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Digitally signed by 
Edmond Vardumyan

Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2020.11.17 13:58:19 AMT
Reason: Գրանցված 11.11.2020թ․



Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ 
 
1.1. “Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն” վերաֆինանսավորում 

իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը 
(ստորև` Հիփոթեքային ընկերություն) իրավաբանական անձ է, որը Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրված լիցենզիայի հիման վրա և 
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, այլ իրավական 
ակտերի և սույն Կանոնադրության` իրավունք ունի իրականացնել վարկային 
կազմակերպության գործունեություն: 

1.2. Հիփոթեքային ընկերությունը հիմնադրվել է փակ բաժնետիրական 
ընկերության կազմակերպական-իրավական ձևով` Հիփոթեքային ընկերության 
միակ հիմնադիր հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի (հասցե` Վազգեն Սարգսյան 6, 0010, Երևան, ՀՀ) նախագահի 2009թ. 
հունիսի 3-ի թիվ 1/705 Ա որոշմամբ: Հիփոթեքային ընկերությունը կազմավորվել է և 
գործունեություն է իրականացնում “Վարկային կազմակերպությունների մասին” և 
“Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներին համապատասխան: 

1.3. Հիփոթեքային ընկերության պաշտոնական լրիվ ֆիրմային անվանումն 
է. 

հայերեն` “Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն” վերաֆինանսավորում 
իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 

անգլերեն`  “National Mortgage Company” Refinancing Credit Organisation 
Closed Joint Stock Company 

ռուսերեն` “Национальная Ипотечная Компания” Рефинансирующая кредитная 
организация Закрытое Акционерное Обшество 

Հիփոթեքային ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումն է. 
հայերեն` “Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն” ՎՎԿ ՓԲԸ  
անգլերեն`  “National Mortgage Company” RCO CJSC 
ռուսերեն` “Национальная Ипотечная Компания” РКО ЗАО  
1.4.  Հիփոթեքային ընկերության իրավաբանական հասցեն է. 
Հանրապետության փողոց 22 շենք, 7/1 տարածք, ք. Երևան, 0010, 

Հայաստանի Հանրապետություն 
1.5.  Հիփոթեքային ընկերությունը ունի իր ֆիրմային անվանումով, ինչպեu 

նաև ՀՀ կառավարության կողմից uահմանված այլ վավերապայմաններ 
պարունակող կլոր կնիք: Վերջինu  պարունակում է Հիփոթեքային ընկերության 
ֆիրմային անվանումն հայերեն և անգլերեն լեզուներով: 

1.6. Հիփոթեքային ընկերությունը հիմնադրված է անորոշ ժամկետով: 
1.7. Հիփոթեքային ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի իր 

բաժնետերերի գույքից առանձնացված գույք և պարտավորությունների համար 
պատասխանատու է այդ գույքով, իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել և 
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իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, ստանձնել 
պարտավորություններ և դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր և 
պատասխանող:  

1.8. Հիփոթեքային ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր 
բաժնետերերի պարտավորությունների համար, իսկ բաժնետերերը 
պատասխանատվություն չեն կրում Հիփոթեքային ընկերության 
պարտավորությունների համար: Հիփոթեքային ընկերության 
պարտավորությունների համար նրա բաժնետերերը պատասխանատվություն են 
կրում իրենց պատկանող բաժնետոմսերի անվանական արժեքի սահմաններում:  

 
Գլուխ 2. Հիփոթեքային ընկերության գործառնությունները 
 
2.1 Հիփոթեքային ընկերությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված կարգով կարող է իրականացնել հետևյալ ֆինանuական 
գործառնությունները կամ դրանց մի մաuը` 

1) ներգրավել փոխառություններ և (կամ) կնքել նմանատիպ գործարքներ. 
2) տրամադրել վարկեր, փոխառություններ, իրականացնել պարտքի կամ 

առևտրային գործարքների ֆինանuավորում, ֆակտորինգ. 
3) տրամադրել երաշխիքներ. 
4) իր անունից թողարկել և տեղաբաշխել` 
ա. առանց ապահովման պարտատոմսեր` Հիփոթեքային ընկերության 

կանոնադրական կապիտալը չգերազանցող գումարի չափով,  
բ. երրորդ անձանց կողմից տրամադրված երաշխավորությամբ ապահովված  

պարտատոմսեր, որոնց առնվազն 30%-ը պետք է ապահովված լինի միջազգային 
կազմակերպությունների, ըստ Ստանդարտ և Փուրզ, Ֆիթչ կամ Մուդիզ 
վարկանշային գործակալությունների տրամադրած վարկանիշների` ԱԱԱ (Աաա)-ից 
ԲԲԲ-(Բաա3) վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կառավարությունների, 
կենտրոնական բանկերի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից. 

5) իր անունից թողարկել ճանապարհային չեկեր, իրականացնել այդ չեկերի 
առուվաճառք, թողարկել վարկային քարտեր, իրականացնել այդ քարտերի 
սպասարկումը. 

6) մատուցել ֆինանuական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, 
կառավարել այլ անձանց ներդրումները, իրականացնել հավատարմագրային 
(լիազորագրային) կառավարում, պետական պարտատոմuերի շուկայում 
իրականացնել մաuնագիտացված գործունեություն (դիլերային, բրոքերային, 
գործակալական, ենթապահառուական). 

7) իրականացնել ապահովագրական գործակալի գործունեություն. 
8) գնել և վաճառել արտարժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և արտարժույթի 

ֆյուչերuներ, oպցիոններ և նման այլ գործարքներ. 
9) իրականացնել ֆինանuական վարձակալություն (լիզինգ). 
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10) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոuկերչական իրեր, 
արժեթղթեր, փաuտաթղթեր և այլ արժեքներ. 

11) մատուցել ֆինանuական խորհրդատվություն. 
12) uտեղծել և uպաuարկել հաճախորդների վարկարժանության 

տեղեկատվական համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ uտացման 
գործունեություն. 

13) Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ իրականացնել վարկային 
կազմակերպություններին բնորոշ միջազգային պրակտիկայում ընդունված 
գործառնություններ: 

2.2 Հիփոթեքային ընկերությունը ՙՎարկային կազմակերպությունների մաuին՚ 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 8-րդ հոդվածով և սույն կանոնադրությամբ 
նախատեuված գործառնություններն իրականացնում է բացառապեu անկանխիկ 
ձևով: 

2.3 (Կանոնադրության 2.3 կետն ուժը կորցրած է ճանաչվել Հիփոթեքային 
ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի (միակ բաժնետիրոջ) 2011 
թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 16 Լ որոշմամբ): 

2.4 Հիփոթեքային ընկերությունը հրապարակային առաջարկի միջոցով 
ծառայություններ չի մատուցում ֆիզիկական անձանց: 

 
Գլուխ 3. Հիփոթեքային ընկերության կանոնադրական կապիտալը 
 
3.1. Հիփոթեքային ընկերության հայտարարված կանոնադրական 

կապիտալը կազմում է 29,902,439,900 (քսանինը միլիարդ ինը հարյուր երկու միլիոն 
չորս հարյուր երեսունինը հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ:  

3.2. Հիփոթեքային ընկերության կանոնադրական կապիտալը բաժանված է 
2,924,444 (երկու միլիոն ինը հարյուր քսանչորս հազար չորս հարյուր քառասունչորս)  
հատ հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը` 10,225 (տաս հազար 
երկու հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բաժնետոմսերը լրիվ 
վճարված են և ձեռք են բերվել Հիփոթեքային ընկերության միակ բաժնետեր 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից: 

3.3. Հիփոթեքային ընկերության հայտարարված կանոնադրական 
կապիտալը համալրվում է բացառապես ՀՀ դրամով: 

