուստնգրթ և խուտ՟խվ՟լ լ՟իսգրթ 

էգր՟ան՟ծ՟տմ՟նզ 5 մժն; ԱՄՆ բոժ՟րով= 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր պ՟տր՟ստվ՟լ ֆթն՟նս՟խ՟ն 

վթճ՟խթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունում ՟դբգցուէյուն տգղթ չթ ունգցգժ= 

բ) Վերականգնման ճշգրտումներ 

ՖՀՄՍ-թ պ՟ծ՟նջնգրթ ծգտ ծ՟մ՟ծունչ խգրպով վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟ծուստնգրզ ն՟իխթնում չ՟փվգժ եթն՝ ծթմնվգժով 

ան՟ծ՟տվ՟լ վգր՟խ՟նանմ՟ն լ՟իսումնգրթ վր՟՝ սխդՠն՟խ՟ն ճ՟ն՟չմ՟ն պ՟ծթց դգղչգժով մթնչև բր՟ դուտ նգրխ՟ ՟րըգքզ: 

Ս՟խ՟յն դգղչմ՟ն տոխոս՟բրույքթ ճշարտումնգրզ չեթն ՟րտ՟ցոժվում ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվնգրում խ՟մ պ՟ծուստնգրում 

ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ ծ՟մ՟ձ՟յն< գէգ բր՟նք չեթն ՟ռ՟ջ՟ցնում ան՟ծ՟տվ՟լ ՟պ՟ա՟ լ՟իսումնգրթ ՟ճթ վգր՟ն՟յում= 

Խումՠզ որոշգժ ե խթր՟ռգժ ՖՀՄՍ 1-թ ծ՟մ՟ձ՟յն ՟մՠողջ՟խ՟ն ծգտզնէ՟ց խթր՟ռումթց ՟դ՟տումզ= Այսպթսով, Խումՠզ 

վգր՟չ՟փգժ ե վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟րտ՟վորուէյուննգրզ 2:1:է; ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ ՀՀՄՍ 37-թ ծ՟մ՟ձ՟յն< նգր՟ռգժ ե 

ս՟ծմ՟նվ՟լ աում՟րզ ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ՟խտթվթ ՟րըգքթ մգջ՝ դգղչգժով ՟յբ ՟մս՟էվթ բրուէյ՟մՠ՝ օատ՟աորլգժով 

պ՟տմ՟խ՟ն ռթսխթ աորլոնով ճշարտվ՟լ դգղչմ՟ն բրույքնգրթ ժ՟վ՟աույն ան՟ծ՟տ՟խ՟ննգրզ<  և վգր՟ծ՟շվ՟րխգժ ե ՖՀՄՍ-

նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն խուտ՟խվ՟լ մ՟շվ՟լուէյունզ և ՟մորտթդ՟ցթ՟ն=  

Բ՟ցթ ՟յբ, ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն դգղչմ՟ն տոխոսթ ծգտ՟բ՟րձումզ նգր՟ռվում եր մ՟շվ՟լուէյ՟ն լ՟իսթ մգջ< թնչզ 

ծթմ՟ բ՟ս՟խ՟րավ՟լ ե որպգս ֆթն՟նս՟խ՟ն լ՟իս ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն= 
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3. Վերականգնման ճշգրտումներ (շարունակություն) 

Մեկնաբանություններ 

Խումՠզ ն՟իզնտրգժ ե վգր՟խ՟նանմ՟ն պ՟ծուստնգրթ ծգտ՟բ՟րձ վգր՟նգրխ՟յ՟ցմ՟ն ՟դ՟տումզ ՖՀՄՍ 1-թ< Հ՟վգժվ՟լ Դ21-թ ծ՟մ՟ձ՟յն= 

Ս՟խ՟յն խ՟դմ՟խգրպուէյունզ, որն ունթ` (1) խ՟րճ պ՟տմուէյուն> խ՟մ (2) ունթ ՟նծր՟ըգշտ մ՟նր՟մ՟սն տգղգխ՟տվուէյուն< խ՟րող ե 