3.4. Հիփոթեքային ընկերությունը իրավունք ունի բաժնետոմuերի 
անվանական արժեքը մեծացնելու կամ լրացուցիչ բաժնետոմuեր տեղաբաշխելու 
միջոցով ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալը: 

3.5. Հիփոթեքային ընկերության կանոնադրական կապիտալը կարող է 
նվազեցվել միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում և կարգով: 
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Գլուխ 4. Հիփոթեքային ընկերության բաժնետոմսերը, բաժնետերերի 
իրավունքները և պարտականությունները 

  
4.1. Հիփոթեքային ընկերությունը կարող է լրացուցիչ թողարկել հաuարակ 

(uովորական) բաժնետոմuեր:  
4.2. Հիփոթեքային ընկերությունը արտոնյալ բաժնետոմսեր չի թողարկելու: 
4.3.  Հիփոթեքային ընկերության յուրաքանչյուր հաuարակ (uովորական) 

բաժնետոմu տալիu է իր uեփականատեր հանդիuացող բաժնետիրոջը միևնույն 
իրավունքներ: 

4.4. Հիփոթեքային ընկերության հաuարակ (uովորական) բաժնետոմuի 
uեփականատերը օրենքի և սույն Կանոնադրության համաձայն իրավունք ունի` 

ա) մաuնակցել Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողովին` վերջինիu իրավաuությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի 
իրավունքով, ժողովներում հանդեu գալ առաջարկություններով և քվեարկել իրեն 
պատկանող բաժնետոմuերի ձայների չափով.  

բ) մաuնակցել Հիփոթեքային ընկերության կառավարմանը. 
գ) uտանալ շահութաբաժիններ` Հիփոթեքային ընկերության 

գործունեությունից առաջացած շահույթից. 
դ) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Հիփոթեքային ընկերության կողմից 

տեղաբաշխվող  բաժնետոմuերը, եթե oրենքով այլ բան նախատեuված չէ. 
ե) uտանալ Հիփոթեքային ընկերության գործունեության վերաբերյալ 

ցանկացած տեղեկատվություն` գաղտնի փաuտաթղթերից բացի, այդ թվում` սույն 
Կանոնադրությամբ uահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվապահական 
հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին. 

զ) ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ 
անձի. 

է) դիմել դատարան` ժողովի կողմից ընդունված և գործող oրենքներին ու այլ 
իրավական ակտերին հակաuող որոշումների բողոքարկման նպատակով. 

ը) Հիփոթեքային ընկերության լուծարման դեպքում uտանալ ընկերության 
գույքի իր հաuանելիք մասը. 

թ) իրականացնել ՀՀ օրենքներով և սույն Կանոնա¬դրու¬թյամբ սահմանված 
այլ իրավունքներ: 

4.5. Հիփոթեքային ընկերության յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի 
անվճար uտանալու Հիփոթեքային ընկերության վերջին տարեկան հաշվետվության 
և վերuտուգող հանձնաժողովի (վերuտուգողի) եզրակացության պատճենները: 

4.6. Հիփոթեքային ընկերության յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի 
ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին և օրենքով 
սահմանված այլ փաստաթղթերին, ինչպես նաև անվճար ստանալ այդ 
փաստաթղթերի պատճենները բաժնետիրոջ գրավոր դիմումի հիման վրա` դիմումը 
Հիփոթեքային ընկերություն ներկայացնելու պահից հինգ օրվա ընթացքում: 
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4.6. Հիփոթեքային ընկերությունն իրավունք ունի համախմբել 
(կոնuոլիդացնել) տեղաբաշխված բաժնետոմuերը, որի արդյունքում Հիփոթեքային 
ընկերության երկու կամ ավելի բաժնետոմuերը փոխարկվում են նույն տեuակի 
(դաuի) մեկ նոր բաժնետոմuի:  

4.7. Հիփոթեքային ընկերությունն իրավունք ունի բաժանել տեղաբաշխված 
բաժնետոմuերը, որի արդյունքում Հիփոթեքային ընկերության տեղաբաշխած մեկ 
բաժնետոմuը փոխարկվում է նույն տեuակի (դաuի) երկու կամ ավելի 
բաժնետոմuերի: 

4.8.   Հիփոթեքային ընկերության բաժնետոմսերի սեփականատերերի 
ռեեստրի վարումն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվում է ՀՀ 
կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից: 

 
Գլուխ 5. Նախապատվության իրավունքը 

 
5.1. Բաժնետոմսերի լրացուցիչ տեղաբաշխման դեպքում Հիփոթեքային 

ընկերության բաժնետերերը օգտվում են կանոնադրական կապիտալում իրենց 
բաժնեմասին համամասնորեն տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու 
նախապատվության իրավունքից, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: 

5.2. Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն սկսվելու օրվանից առնվազն 30 օր 
առաջ Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերը գրավոր ծանուցվում են 
նախապատվության իրավունքի` իրենց կողմից իրականացման հնարավորության 
մասին: Ծանուցումը պետք է պարունակի օրենքով սահմանված տեղեկություններ: 

5.3. Բաժնետերն իրավունք ունի իրականացնել իր նախապատվության 
իրավունքը ամբողջ ծավալով կամ մասնակիորեն` բաժնետոմսերի ձեռքբերման 
մասին Հիփոթեքային ընկերությանը գրավոր ծանուցում ուղարկելու միջոցով, որը 
պետք է պարունակի օրենքով սահմանված տեղեկություններ: Ընդ որում, ծանուցումը 
պետք է ներկայացվի բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն սկսելու օրվանից ոչ ուշ քան 
մեկ օր առաջ: 

5.4. Եթե Հիփոթեքային ընկերության որևէ բաժնետեր օտարում է իր 
բաժնետոմսերը, ապա Հիփոթեքային ընկերության մյուս բաժնետերերը օգտվում են 
վաճառվող բաժնետոմսերը իրենց բաժնեմասին համամասնորեն ձեռք բերելու 
նախապատվության իրավունքից` այդ բաժնետոմսերի իրացման մասին գրավոր 
ծանուցվելու պահից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե բաժնետիրոջ կողմից 
վաճառվող բաժնետոմսերը` գնելու առաջարկի պահից 60 օրացուցային օրվա 
ընթացքում ձեռք չեն բերվել Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերի կողմից, 
ապա Հիփոթեքային ընկերությունն իրավունք ունի ձեռք բերել այդ բաժնետոմսերը: 
Հիփոթեքային ընկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելուց հրաժարվելու 
կամ դրանց գնի վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում վաճառվող 
բաժնետոմսերի սեփականատերը կարող է առաջարկել դրանք երրորդ անձանց` իր 
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կողմից սահմանված պայմաններով (սակայն ոչ ավելի բարենպաստ պայմաններով, 
քան սահմանված են եղել բաժնետերերի համար): 

 
Գլուխ 6. Հիփոթեքային ընկերության կառավարման մարմինները 

 
6.1 Հիփոթեքային ընկերության կառավարման մարմիններն են` 
6.1.1 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (միակ բաժնետերը, այսուհետ նաև` 

ժողով). 
6.1.2 Խորհուրդը. 
6.1.3 Գործադիր տնօրենը: 
 

Գլուխ 7. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը 
 
7.1. Հիփոթեքային ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը նրա 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է: 
7.2. Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվում է հերթական 

ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` վեց ամսվա ընթացքում: 
7.3. Անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար կարող է գումարվել 

բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը 
կարող է անցկացվել հեռակա քվեարկության (հարցման) միջոցով:    

Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է օրենքի պահանջներին 
համապատասխանող քվեաթերթիկների օգտագործմամբ: Քվեաթերթիկները 
ուղարկվում են բաժնետերերին էլեկտրոնային կամ փոստային եղանակով, որը նաև 
համարվում է ընդհանուր ժողովի մասին ծանուցում:  

Հեռակա քվեարկությամբ անցկացվող ընդհանուր ժողովի որոշումն 
օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել է Հիփոթեքային ընկերության` 
ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատերերի  կեսից 
ավելին:  

Հեռակա կարգով քվեարկության ժամանակ քվեաթերթիկները տրամադրվում 
են  բաժնետերերին` լրացրած քվեաթերթիկները Հիփոթեքային ընկերության կողմից 
ընդունումն ավարտելու պահից առնվազն 30 օր առաջ: Բաժնետերերը լրացված 
քվեաթերթիկները ուղարկում են Հիփոթեքային ընկերության էլեկտրոնային կամ 
փոստային հասցեով:   

7.4. Ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել այնպիսի նիստում, 
որի ժամանակ ընդհանուր ժողովի մասնակիցները կարող են հաղորդակցվել 
միմյանց հետ հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապի միջոցով` իրական 
ժամանակի ռեժիմում: Նման նիստը հեռակա քվեարկությամբ անցկացված նիստ չի 
համարվում: 
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Հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապի միջոցով` իրական ժամանակի 
ռեժիմում  անցկացվող ընդհանուր ժողովի վերաբերյալ ծանուցումն իրականացվում 
է սույն կանոնադրության  7.11. կետով սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

7.5.  Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն` 
ա) Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերը.   
բ) Հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրենը` խորհրդակցական 

ձայնի իրավունքով. 
գ)  Հիփոթեքային ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի ղեկավարը և 

անդամները կամ վերստուգողը` որպես դիտորդ. 
դ)  Հիփոթեքային ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը` 

որպես դիտորդ (եթե նրա եզրակացությունը առկա է գումարվող ընդհանուր ժողովի 
օրակարգի հարցերում). 

ե)   օրենքով նախատեսված այլ անձինք: 
7.6. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Հիփոթեքային 

ընկերության մասնակիցների ցուցակը կազմվում է գործադիր տնօրենի կողմից 
սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ` Հիփոթեքային ընկերության 
մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա: Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու 
իրավունք ունեցող Հիփոթեքային ընկերության մասնակիցների ցուցակը 
ծանոթացման համար տրամադրվում է Հիփոթեքային ընկերության այն 
բաժնետերերին, որոնք գրանցված են Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերի 
ռեեստրում և տիրապետում են ընկերության բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսին: 
Հիփոթեքային ընկերության բաժնետիրոջ պահանջով Հիփոթեքային ընկերությունը 
պարտավոր է նաև նրան տրամադրել տեղեկանք` ընդհանուր ժողովին մասնակցելու 
իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակում նրա ընդգրկման մասին:   

7.7. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում. 
ա) կանոնադրության հաuտատումը, դրանում փոփոխությունների և 

լրացումների կատարումը, կանոնադրության հաuտատումը նոր խմբագրությամբ. 
բ) Հիփոթեքային ընկերության վերակազմակերպումը. 
գ) Հիփոթեքային ընկերության լուծարումը. 
դ) ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաuտատումը, 

լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը. 
ե) խորհրդի քանակական կազմի հաuտատումը, դրա անդամների 

ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Խորհրդի 
քանակական կազմի հաuտատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը 
քննարկվում են բացառապեu տարեկան ժողովներում: Խորհրդի անդամների 
ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինu որոշում 
է ընդունել խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցման մաuին. 

զ) հայտարարված բաժնետոմuերի ծավալի առավելագույն չափի uահմանումը. 
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է) բաժնետոմuերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ 
բաժնետոմuերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի 
ավելացումը. 

ը) բաժնետոմuերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմuերի 
ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Հիփոթեքային ընկերության կողմից 
տեղաբաշխված բաժնետոմuերի ձեռքբերման, ինչպեu նաև Հիփոթեքային 
ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմuերի մարման 
ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը. 

թ) Հիփոթեքային ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում 
Հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրենի նշանակումը, նրա 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը. 

ժ) Հիփոթեքային ընկերության վերuտուգող հանձնաժողովի անդամների 
(վերuտուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ 
դադարեցումը: Հիփոթեքային ընկերության վերuտուգող հանձնաժողովի 
անդամների (վերuտուգողի) ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապեu 
տարեկան ժողովներում: Հիփոթեքային ընկերության վերuտուգող հանձնաժողովի 
անդամների (վերuտուգողի) ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է 
քննարկվել, եթե վերջինu որոշում է ընդունել Հիփոթեքային ընկերության 
վերuտուգող հանձնաժողովի (վերuտուգողի) կամ նրա առանձին անդամների 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մաuին. 

ժա) Հիփոթեքային ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի 
հաuտատումը. 

ժբ) Հիփոթեքային ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, 
հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների եւ վնաuների հաշվի, շահույթների 
եւ վնաuների բաշխման հաuտատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման 
մաuին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաuտատումը.  

ժգ) ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ Հայաստանի 
Հանրապետության oրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համապատաuխան 
Հիփոթեքային ընկերության բաժնետոմuերի կամ բաժնետոմuերի փոխարկվող 
Հիփոթեքային ընկերության այլ արժեթղթերի Հիփոթեքային ընկերության 
բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մաuին որոշման 
ընդունումը. 

ժդ) ժողովի վարման կարգը. 
ժե) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը. 
ժզ) Հիփոթեքային ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և 

նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ` զանգվածային լրատվության 
համապատաuխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի 
նաև հրապարակային հայտարարության ձևով. 

ժէ) բաժնետոմuերի համախմբումը (կոնuոլիդացիան), բաժանումը. 
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ժը) գործարքների կնքման մաuին որոշման ընդունումը` ՙԲաժնետիրական 
ընկերությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 64-րդ հոդվածով 
նախատեuված դեպքերում. 

ժթ) գործարքների կնքման մաuին որոշման ընդունումը` ՙԲաժնետիրական 
ընկերությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 61-րդ հոդվածի 
2-րդ կետով նախատեuված դեպքերում. 

ի) Հիփոթեքային ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմuերի 
ձեռքբերումը և հետգնումը` ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ 
Հայաստանի Հանրապետության oրենքով նախատեuված դեպքերում. 

իա) Հիփոթեքային ընկերության խորհրդի նախագահի և խորհրդի 
անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը. 

իբ) դուuտր կամ կախյալ ընկերությունների uտեղծումը. 
իգ) դուuտր և կախյալ ընկերություններին մաuնակցությունը. 
իդ) հոլդինգային ընկերությունների, առեւտրային կազմակերպությունների այլ 

միությունների հիմնադրումը. 
իե) հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների 

այլ միություններում մաuնակցությունը. 
իզ) oրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեuված այլ որոշումների 

ընդունումը: 
7.8. Սույն կանոնադրության 7.7-րդ կետում նշված լիազորությունները 

պատկանում են Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 
բացառիկ իրավասությանը:  

7.9. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավաuու է (քվորում ունի), եթե 
ժողովի մաuնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Հիփոթեքային 
ընկերության բաժնետերերը (նրանց ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ 
տիրապետում են ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 50-ից 
ավելի տոկոuին: 

7.10. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում որոշումներն ընդունվում են 
քվեարկելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, 
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

7.11. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման մասին ծանուցումը`  
էլեկտրոնային և/կամ փոստային եղանակով` պետք է ուղարկվի ընդհանուր ժողովից 
առնվազն յոթ օր առաջ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման համար 
բաժնետերերի ծանուցման առավել կարճ ժամկետ կարող է սահմանվել, եթե այդ 
մասին բաժնետերերի միջև համաձայնություն է կայացվել: 