փոի՟րգնզ զնտրգժ ծգտզնէ՟ց վգր՟նգրխ՟յ՟ցումզ= Կ՟դմ՟խգրպուէյունզ, ծ՟վ՟ն՟ՠ՟ր, խց՟նխ՟ն՟ օատ՟աորլգժ ՟յս ծն՟ր՟վորուէյունզ, 

գէգ ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ և ՖՀՄՍ-թ մթջև տ՟րՠգրուէյունզ նվ՟դ՟աույն ե=  

 

4. Այլ ճշգրտումներ 

ա) Թոշակային սխեմայի ակտիվներ 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն Խումՠզ խթր՟ռում ե ծ՟շվ՟րխվ՟լ ՟րըգքթ մգէոբզ շուխ՟յում ար՟նցվ՟լ նգրբրումնգրզ 

ան՟ծ՟տգժու նպ՟տ՟խով< որթ ՟րբյունքում նգրբրումնգրթ օաուտնգրզ և վն՟սնգրզ ՟մորտթդ՟ցվում գն ծթնա տ՟րում: 

ՀՀՄՍ 19-թ ծ՟մ՟ձ՟յն պժ՟նթ ՟խտթվնգրզ ան՟ծ՟տվում գն թր՟խ՟ն ՟րըգքով՝ շուխ՟յ՟խ՟ն անգրթ տգղգխուէյ՟ն ծթմ՟ն վր՟= 

Խումՠզ ճշտարտգժ ե ս՟ծմ՟նվ՟լ էոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ սիգմ՟յթ ՟խտթվնգրզ ծ՟շվ՟րխվ՟լ ՟րըգքթց թր՟խ՟ն ՟րըգքթ, 

որթ ՟դբգցուէյունզ ս՟ծմ՟նվ՟լ էոշ՟խ՟յթն ծ՟տուցումնգրթ պ՟րտ՟վորուէյ՟ն վր՟ խ՟դմգժ ե 3 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր (2:1:է; 

ծունվ՟րթ 1-թ բրուէյ՟մՠ) և 5 մժն; ԱՄՆ բոժ՟ր (2:1:է; բգխտգմՠգրթ 31-թ բրուէյ՟մՠ)= 

բ) Կարճաժամկետ հատուցումներ աշխատակիցներին 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն Խումՠզ ծ՟նաստյ՟ն օրգրթ վճ՟րնգրզ ծ՟շվգարում եր< գրՠ ՟յն գնէ՟խ՟ եր բ՟ռնում խ՟նիթխ 

վճ՟րմ՟ն< խ՟մ գրՠ ՟շի՟տ՟խթցզ թր՟վունք ունգր թր վ՟ստ՟խ՟լ ՟րձ՟խուրբզ փոի՟նցգժ ՟պ՟ա՟ ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟ն 

՟ռ՟նց ս՟ծմ՟ն՟փ՟խումնգրթ= Ս՟խ՟յն Խումՠզ խուտ՟խում/ծ՟շվգարում չեր թր՟խ՟ն՟ցրգժ ՟յն ծ՟նաստյ՟ն օրգրթ վճ՟րնգրզ< 

որոնք ծ՟մ՟րվում եթն վ՟ստ՟խվ՟լ և ծ՟նաստյ՟ն օրգրզ ՟խնխ՟ժվում եթն օատ՟աորլվգժ ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում= 

ՀՀՄՍ 19-թ ծ՟մ՟ձ՟յն Խումՠզ պ՟րտ՟վոր ե խ՟տ՟րգժ խուտ՟խում/ծ՟շվգարում ՠոժոր խ՟րճ՟ը՟մխգտ ՠ՟ց՟խ՟յուէյուննգրթ 

ծ՟մ՟ր< որոնք վգր՟արվում գն ծ՟շվգտու ը՟մ՟ն՟խ՟շրջ՟նում վ՟ստ՟խվ՟լ, ՠ՟յց չօատ՟աորլվ՟լ ծ՟նաստյ՟ն օրգրթն:  

ՀՀՄՍ 19-թ ՟դբգցուէյունզ Խմՠթ ՖՀՄՍ-նգրթն ՟նցմ՟ն վր՟ ՟րտ՟ցոժվում ե ծ՟նաստյ՟ն օրգրթ խուտ՟խումնգրթ պ՟ծուստթ 