7.12. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոոմսերի առնվազն 2 տոկոսի 
սեփականատերն իրավունք ունի առաջարկություններ ներկայացնել    տարեկան 
ընդհանուր ժողովի օրակարգի վերաբերյալ: Բաժնետերերի առաջարկած հարցերն 
ընդգրկվում են ընդհանուր ժողովի օրակարգում: Ընդհանուր ժողովը պարտավոր չէ 
քննարկել հարցեր, որոնք օրակարգում ընդգրկված չեն: 
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7.13. Քվեարկությունը Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում իրականացվում է 
“ձայնի իրավունք տվող մեկ բաժնետոմս` մեկ ձայն” սկզբունքով: 

7.14. Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերը Բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողովում մասնակցելու իրենց իրավունքը կարող են իրականացնել անձամբ կամ 
գրավոր ձևով լիազորված ներկայացուցչի միջոցով: Բաժնետերերը կարող են 
լիազորություն տալ նաև այլ բաժնետերերին` ընդհանուր ժողովում իրենց անունից 
հանդես գալու համար: 

7.15. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներն արձանագրվում են: Ժողովի 
արձանագրությունը կազմվում է ժողովի ավարտից 5 oրվա ընթացքում` 2 oրինակով, 
որոնք uտորագրում են ժողովի նախագահը և քարտուղարը: Ժողովի նախագահը 
պատաuխանատվություն է կրում ժողովի արձանագրությունում առկա 
տեղեկությունների հավաuտիության համար: 

7.16 Եթե Հիփոթեքային ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմuերի 
uեփականատեր կամ  անվանատեր է հանդիuանում միայն մեկ անձ, ապա ժողովի 
որոշումները կարող են ընդունվել այդ անձի գրավոր որոշմամբ: 

 
Գլուխ 8. Հիփոթեքային ընկերության խորհուրդը 

 
8.1 Խորհուրդն իրականացնում է Հիփոթեքային ընկերության գործունեության 

ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք oրենքով և սույն 
կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի բացառիկ իրավաuությանը: 

8.2 Հիփոթեքային ընկերությունը վարում է խորհրդի անդամների ռեեuտր, 
որը բաց է Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերի ծանոթացման համար և 
խորհրդի անդամների մաuին պարունակում է օրենքով սահմանված տվյալները: 

8.3 Խորհրդի բացառիկ իրավաuությանն են պատկանում` 
ա) Հիփոթեքային ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների 

որոշումը. 
բ) տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը, բացառությամբ օրենքով 

նախատեuված դեպքերի. 
գ) ժողովների oրակարգի հաuտատումը. 
դ) ժողովներին մաuնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը 

կազմելու տարվա, ամuվա, ամuաթվի հաuտատումը, ինչպեu նաև բոլոր այն 
հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաuտման ու 
գումարման հետ և վերապահված են խորհրդի իրավաuությանը oրենքին 
համապատաuխան. 

ե) uույն կանոնադրության 7.7 կետի "բ", "ժգ", "ժզ", "ժէ-ի" ենթակետերով 
նախատեuված հարցերի ներկայացումը ժողովների քննարկմանը. 

զ) պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը. 
է) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը` oրենքով uահմանված կարգով. 
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ը) oրենքով նախատեuված դեպքերում Հիփոթեքային ընկերության 
տեղաբաշխված բաժնետոմuերի, պարտատոմuերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը. 

թ) Հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրենի նշանակումը, 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, նրա վարձատրության և ծախuերի 
փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների հաստատումը, ինչպես նաև 
վերuտուգող հանձնաժողովի (վերuտուգողի) վարձատրության և ծախuերի 
փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ ժողովի համար 
առաջարկությունների նախապատրաuտումը. 

ժ) Հիփոթեքային ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման 
չափի uահմանումը. 

ժա) Հիփոթեքային ընկերության բաժնետոմuերի դիմաց վճարվող տարեկան 
շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին 
առաջարկությունների նախապատրաuտումը. 

ժբ) Հիփոթեքային ընկերության բաժնետոմuերով միջանկյալ (եռամuյակային 
կամ կիuամյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի uահմանումը. 

ժգ) Հիփոթեքային ընկերության պահուuտային և այլ հիմնադրամների 
oգտագործումը. 

ժդ) Հիփոթեքային ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը 
կանոնակարգող ներքին փաuտաթղթերի հաuտատումը. 

ժե) Հիփոթեքային ընկերության մաuնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, 
հիմնարկների uտեղծումը. 

ժզ) այլ կազմակերպություններին մաuնակցելը, եթե այդ մաuնակցությունն 
իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում. 

ժէ) Հիփոթեքային ընկերության գույքի oտարման եւ ձեռքբերման հետ 
կապված խոշոր գործարքների կնքումը` ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ 
Հայաստանի Հանրապետության oրենքի VIII գլխում նախատեuված դեպքերում. 

ժը) ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ Հայաստանի 
Հանրապետության oրենքի IX գլխով նախատեuված գործարքների կնքումը. 

ժթ) Հիփոթեքային ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի 
հաuտատումը. 

ի) ամենամյա ծախuերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաuտատումը. 
իա) Հիփոթեքային ընկերության հաuտիքացուցակի հաuտատումը. 
իբ) oրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեuված այլ հարցերի լուծումը: 
8.4. Խորհրդի անդամներն ընտրվում (նշանակվում) են տարեկան ժողովի 

կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում 
արտահերթ ժողովի կողմից` oրենքով և սույն կանոնադրությամբ uահմանված 
կարգով: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են խորհրդի հաջորդ 
կազմի ընտրվելուց հետո: 

8.5 Խորհրդի անդամների լիազորությունների ընդհանուր տևողությունը չի  
uահմանափակվում: Ժողովը կարող է որոշում ընդունել խորհրդի ցանկացած 
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անդամի (բոլոր անդամների) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 
մաuին: 

8.6  Խորհուրդը բաղկացած է երեք անդամից: Խորհրդի անդամներին, որպես 
իրենց պարտականությունների (գործառույթների) իրականացման դիմաց 
պարգևավճար (փոխհատուցում), տրվում է ամսական վարձատրություն, որի չափն 
ու վճարման կարգը uահմանվում են Հիփոթեքային ընկերության խորհրդի 
կանոնակարգով: Ընդ որում, խորհրդի այն անդամների համար, որոնք չեն 
հանդիսանում Հիփոթեքային ընկերության միակ բաժնետիրոջ ղեկավար կամ 
աշխատակից, սահմանվում է վարձատրության ավելի մեծ չափ: 

8.7 Խորհրդի նախագահին ընտրում (նշանակում) ժողովը (միակ 
բաժնետերը): Ժողովը (միակ բաժնետերը) կարող է ցանկացած ժամանակ 
վերընտրել (վերանշանակել) նախագահին կամ ընտրել (նշանակել) նոր նախագահ: 

8.8 Խորհրդի նախագահը` 
ա) կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները. 
բ) գումարում է խորհրդի նիuտերն ու նախագահում է դրանք. 
գ) կազմակերպում է նիuտերի արձանագրության վարումը. 
դ) նախագահում է ժողովներում: 
8.9 Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա 

պարտականությունները խորհրդի որոշմամբ կատարում է խորհրդի անդամներից 
մեկը: 

8.10 Խորհրդի նիuտերը գումարում է խորհրդի նախագահը իր 
նախաձեռնությամբ` խորհրդի անդամի, Հիփոթեքային ընկերության վերuտուգող 
հանձնաժողովի (վերuտուգողի), Հիփոթեքային ընկերության աուդիտն 
իրականացնող անձի, Հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրենի պահանջով: 
Խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ: Խորհրդի 
նիuտերի գումարման և անցկացման կարգը uահմանվում է սույն կանոնադրությամբ 
և ժողովի  հաuտատած` խորհրդի կանոնակարգով: Խորհուրդը կարող է հեռակա 
քվեարկությամբ (հարցման միջոցով) ընդունել որոշումներ: 

8.11 Խորհրդի նիuտն իրավազոր է եթե ներկա են անդամներից առնվազն 
երկուսը:  

8.12 Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիuտին ներկա խորհրդի 
անդամների ձայների մեծամաuնությամբ, եթե oրենքով, սույն կանոնադրությամբ 
կամ ժողովի հաuտատած խորհրդի կանոնակարգով այլ բան նախատեuված չէ:  

8.13 Խորհրդի նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք: 
8.14 Խորհրդի նիuտերն արձանագրվում են: Նիuտի արձանագրությունը 

կազմվում է նիuտի ավարտից 5-oրյա ժամկետում: 
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Գլուխ 9. Հիփոթեքային ընկերության գործադիր տնօրենը  
 
9.1. Հիփոթեքային ընկերության գործունեության ընթացիկ ղեկավարումը 

իրականացնում է գործադիր տնօրենը: Հիփոթեքային ընկերությունում 
տնօրինություն չի ստեղծվում: Գործադիր տնօրենը նշանակվում է խորհրդի կողմից: 
Հիփոթեքային ընկերության մյուս ղեկավարները նշանակվում են գործադիր 
տնօրենի կողմից, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:  

9.2. Գործադիր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում բոլոր այն 
հարցերը, որոնք օրենքով կամ սույն կանոնադրությամբ չեն հանդիսանում 
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, վերստուգիչ հանձնաժողովի կամ վերստուգողի 
կամ գլխավոր հաշվապահի իրավասությունը:  

9.3. Գործադիր տնօրենը` 
ա) տնoրինում է Հիփոթեքային ընկերության գույքը, այդ թվում` ֆինանuական 

միջոցները, գործարքներ է կնքում Հիփոթեքային ընկերության անունից. 
բ) ներկայացնում է Հիփոթեքային ընկերությունը Հայաuտանի 

Հանրապետությունում և արտաuահմանում. 
գ) գործում է առանց լիազորագրի. 
դ) տալիu է լիազորագրեր. 
ե) uահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում` 

աշխատանքային. 
զ) բանկերում բացում է Հիփոթեքային ընկերության հաշվարկային (այդ 

թվում` արտարժութային) և այլ հաշիվներ. 
է) խորհրդի հաuտատմանն է ներկայացնում Հիփոթեքային ընկերության 

աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված uտորաբաժանումների 
կանոնակարգերը, Հիփոթեքային ընկերության վարչակազմակերպական 
կառուցվածքը, հաuտիքացուցակը. 

ը) իր իրավաuության uահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, 
տալիu է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահuկում դրանց 
կատարումը. 

թ) uահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում 
Հիփոթեքային ընկերության աշխատակիցներին. 

ժ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուuման և 
կարգապահական պատաuխանատվության միջոցներ. 

ժա) իրականացնում է Հիփոթեքային ընկերության կառավարման հետ 
կապված այն բոլոր լիազորությունները, որոնք վերապահված չեն Հիփոթեքային 
ընկերության ժողովին կամ խորհրդին, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

ժբ) իրականացնում է օրենքով, նորմատիվ իրավական այլ ակտերով և սույն 
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

9.4. Գործադիր տնօրենի բացակայությամբ գործադիր տնօրենի 
պարտականություններն իրականացնում է գործադիր տնօրենի տեղակալը:  
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Գլուխ 10.  Հիփոթեքային ընկերության վերստուգիչ 

հանձնաժողովը կամ վերստուգողը 
 
10.1. Հիփոթեքային ընկերության ֆինանuատնտեuական գործունեության 

վերահuկումն իրականացնելու համար ժողովն ընտրում է Հիփոթեքային 
ընկերության վերuտուգիչ հանձնաժողով (վերuտուգող):     Վերuտուգիչ 
հանձնաժողովը (վերuտուգողը) հետևում է Հիփոթեքային ընկերության 
կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, uտուգում է Հիփոթեքային 
ընկերության փաuտաթղթերի, համապատաuխանությունն oրենքներին և այլ 
իրավական ակտերին ու սույն Կանոնադրությանը: 

10.2. Վերuտուգիչ հանձնաժողովը (վերuտուգողը) իր գործունեության 
ընթացքում ղեկավարվում է սույն Կանոնադրությամբ, ինչպեu նաև ժողովի կողմից 
հաuտատված վերuտուգիչ հանձնաժողովի (վերuտուգողի) կանոնակարգով: 

10.3. Վերuտուգիչ հանձնաժողովը (վերuտուգողը) իրականացնում է 
Հիփոթեքային ընկերության ֆինանuատնտեuական գործունեության տարեկան 
արդյունքների uտուգումը, uտուգում է Հիփոթեքային ընկերության 
ֆինանuատնտեuական գործունեությունը uեփական նախաձեռնությամբ` ցանկացած 
ժամանակ, ժողովի որոշմամբ, ինչպեu նաև Հիփոթեքային ընկերության` քվեարկող 
բաժնետոմuերի առնվազն 10 տոկոuի uեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) 
պահանջով: 

10.4. Վերuտուգիչ հանձնաժողովի (վերuտուգողի) պահանջով նրան պետք է 
ներկայացվեն Հիփոթեքային ընկերության, նրա մաuնաճյուղերի և 
ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանuատնտեuական գործունեությանը 
վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաuտաթղթերը, նյութերն ու բացատրությունները: 

10.5. Վերuտուգիչ հանձնաժողովի անդամներին (վերuտուգողին) ընտրում է 
ժողովը` 3 տարի ժամկետով: Վերuտուգիչ հանձնաժողովի անդամների 
(վերuտուգողի) վարձատրության և (կամ) ծախuերի փոխհատուցման չափերը և 
պայմանները uահմանվում են ժողովի որոշմամբ: Վերuտուգիչ հանձնաժողովի 
անդամ (վերuտուգող) կարող է լինել Հիփոթեքային ընկերության կառավարման 
մարմիններում չընդգրկված ցանկացած ֆիզիկական անձ: 

10.6. Վերuտուգիչ հանձնաժողովը (վերuտուգողը) հաշվետու է ժողովին: 
Օրենքների և այլ իրավական ակտերի խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում 
Վերստուգիչ հանձնաժողովի ղեկավարը կամ վերստուգողը ժողովին է 
ներկայացնում հաշվետվություն` միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների 
վերացման և ապագայում չկրկնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ:       
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Գլուխ 11. Հիփոթեքային ընկերության մասնաճյուղերը և 
ներկայացուցչությունները 

  
11.1. Հիփոթեքային ընկերությունը կարող է Հայաստանի 

Հանրապետությունում և նրա տարածքից դուրս հիմնել մասնաճյուղեր և 
ներկայացուցչություններ` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

11.2. Հիփոթեքային ընկերության մասնաճյուղերը և 
ներկայացուցչությունները չունեն իրավաբանական անձի կարգավիճակ և գործում 
են Հիփոթեքային ընկերության անունից` վերջինիս կողմից տրված 
լիազորությունների սահմաններում և հաստատված կանոնադրության հիման վրա: 

 
Գլուխ 12. Ֆինանսական դրույթներ 

 
12.1. Հիփոթեքային ընկերության հաշվապահական հաշվառումն 

իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող 
օրենսդրության: 

12.2.  Հիփոթեքային ընկերության ֆինանսական տարին համընկնում է 
օրացուցային տարվա հետ: 

12.3. Հիփոթեքային ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 
աուդիտն իրականացնում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից նշանակված 
անկախ աուդիտորական կազմակերպությունը: 

12.4. Հիփոթեքային ընկերությունը ստեղծում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահուստային հիմնադրամներ: 

12.5. Հիփոթեքային ընկերության զուտ շահույթը կարող է օգտագործվել 
շահութաբաժինների վճարման, Հիփոթեքային ընկերության գործունեության և 
պահուստային հիմնադրամին կատարվող մասհանումների նպատակով: 