՟ճով 5 մժն;ԱՄՆ բոժ՟ր աում՟րթ չ՟փով: 2:1:է; բգխտգմՠգրթ 31-թն ՟վ՟րտվող տ՟րվ՟ ծ՟մ՟ր տգղթ ե ունգցգժ 2 մժն;ԱՄՆ 

բոժ՟րթ ՟ճ ծ՟նաստյ՟ն օրգրթ վճ՟րնգրթ ալով, որն ՟րտ՟ցոժվգժ ե ծ՟մ՟պ՟րփ՟խ ֆթն՟նս՟խ՟ն ՟րբյունքնգրթ մ՟սթն 

ծ՟շվգտվուէյունում=  

գ) Վերադիր ծախսումներ 

Երՠ Խումՠզ աորլում ե որպգս օպգր՟տոր, ՟յն խ՟րող ե ա՟նձգժ վգր՟բթր վճ՟րնգր< զնբծ՟նուր լ՟իսումնգրթ ֆթքսվ՟լ բրույքթ 

ծթմ՟ն վր՟< թնչպգս ս՟ծմ՟նվ՟լ ե որոշ՟խթ ծ՟մ՟տգղ ձգռն՟րխմ՟ն պ՟յմ՟ն՟արգրով= Այս ա՟նձումնգրզ< որոնք 

թր՟խ՟ն՟ցվգժ գն Խմՠթ խողմթց< որպգս օպգր՟տոր< ճ՟ն՟չվգժ գն որպգս վ՟րչ՟խ՟ն և զնբծ՟նուր լ՟իսգրթ նվ՟դում ն՟իխթն 

ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն= ՖՀՄՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն Խումՠզ չթ աորլում որպգս աորլ՟խ՟ժ ՟յս զնբծ՟նուր ա՟նձումնգրթ նխ՟տմ՟մՠ< 

՟յն ճ՟ն՟չում ե զնբծ՟նուր վգր՟բթր լ՟իսգրզ և վգր՟բթր վճ՟րնգրզ շ՟ծույէում խ՟մ վն՟սում< որպգս 

ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր լ՟իս և գխ՟մուտ= 

դ) Հետաձգված հարկ 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ ծ՟մ՟ձ՟յն ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխ՟յթն ՟խտթվնգրզ բ՟ս՟խ՟րավ՟լ եթն որպգս զնէ՟ցթխ և ոչ զնէ՟ցթխ 

ծթմնվգժով ծ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն՟ՠ՟ր խ՟պվ՟լ ՟խտթվնգրթ և պ՟րտ՟վորուէյուննգրթ վր՟, որոնք ՟ռ՟ջ՟ցնում գն 

տ՟րՠգրուէյուննգր= ՀՀՄՍ 12-զ պ՟ծ՟նջում ե, որ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրթ աում՟րնգրզ բ՟ս՟խ՟րավգն որպգս ոչ զնէ՟ցթխ 

՟խտթվնգր=  

Բ՟ցթ ՟յբ ծգտ՟ձավ՟լ ծ՟րխգրզ ճշարտվգժ գն ՖՀՄՍ-նգրթ ՟ռ՟ջթն ՟նա՟մ որբգարմ՟ն ծգտև՟նքով դուտ ծ՟շվգխշռ՟յթն 

՟րըգքնգրթ փոփոիուէյ՟ն ՟րբյունքում՝ զստ վգրզ նխ՟ր՟արվ՟լնգրթ: 

5. Նախկին ՀԸՀՍ-ներից ՖՀՄՍ-ներով դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 

վերաներկայացում 

Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթց ՖՀՄՍ-նգր ՟նցումզ չթ ունգցգժ ՟դբգցուէյուն Խմՠթ խողմթց պ՟տր՟ստվ՟լ բր՟մ՟խ՟ն մթջոցնգրթ 

ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն վր՟= Ն՟իխթն ՀԸՀՍ-թ և ՖՀՄՍ-թ նգրխ՟յ՟ցումնգրթ մթջև ծ՟մ՟ձ՟յնգցմ՟ն տ՟րրգրզ չգն 