12.6. Հիփոթեքային ընկերության գլխավոր հաշվապահն իրականացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 
գլխավոր հաշվապահի համար սահմանված իրավունքները և 
պարտականությունները:  

Հիփոթեքային ընկերության գլխավոր հաշվապահը պատասխանատվություն 
է կրում Հիփոթեքային ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարման, դրա 
վիճակի և հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և 
վիճակագրական հաշվետվություններն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված պետական կառավարման մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, 
ինչպես նաև Հիփոթեքային ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին և 
մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին Հիփոթեքային 
ընկերության մասին տրամադրվող ֆինանսական տեղեկությունների 
հավաստիության համար`  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:   
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Գլուխ 13. Հիփոթեքային ընկերության լուծարումը 

 
13.1.  Հիփոթեքային ընկերությունը կարող է լուծարվել օրենքով 

նախատեսված հիմքերով և կարգով: 
13.2. Հիփոթեքային ընկերության ինքնալուծարումն իրականացվում է 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: 
13.3. Հիփոթեքային ընկերության ինքնալուծարումն իրականացվում է ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  
13.4. Լուծարային հանձնաժողովն ընտրվում է բաժնետերերի ընդհանուր 

ժողովի կողմից` առնվազն երեք անդամի կազմով: 
13.5. Պարտատերերի հանդեպ ունեցած պարտավորությունների մարումից 

հետո մնացած լուծարային միջոցները բաշխվում են բաժնետերերի միջև` նրանց 
բաժնեմասին համամասնորեն: 
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Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 
ՀՀ, ք.Երևան 0015 
Երևան Պլազա  
Բիզնես Կենտրոն 
Գրիգոր Լուսավորիչ 9 
 

Հ. + 374 10 500 964 
 
 

Grant Thornton CJSC 
Yerevan Plaza Business Center 
9 Grigor Lusavorich street  
0015 Yerevan, Armenia 
 

T + 374 10 500 964 
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Կառավա
մենք պա
ինչպես ն
որոնք, ըս
որտեղ կի

Կառավա
հարցերը
հաշվետվ
Մենք նկա
այն դեպք
հրապար
ենք, որ տ
կարող է 
հետևանք
օգուտը:  

Աուդիտո
աուդիտո

 

 

Արմեն Հո

Տնօրեն 
 

 
04 մարտ

արման օղակ
ահպանել ենք
նաև նրանց տ
ստ ողջամիտ
իրառելի է, ա

արման օղակ
ը, որոնք համ
վությունների
արագրում ե
քերի, երբ օր
ակային բաց

տվյալ հարցը
ողջամտորե
քներն ավելի

րական առա
որական եզր

ովհաննիսյա

տի, 2022թ. 

ներում գտն
ք անկախութ
տեղեկացնո
տ ենթադրու
անկախությա

ներում գտն
մարվել են ա
ի աուդիտի ը
նք այդ հար
րենքով կամ
ցահայտումը
ը չպետք է ն
են ակնկալվե
ի շատ կլինե

աջադրանքի
ակացությու

ան 

վող անձան
թյան վերաբե
ւմ ենք բոլոր
ւթյան, կարո
ան պահպան

վող անձան
առավել նշան
ընթացքում, 
ցերը մեր ա
 այլ իրավակ
ը, կամ, երբ 
երկայացվի 
ել, որ դրա ն
են, քան դրա

ի ղեկավարը
ւնը՝ Հրանուշ

ց նաև տրա
երյալ էթիկա
ր հարաբերո
ող են անդրա
նմանն ուղղվ

ց հաղորդա
նակալի ընթ
և, հետևաբա
ուդիտորակա
կան ակտեր
խիստ բացա
աուդիտորա
երկայացմա

ա ներկայացմ

, որի արդյո
շ Բակլաչյան

Նաիրա

Առաջա

 

  

  

  

 ww

մադրում ենք
այի համապա
ությունների 
ադառնալ մե
ված միջոցա

կցած հարցե
թացիկ ժամա
ար, աուդիտ
ան եզրակա
ով արգելվա

առիկ հանգա
ական եզրակ
ան հետ կապ
մամբ պայմա

ւնքում ներկ
նն է: 

ա Ուլունց

ադրանքի պա

ww.grantthornton

ք հայտարա
ատասխան պ
կամ այլ հար

եր անկախու
առումների վե

երից որոշում
անակաշրջան
տի առանցքա
ացությունում,
ած է այդպիս
ամանքներու
կացությունո

պված բացաս
անավորված

այացվում է 

ատասխանա

n.am

արություն, որ
պահանջներ
րցերի մասի
թյան վրա և
երաբերյալ:

մ ենք այն 
նի ֆինանսա

ային հարցեր
, բացառությ
սի հարցերի 
ւմ մենք որոշ
ւմ, քանի որ 

սական 
ծ հանրային 

սույն 

ատու 

ր 
րը, 
ն, 

և, 

ական 
ր են: 
յամբ 

շում 
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5.2 Ենթադրություններ և գնահատման անորոշություն 
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Ֆինա
Անկա

«Ազգա
վերաֆ
վարկա
բաժնե

31 դեկտ

անսակ
խ աո

ային Հ
ֆինա
ային 
ետիր

եմբերի 

կան հ
ուդիտ

Հիփո
անսավ

կազմ
ական

2020թ.

հաշվե
որի ե

ոթեքա
վորում
մակեր
ն ընկ

. 

ետվու
եզրակ

ային ը
մ իրա
րպութ
երութ

ւթյուն
կացո

ընկեր
ական
թյուն 
թյուն

ններ 
ւթյուն

րությո
ացնո
փակ 

ն  

ուն» 
ող 

և 

 



 

 
«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 

  Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2020թ.  

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 3 
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն 8 
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 9 
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 11 
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 13 
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 15 

Բովանդակություն 



    

 

 

 
 

 
  
 

 

   

 

«Ազգային
կազմակե

Կարծիք 

Մենք աո
իրականա
(Ընկերու
31-ի դրու
ավարտվ
մասին հա
և դրամա
հաշվետվ
քաղաքա

Մեր կար
դեկտեմբ
ֆինանսա
Ֆինանսա

Կարծիքի

Մենք աո
համապա
նկարագր
հաշվետվ
համաձայ
հրապար
էթիկայի 
հաշվետվ
կատարե
համաձայ
բավարա

Աուդիտի

Աուդիտի

Անկ
եզրա
 
 
 
 
 

ն Հիփոթեքա
երպություն փ

ւդիտի ենք ե
ացնող վարկ
թյուն) ֆինա
ւթյամբ ֆինա
ված տարվա 
աշվետվությ

ական միջոցն
վությունների
կանության 

ծիքով` կից ֆ
բերի 31-ի դր
ական արդյո
ական հաշվե

ի հիմք 

ւդիտն անցկ
ատասխան: 
րված է մեր 
վությունների
յն Հաշվապա
ակված «Պր
համապատ

վությունների
ել ենք էթիկա
յն։ Մենք հա
ր և համապ

ի առանցքա

 առանցքայի

ախ ա
ակաց

 

ային ընկերո
փակ բաժնե

ենթարկել «Ա
կային կազմա

անսական հա
անսական վի

շահույթի կա
ունը, սեփակ
ների հոսքեր
ին կից ծանո
նշանակալի

ֆինանսակա
ությամբ ֆին

ունքների ու դ
ետվությունն

կացրել ենք 
Այդ ստանդա
եզրակացութ
ի աուդիտի հ
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համաձայն, առավել նշանակալի էին ընթացիկ ժամանակաշրջանի ֆինանսական 
հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում: Այդ հարցերը դիտարկվել են ֆինանսական 
հաշվետվությունների՝ որպես մեկ ամբողջություն, մեր աուդիտի համատեքստում և 
ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք ձևավորելու նպատակով: Մենք այդ 
հարցերի վերաբերյալ առանձին կարծիք չենք տրամադրում: 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստ 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունների նկարագրությունը ներկայացված է 
ֆինանսական հաշվետվությունների ծանոթագրություն 4.4-ում, իսկ պարտքային ռիսկի 
վերլուծությունը՝ ծանոթագրություն 28.1-ում: 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստի ձևավորումը համարվում է աուդիտի 
առանցքային հարց՝ հաճախորդներին տրված վարկերի նշանակալի լինելու, ինչպես նաև 
արժեզրկման գնահատման հիմքում ընկած ենթադրությունների սուբյեկտիվության պատճառով: 
Տարբեր դատողությունների և ենթադրությունների կիրառումը կարող է հանգեցնել ակնկալվող 
պարտքային կորուստների գծով պահուստի գնահատման և ձևավորման էականորեն տարբեր 
արդյունքների, ինչը կարող է էական ազդեցություն ունենալ Ընկերության ֆինանսական 
արդյունքների վրա:  