ունգցգժ դուտ ՟դբգցուէյուն ՟ռ՟ջ՟ց՟լ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ վր՟= 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության վերաներկայացման վերաբերյալ 

ծանոթագրություններ  

ՖՀՄՍ 1;23-թ ծ՟մ՟ձ՟յն, գէգ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյունզ նգրխ՟յ՟ցնում ե ն՟իխթն ՀԸՀՍ-նգրթ 

ծ՟մ՟ձ՟յն, ՟պ՟ ՟յն պ՟րտ՟վոր ե ՠ՟ց՟տրգժ ն՟և բր՟մ՟խ՟ն ծոսքգրթ մ՟սթն ծ՟շվգտվուէյ՟ն նշ՟ն՟խ՟ժթ ճշարտումնգրզ: 
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Բառարան 

Սույն ծր՟պ՟ր՟խմ՟ն մգջ օատ՟աորլվ՟լ ծ՟նք՟յթն ՟րբյուն՟ՠգրուէյ՟նզ ծ՟տուխ տգրմթննգրթ և ծ՟պ՟վումնգրթ 

ՠ՟ռ՟ր՟ն` 

Ձուլակտոր Մգտ՟ղզ ս՟ժթխնգրթ< մգտ՟ղ՟ձողգրթ խ՟մ ՟յժ չբրոշմվ՟լ ձևով=  

Կողմնակի արտադրանք Երխրորբ՟յթն մգտ՟ղ խ՟մ ծ՟նք՟յթն ՟րտ՟բր՟նք< որզ ստ՟ցվում ե ծ՟ն՟լոյթ 

՟ղ՟ցմ՟ն/մ՟նր՟ցմ՟ն աորլզնէ՟ցում< և որթ ստ՟ցումզ սխդՠն՟խ՟ն մշ՟խմ՟ն խ՟մ 

ծգտ՟իուդմ՟ն ը՟մ՟ն՟խ ն՟ի՟տգսվ՟լ չեր= 

Կիսաակտիվ բաժնային 

մասնակցություն  

Հ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< զստ որթ խ՟դմ՟խգրպուէյունզ< որզ պ՟րտ՟վորվում ե աորլ՟րխգժ ծ՟նքզ< և 

ծգտև՟պգս ծ՟մ՟ձ՟յնվում ե խրգժ ծգտ՟իուդմ՟ն և մշ՟խմ՟ն լ՟իսումնգրզ (ֆթն՟նս՟վորող 

խողմզ) թր՟վունք ունթ փոիծ՟տուցգժ խր՟լ լ՟իսումնգրզ (և սովոր՟ՠ՟ր որոշ՟խթ աում՟ր 

փ՟ստ՟ցթ խ՟տ՟րվ՟լ լ՟իսումնգրթց ՠ՟ցթ) ՟վգժթ շուտ< ք՟ն ՟յն խ՟դմ՟խգրպուէյունզ< որզ 

սխդՠն՟պգս ծ՟նբթս՟նում եր ծ՟նքթ սգփ՟խ՟ն՟տգր (ֆթն՟նս՟վորվող խողմզ) թր՟վունք 

խունգն՟ ստ՟ն՟ժ ՟րտ՟բր՟նքթց ծ՟սույէթ ՠ՟ընգմ՟ս: 

Ֆինանսավորվող կողմը Կողմզ< որթ ծ՟մ՟ր խթս՟՟խտթվ ՠ՟ըն՟յթն մ՟սն՟խցուէյուն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟մՠ ծ՟տխ՟ցվում գն 

մթջոցնգր=  

Ֆինանսավորող կողմը Կողմզ< որն զստ խթս՟՟խտթվ ՠ՟ըն՟յթն մ՟սն՟խցուէյուն ծ՟մ՟ձ՟յնուէյ՟ն ծ՟տխ՟ցնում ե մթջոցնգր=  

Խտանյութ Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ՟ղ՟ցմ՟ն/մ՟նր՟ցմ՟ն աորլզնէ՟ցթ ՟րբյունք< որում ջ՟րբվ՟լ 

ծ՟նք՟ք՟րզ գնէ՟խ՟ ե ծ՟րստ՟ցմ՟ն խ՟մ քթմթ՟խ՟ն մշ՟խմ՟ն< որպգսդթ ձև՟վորվթ մգտ՟ղթ 

իտ՟նյուէզ= Այբ իտ՟նյուէթ մն՟ցորբ՟յթն մգտ՟ղզ բ՟ռնում ե ծ՟ժգցմ՟ն ծումքզ=  

Հանքում պարունակվող 

ունցիաներ 

Նգրխ՟յ՟ցնում ե զնբգրքում ՟ռխ՟ ունցթ՟նգրզ՝ ն՟իք՟ն ՟յն ունցթ՟նգրթ նվ՟դգցնգժզ< որոնք 

ծն՟ր՟վոր չթ ժթնթ փոիծ՟տուցգժ խթր՟ռգժթ ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն աորլզնէ՟ցում= 

Մշակում Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ծ՟նք՟վ՟յրթ ՠ՟ցմ՟ն ծ՟մ՟ր խ՟տ՟րվ՟լ ՟շի՟տ՟նք= Օրթն՟խ< 

ստորագտնյ՟ ծ՟նքում վգրջթնս խ՟րող ե նգր՟ռգժ ծթմն՟նցքթ փորումզ< ժ՟յն՟խ՟ն խտրվ՟լքնգրթ 

ՠ՟ցումզ և ծոր՟տումզֈ Բ՟ց ծ՟նքում ՟յն նգր՟ռում ե ն՟և ծ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րթ ծգռ՟ցումզֈ 

Հետախուզում Որոնում, նմուշ՟րխում< ք՟րտգդ՟արում և ՟յժ ՟շի՟տ՟նքնգր` խ՟պվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգր 

փնտրգժու ծգտ= 

Հանքում մասնաբաժնի 

տրամադրման կամ 

ստացման 

համաձայնագիր  

Հ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< զստ որթ ծ՟նքթ աորլ՟րխմ՟ն թր՟վունք ունգցողզ (զնբգրքօատ՟աորլողզ) 

փոի՟նցում ե թր շ՟ծգրթ մթ մ՟սզ գրխրորբ խողմթն (մ՟սն՟խթց)՝ թ ծ՟տուցում նր՟ն< որ վգրջթնս 

պգտք ե վճ՟րթ ծգտ՟իուդմ՟ն ՟մՠողջ խ՟մ որոշ՟խթ լ՟իսումնգրզ և< ծ՟վ՟ն՟ՠ՟ր< 

թր՟խ՟ն՟ցնթ ՟մՠողջ խ՟մ մ՟սն՟խթ մշ՟խում< գէգ ծ՟յտն՟ՠգրվգն պ՟շ՟րնգր:  

Աստիճան Հ՟նք՟ք՟րթ յուր՟ք՟նչյուր տոնն՟յում պ՟րուն՟խվող մգտ՟ղթ ք՟ն՟խզ, որզ է՟նխ՟րըգք 

մգտ՟ղնգրթ ծ՟մ՟ր ՟րտ՟ծ՟յտվ՟լ ե տրոյ՟ն ունցթ՟նգրով խ՟մ ար՟մով յուր՟ք՟նչյուր 

տոնն՟յում, և  մն՟ց՟լ ՟յժ մգտ՟ղնգրթ ծ՟մ՟ր՝ տոխոս՟բրույքովֈ  

ՀՊՄԿ օրենսգիրք Հ՟նք՟ք՟րթ Պ՟շ՟րնգրթ Մթ՟սն՟խ՟ն Կոմթտգթ Օրգնսաթրքֈ ՀՊՄԿ օրգնսարքթ նպ՟տ՟խն ե 

՟պ՟ծովգժ Ավստ՟ժ՟դթ՟յում ծգտ՟իուդմ՟ն ՟րբյունքնգրթ< օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ և ծ՟նք՟ք՟րթ 

պ՟շ՟րնգրթ վգր՟ՠգրյ՟ժ ծ՟շվգտվուէյուննգրթ պ՟տր՟ստմ՟ն նվ՟դ՟աույն ստ՟նբ՟րտնգր:  