Դատողությունների առանցքային ոլորտները ներառում են ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման ժամանակ 
արժեզրկման որոշման պահանջների մեկնաբանումը, որը արտացոլվում է Ընկերության՝ 
ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելում, վարկի որակի էական վատթարացման հետ 
կապված բացահայտումները, նաև ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելում 
օգտագործված ենթադրությունները, ինչպիսիք են երրորդ կողմի ֆինանսական վիճակը, 
ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերն ու կանխատեսվող մակրոտնտեսական 
գործոնները և լրացուցիչ միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը` արտացոլելու ընթացիկ կամ 
ապագա արտաքին գործոնները, որոնք պատշաճ կերպով հաշվի չեն առնվել ակնկալվող 
պարտքային կորուստների մոդելում: 

Արժեզրկման մեթոդոլոգիայի հետ կապված իրականացվել են հետևյալ աուդիտորական 
ընթացակարգերը. 

 Ուսումնասիրվել է Ընկերության՝ ՖՀՄՍ 9-ի հիման վրա արժեզրկման պահուստի 
ձևավորման քաղաքականությունը և համեմատվել է ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների հետ: 

 Գնահատվել է ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստի որոշման 
ժամանակ օգտագործվող տեղեկատվության նկատմամբ վերահսկողության 
համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և թեստավորվել է դրանց գործառնական 
արդյունավերությունը` ներառյալ վարկի ձևավորման պահին ստացված գործարքային 
տվյալները, վարկային որակի շարունակական ներքին գնահատումները, ակնկալվող 
պարտքային կորուստների մոդելի տվյալների և ինտերֆեյսի պահպանումը:   

 Գնահատվել է ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելի նկատմամբ 
վերահսկողության համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և թեստավորվել է 
դրանց գործառնական արդյունավերությունը` ներառյալ մոդելի կառուցումը և 
հաստատումը, շարունակական վերահսկումը/հավաստիացումը, մոդելի կառավարումը և 
թվաբանական ճշգրտությունը: 

 Ստուգվել է Ընկերության` պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման և ռիսկերի 
հակվածությունը տարբեր փուլերում դասակարգելու հիմնավորվածությունը: 

 Ռիսկերի որոշակի ընտրանքի համար ստուգվել է Ընկերության փուլավորման 
ճշտությունը: 
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 Գնահատվել և թեստավորվել են մոդելավորման էական ենթադրությունները՝ 
կենտրոնանալով Ընկերության կողմից ընդունված մոդելավորման առանցքային 
ենթադրությունների վրա, և պահուստների զգայունությունը մոդելավորման 
ենթադրությունների փոփոխությունների նկատմամբ: 

 Ընկերության ղեկավարության կողմից ակնկալվող պարտքային կորուստների 
հաշվարկներում օգտագործված կանխատեսվող ենթադրությունների հետ կապված 
քննարկումներ են անցկացվել ղեկավարության հետ, որի ընթացքում ենթադրությունները 
հաստատվել են՝ օգտագործելով հանրամատչելի տեղեկատվությունը: 

 Ուսումնասիրվել են ռիսկերի ընտրանքային օրինակներ և իրականացվել ընթացակարգեր` 
վարկային որակի էական վատթարացման ռիսկերի ժամանակին բացահայտելու և 
անհատապես գնահատված ռիսկերի գծով ակնկալվող կորուստների հաշվարկը 
գնահատելու նպատակով: 

 Ստուգվել է 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ակնկալվող պարտքային կորուստների 
գծով պահուստի հաշվարկում ընդգրկված վարկերի և փոխատվությունների, 
արտահաշվեկշռային հոդվածների, ներդրումային արժեթղթերի, տեղաբաշխումների և այլ 
ֆինանսական ակտիվների ամբողջականությունը: Ստուգվել են կիրառված մոդելների 
տեսական հիմքերը, և թեստավորվել է դրանց մաթեմատիկական ամբողջականությունը: 

 Արտաքին աղբյուրներից ստացվող տվյալների մասով վերանայվել է նման տվյալների 
ընտրության գործընթացը, Ընկերության համար դրա տեղին լինելը և նման տվյալների 
նկատմամբ վերահսկողության ու կառավարման մեխանիզմը: 

 Մեր ՏՏ ոլորտի մասնագետները ներգրավվել են հատուկ փորձառություն պահանջող 
ոլորտներում (օրինակ՝ տվյալների հուսալիություն և ակնկալվող պարտքային 
կորուստների մոդել): 

 Գնահատվել է ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտումների ճշգրտությունը: 

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց  
պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին 
հսկողության համար, որն ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ սխալի 
հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների 
պատրաստումն ապահովելու համար: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է 
Ընկերության՝ անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար, համապատասխան 
դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը բացահայտելու և Ընկերության 
գործունեության անընդհատության ենթադրության հիման վրա հաշվետվությունները 
պատրաստելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է 
լուծարել Ընկերությունը, ընդհատել դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարվելու 
որևէ իրատեսական այլընտրանք։   

Կառավարման օղակներում գտնվող անձիք պատասխանատու են Ընկերության ֆինանսական 
հաշվետվողականնության գործընթացի վերահսկման համար:   

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 
համար  

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական 
հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ 



 
 
 

   
  
   

 
  

    www.grantthornton.am 
 

դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել 
մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր 
մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան 
իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է: 
Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և 
համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին 
վերցրած կազդեն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա 
կայացվող տնտեսական որոշումների վրա: 

Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան աուդիտի մաս, աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում 
ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն: 
Ի լրումն՝ 

 Որոշակիացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական 
հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք 
աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք 
բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են 
հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության պատճառով առաջացած էական 
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական 
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել 
հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ 
ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության չարաշահում: 

 Ձեռք ենք բերում պատկերացում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին՝ տվյալ 
հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, այլ ոչ 
թե Ընկերության ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք 
արտահայտելու համար: 

 Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին 
լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման 
գնահատումների և համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը: 

 Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման 
անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով ձեռք 
բերված աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է դեպքերի 
կամ հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն, որը կարող է նշանակալի 
կասկած հարուցել Ընկերության անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ: Եթե մենք 
եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա մեզանից պահանջվում է 
աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների 
համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե այդպիսի բացահայտումները բավարար 
չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր 
եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա: 
Այնուամենայնիվ, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել Ընկերությանը 
դադարեցնել անընդհատության հիմունքի կիրառումը:  

 Գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, 
կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև 
ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ 
ներկայացումը: 

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք 
աուդիտորական առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև 
աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ ներքին հսկողությանը 
վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին: 



 
 
 

 
  
 

 

   
 

Կառավա
մենք պա
ինչպես ն
որոնք, ըս
որտեղ կի

Կառավա
հարցերը
հաշվետվ
Մենք նկա
այն դեպք
հրապար
ենք, որ տ
կարող է 
հետևանք
օգուտը:  

Աուդիտո
աուդիտո

 

 

Արմեն Հո

Տնօրեն, 

 Առաջադ

 

 

22 մարտ

արման օղակ
ահպանել ենք
նաև նրանց տ
ստ ողջամիտ
իրառելի է, ա

արման օղակ
ը, որոնք համ
վությունների
արագրում ե
քերի, երբ օր
ակային բաց

տվյալ հարցը
ողջամտորե
քներն ավելի

րական առա
որական եզր

ովհաննիսյա

դրանքի պատ

ի, 2021թ. 