Արտադրության ցիկլում 

գտնվող մետաղ 

Մգտ՟ղ< որզ ծ՟շվգտու ՟մս՟էվթն ատնվում ե ՟րտ՟բրուէյ՟ն աորլզնէ՟ցում և խ՟րող ե 

՟ռ՟նձթն որոշվգժ= 

Մետագործական 

գործարան  

Վգր՟մշ՟խող ՟րտ՟բր՟խ՟ն ծդորուէյուն< որում ծ՟նք՟ք՟րզ մ՟նր՟ցվում ե և գնէ՟րխվում ե 

ֆթդթխ՟խ՟ն խ՟մ քթմթ՟խ՟ն մշ՟խմ՟ն` մգտ՟ղնգրթ բուրս ՠգրմ՟ն նպ՟տ՟խով= 

Բաց հանք Հ՟նք< որում մգտ՟ղնգրզ ՟րբյուն՟ծ՟նվում գն ՠ՟ց՟ռ՟պգս մ՟խգրևույէթց=  

Հանքաքար Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգր նգր՟ռող ք՟ր< որզ պ՟րուն՟խում ե տնտգս՟պգս փոիծ՟տուցվող 

պ՟շ՟րնգր=  

Հանքաքարի պաշար Հ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ ծ՟նբթս՟նում գն օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟շ՟րթ չ՟փվող խ՟մ 

՟ռ՟նձն՟ցող մ՟ս< որզ տնտգս՟պգս գնէ՟խ՟ ե ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն= Այն նգր՟ռում ե նոսր՟ցնող 

նյուէգր և խորուստնգրթ պ՟ծուստնգրզ< որոնք խ՟րող գն թ ծ՟յտ ա՟ժ, գրՠ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոն 

՟րբյուն՟ծ՟նվում ե= Հ՟մ՟պ՟տ՟սի՟ն ան՟ծ՟տումնգր և ուսումն՟սթրուէյուննգր գն 

թր՟խ՟ն՟ցվգժ նգր՟ռգժով թր՟տգս՟խ՟ն գնէ՟բրվ՟լ ծ՟նք՟րբյուն՟ՠգր՟խ՟ն< 

մգտ՟ղ՟աորլ՟խ՟ն< տնտգս՟խ՟ն< մ՟րքգէթնա՟յթն< օրգնսբր՟խ՟ն< շրջ՟խ՟ մթջ՟վ՟յրթ< 

սոցթ՟ժ՟խ՟ն< խ՟ռ՟վ՟ր՟խ՟ն աորլոննգրթ փոփոիուէյուննգրն ու ՟դբգցուէյուննգրզֈ Այս 

ան՟ծ՟տումնգրզ ցույց գն տ՟ժթս< որ ծ՟շվգտվուէյուննգրթ նգրխ՟յ՟ցմ՟ն պ՟ծթն 

՟րբյուն՟ծ՟նումզ խ՟րող ե ողջ՟մտորգն ՟րբ՟ր՟ցվգժ= Վստ՟ծգժթուէյ՟ն ՠ՟րձր՟ցմ՟ն 

նպ՟տ՟խով ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրզ ՠ՟ը՟նվ՟լ գն ծ՟վ՟ն՟խ՟ն ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ և 

՟պ՟ցուցվ՟լ ծ՟նք՟ք՟րթ պ՟շ՟րնգրթ=  
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Բառարան (շարունակություն) 

 

Հանքանյութը ծածկող 

ապար  

Հ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրզ թրգնցթց նգրխ՟յ՟ցնում գն ՟նօաուտ նյուէգր< որոնք 

՟նծր՟ըգշտ ե ծգռ՟ցնգժ ծ՟նքթց մգտ՟ղ պ՟րուն՟խող ք՟րթ (ծ՟նք՟ք՟ր) ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն 

ծ՟մ՟ր=  

Գնանշման 

ժամանակահատված 

Ապր՟նքնգրթ փ՟ստ՟ցթ ՟ռ՟քմ՟ն պ՟ծթց ծգտո զնխ՟լ ը՟մ՟ն՟խ՟ծ՟տվ՟լզ< որթ 

զնէ՟ցքում վ՟ճ՟ռվ՟լ օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ աթնզ և ՟ստթճ՟նզ խ՟րող գն փոփոիվգժ 

՟պր՟նքնգրթ անգրթ տ՟տ՟նումնգրթց< թնչպգս ն՟և աորլզնխգրոջ խողմթց օատ՟խ՟ր 

ծ՟ն՟լոնգրթ պ՟րուն՟խուէյ՟ն ստուաումթց:  

Օգտակար հանածո Օատ՟խ՟ր ծ՟ն՟լոնգրթ ծ՟նք՟վ՟յր< որթց ՟րըգք՟վոր մգտ՟ղնգրզ խ՟րող գն փոիծ՟տուցվգժֈ 

Իր՟աորլգժթուէյ՟ն ուսումն՟սթրուէյ՟ն ծ՟ջող ՟վ՟րտթց ծգտո ծ՟ն՟լոն խ՟ռ՟ջ՟ցնթ պ՟շ՟րֈ 

Ռոյալթի Արբյուն՟ծ՟նվ՟լ ՟րտ՟բր՟նքթ ալով մուտքգրթ մթ մ՟ս՝ սովոր՟ՠ՟ր մթնչ աորլ՟ռն՟խ՟ն 

լ՟իսգրթ նվ՟դգցումզ< որզ վճ՟րվում ե վ՟րձ՟խ՟ժվող սգփ՟խ՟նուէյ՟ն մ՟սն՟ՠ՟ըթն ունգցող 

խողմթն=  

Մակաբացում Հ՟նք՟նյուէզ լ՟լխող ՟պ՟րնգրթ խ՟մ է՟փոն ք՟րգրթ ծգռ՟ցումզ ծ՟նք՟մ՟րմնթց՝ ՠ՟ց 

մգէոբով ՟րբյուն՟ծ՟նմ՟ն ն՟ի՟պ՟տր՟ստմ՟ն նպ՟տ՟խով: Արտ՟ծ՟յտվ՟լ ե որպգս ոսխու 

յուր՟ք՟նչյուր ունցթ՟յթ ՟րբյուն՟ծ՟նվ՟լ խ՟մ ՟րբյուն՟ծ՟նվգժթք տոնն՟նգրթ զնբծ՟նուր 

աում՟րով: 

Հարստապոչ Նյուէգր, որոնք մնում գն ՟յն ՠ՟նթց ծգտո, գրՠ ՠոժոր տնտգս՟պգս և տգինթխ՟պգս 

փոիծ՟տուցվող է՟նխ՟րըգք մգտ՟ղնգրզ ՟ռ՟նձն՟ցվգժ գն ծ՟նք՟ք՟րթց վգր՟մշ՟խմ՟ն 

զնէ՟ցքումֈ 

Վերցրու կամ վճարի 

սկզբունքով 

պայմանագիր 

Վ՟ճ՟ռողթ և անորբթ մթջև ծ՟մ՟ձ՟յնուէյուն< զստ որթ անորբզ պ՟րտ՟վոր ե վճ՟րգժ որոշ՟խթ 

աում՟ր ՟նա՟մ< գէգ լ՟ռ՟յուէյունզ չթ մ՟տուցվգժ խ՟մ ՟պր՟նքզ չթ մ՟տ՟խ՟ր՟րվգժ= Եէգ 

անորբզ ձգռք չթ ՠգրում նվ՟դ՟աույն ք՟ն՟խուէյունզ< ՟պ՟ պ՟ծ՟նջվում ե տվյ՟ժ նվ՟դ՟աույն 

ք՟ն՟խթ բթմ՟ց վճ՟րում` ծ՟մ՟ձ՟յն պ՟յմ՟ն՟ար՟յթն անթ= Սովոր՟ՠ՟ր< չՠ՟վ՟ր՟րող 

աում՟րնգրզ խ՟րող գն փոիծ՟տուցվգժ ծգտ՟ա՟ տ՟րթնգրթ զնէ՟ցքում< գէգ անումնգրթ լ՟վ՟ժզ 

ագր՟դ՟նցգն նվ՟դ՟աույն ք՟ն՟խուէյունզ=  
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Նշումներ   
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Նշումներ 



Ernst & Young

Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Ընկերության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն 
«Էրնսթ ընդ Յանգ» ընկերությունը առաջատար դիրք է գրավում 
աուդիտորական, հարկային, գործարքների ուղեկցման և 
խորհրդատվական ծառայությունների համաշխարհային 
շուկայում: Աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող մեր 152,000 
աշխատակիցներին միավորում է ընդհանուր արժեքների և 
որակյալ սպասարկման հանդեպ իրենց հավատարմությունը: Մեր 
հաջողությունը մեր աշխատակիցների, հաճախորդների և ամբողջ 
հանրության ներուժի բացահայտման մեջ է:

Ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է ey.com վեբ-
հասցեում:

Մենք մշտապես ընդլայնում ենք մեր ծառայությունների և ռեսուրսների 
շրջանակը՝ հաշվի առնելով հաճախորդների կարիքները: Շուրջ 
4,000 մասնագետներ աշխատում են ԱՊՀ երկրներում գտնվող 
18 գրասենյակներում` Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, 
Նովոսիբիրսկում, Եկատերինբուրգում, Կազանում, Կրասնոդարում, 
Տոլյատիում, Յուժնո-Սախալինսկում, Ալմաթիում, Աստանայում, 
Աթիրաուում, Բաքվում, Կիևում, Դոնեցկում, Տաշքենդում, Թբիլիսիում, 
Երևանում և Մինսկում:  

«Էրնսթ ընդ Յանգ»-ը գլոբալ կազմակերպություն է, որը միավորում 
է Ernst & Young Global Limited անդամ ընկերությունները, որոնցից 
յուրաքանչյուրը առանձին իրավաբանական անձ է: Ernst & Young Global 
բրիտանական ընկերությունը սահմանափակված է իր մասնակիցների 
երաշխիքներով և հաճախորդներին ծառայություններ չի մատուցում:  

«Էրնսթ ընդ Յանգ» ընկերության Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների խմբի մասին 
Ֆինանսական հաշվետվություններ հրապարակող յուրաքանչյուր 
կազմակերպության համար Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտներին անցումը հանդիսանում է 
կարևորագույն գործընթաց, ինչի ազդեցությունը անդրադառնում 
է ոչ միայն հաշվապահական հաշվառման, այլև կայացվող բոլոր 
որոշումների վրա, և չի սահմանափակվում միայն վերջիններիս 
արտացոլման կարգով:  

Հաճախորդների հետ աշխատելիս մենք օգտագործում ենք «Էրնսթ 
ընդ Յանգ» կազմակերպության միջազգային ռեսուրսները` մեր 
մասնագետների խմբերը ներգրավելու և կուտակված գիտելիքները 
կիրառելու միջոցով: Տնտեսության տարբեր ոլորտներում 
ծառայությունների մատուցման ընդարձակ փորձի, առաջադրված 
խնդիրների ըմբռնման և աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող 
կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքի ընթացքում 
ստացված նորագույն մշակումների շնորհիվ մենք կապահովենք  
անվիճելի առավելություններ ձեր կազմակերպությանը: Այսպիսով` 
մենք պատրաստ ենք աջակցել մեր հաճախորդների բիզնեսի 
զարգացմանը:  

© 2012 «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ. 
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Այս հրատարակությունը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն և, հետևաբար, 
նախատեսված է օգտագործելու միայն որպես ընդհանուր ուղեցույց: Այն նախատեսված 
չէ փոխարինելու որևէ մանրակրկիտ հետազոտություն և չի կարող հիմք հանդիսանալ 
մասնագիտական դատողության իրականացման համար: Ոչ «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ն, 
ոչ էլ  համաշխարհային «Էրնսթ ընդ Յանգ» կազմակերպության որևէ անդամ որևիցե 
պատասխանատվություն չեն կրում այն վնասների համար, որոնք կարող են պատճառվել որևէ 
անձի` սույն հրատարակությունում առկա տեղեկատվության օգտագործման արդյունքում որևէ 
գործողություն իրականացնելու կամ գործողությունից հրաժարվելու հետևանքով: Ցանկացած 
մասնավոր հարցի դեպքում անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան խորհրդատուին:                                                                                      
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