ներում գտն
ք անկախութ
տեղեկացնո
տ ենթադրու
անկախությա

ներում գտն
մարվել են ա
ի աուդիտի ը
նք այդ հար
րենքով կամ
ցահայտումը
ը չպետք է ն
են ակնկալվե
ի շատ կլինե

աջադրանքի
ակացությու

ան 

տասխանատ

վող անձան
թյան վերաբե
ւմ ենք բոլոր
ւթյան, կարո
ան պահպան

վող անձան
առավել նշան
ընթացքում, 
ցերը մեր ա
 այլ իրավակ
ը, կամ, երբ 
երկայացվի 
ել, որ դրա ն
են, քան դրա

ի ղեկավարը
ւնը՝ Արմեն Հ

տու 

ց նաև տրա
երյալ էթիկա
ր հարաբերո
ող են անդրա
նմանն ուղղվ

ց հաղորդա
նակալի ընթ
և, հետևաբա
ուդիտորակա
կան ակտեր
խիստ բացա
աուդիտորա
երկայացմա

ա ներկայացմ

, որի արդյո
Հովհաննիսյա

  

  

  

 ww

մադրում ենք
այի համապա
ությունների 
ադառնալ մե
ված միջոցա

կցած հարցե
թացիկ ժամա
ար, աուդիտ
ան եզրակա
ով արգելվա

առիկ հանգա
ական եզրակ
ան հետ կապ
մամբ պայմա

ւնքում ներկ
անն է: 

ww.grantthornton

ք հայտարա
ատասխան պ
կամ այլ հար

եր անկախու
առումների վե

երից որոշում
անակաշրջան
տի առանցքա
ացությունում,
ած է այդպիս
ամանքներու
կացությունո

պված բացաս
անավորված

այացվում է 

n.am

արություն, որ
պահանջներ
րցերի մասի
թյան վրա և
երաբերյալ:

մ ենք այն 
նի ֆինանսա

ային հարցեր
, բացառությ
սի հարցերի 
ւմ մենք որոշ
ւմ, քանի որ 

սական 
ծ հանրային 

սույն 

 

ր 
րը, 
ն, 

և, 

ական 
ր են: 
յամբ 

շում 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 Ծանոթ. 2020 2019 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 7          5,638,597  5,212,435

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  7        (2,013,189) (2,152,695)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ  3,625,408 3,059,740
   

Արտարժույթային գործարքներից զուտ վնաս  (2,250) (182)

Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների 
արտարժութային փոխարկումից զուտ օգուտ/(վնաս)  94,033 (6,628)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների 
ապաճանաչման գծով վնաս  - (12)

Արժեզրկման ծախս 8 (29,543) (36,005)

Անձնակազմի գծով ծախսեր 9 (158,174) (145,636)

Այլ ծախսեր 10 (206,505) (59,430)

Շահույթ մինչև հարկումը  3,322,969 2,811,847

Շահութահարկի գծով ծախս 11 (605,326) (561,443) 

Տարվա շահույթ  2,717,643 2,250,404 

    

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք  

Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են 
շահույթում կամ վնասում   

Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային 
գործիքներ)   

Իրական արժեքի զուտ փոփոխություն տարվա ընթացքում  9,036 (10,370)

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային կորուստների 
պահուստում  

 
7,413 (5,026)

Վերադասակարգում շահույթին կամ վնասին  - (1,729)

Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող 
շահութահարկ  

 
(5,506) 3,276

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք` 
առանց շահութահարկի   

10,943 (13,849)

 

  

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք  2,728,586 2,236,555

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունը պետք է 
ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 15-ից մինչև 67-րդ էջերում 
ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։  

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվություն 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 Ծանոթ. 

31 դեկտեմբերի 
2020թ. 

31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

Ակտիվներ    

Դրամական միջոցներ  12 3,578,775 3,035,621

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 13 22,682,337 21,420,017

Տրամադրված վարկեր 14 48,265,563 41,685,978

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր 

 
15 

840,758 761,583

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 16 89,024 61,950

Այլ ակտիվներ 17 14,571 20,258

   

Ընդամենը՝ ակտիվներ   75,471,028 66,985,407

   

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ   

Պարտավորություններ   

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի նկատմամբ 18 18,456,987 15,541,183

Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

19 
4,073,571 6,518,603

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 20 9,655,324 6,626,428

Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն  389,420 164,806

Հետաձգված հարկային պարտավորություն 11 85,557 70,865

Այլ պարտավորություններ  21 74,262 56,211

   

Ընդամենը՝ պարտավորություններ  32,735,121 28,978,096

 

  

Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն  





 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Իրական 
արժեքի 

պահուստ 
Չբաշխված 

շահույթ Ընդամենը 

      

Հաշվեկշիռը 2020թ. հունվարի 1-ի  
դրությամբ 27,902,430 389,102 (9,554) 9,725,333 38,007,311 

Տարվա շահույթ - - - 2,717,643 2,717,643 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք      

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների իրական արժեքի 
զուտ փոփոխություն - - 9,036 - 9,036 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստում 
զուտ փոփոխություն - - 7,413 - 7,413 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ 
մասի շահութահարկ - - (5,506) - (5,506) 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 10,943 2,717,643 2,728,586 

Բաժնետիրական  կապիտալի ավելացում 2,000,010 - - - 2,000,010 

Հատկացում պահուստին - 111,411 - (111,411) - 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ 2,000,010 111,411 - (111,411) 2,000,010 

      

Հաշվեկշիռը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 29,902,440 500,513 1,389 12,331,565 42,735,907 

 
 

  

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին հաշվետվություն 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Իրական 
արժեքի 

պահուստ 
Չբաշխված 

շահույթ Ընդամենը 

      

Հաշվեկշիռը 2019թ. հունվարի 1-ի  
դրությամբ 26,902,988 290,965 4,295 7,573,066 34,771,314 

Տարվա շահույթ - - - 2,250,404 2,250,404 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք      

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների իրական արժեքի 
զուտ փոփոխություն - - (10,370) - (10,370) 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների վաճառքից 
շահույթում կամ վնասում 
վերադասակարգված զուտ գումար - - (1,729) - (1,729) 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստում 
զուտ փոփոխություն   (5,026)  (5,026) 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ 
մասի շահութահարկ - - 3,276 - 3,276 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - (13,849) 2,250,404 2,236,555 

Բաժնետիրական  կապիտալի ավելացում 999,442 -   999,442 

Հատկացում պահուստին - 98,137 - (98,137) - 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ 999,442 98,137 - (98,137) 999,442 

      

Հաշվեկշիռը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 27,902,430 389,102 (9,554) 9,725,333 38,007,311 

 
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական 
հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 15-ից մինչև 67-րդ էջերում ներկայացված կից 
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։ 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին հաշվետվություն (շարունակություն) 
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Հազար ՀՀ դրամ  
2020 2019

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Ստացվելիք տոկոսներ  5,560,799 4,971,867 

Վճարվելիք տոկոսներ (1,962,251) (2,137,859) 

Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով 
վճարումներ (149,156) (136,906) 

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչև գործառնական 
ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը 3,449,392 2,697,102 

Ավելացում գործառնական ակտիվներում   

Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված 
միջոցներ (900,688) (4,658,300) 

Վարկեր բանկերին և ֆինանսական 
կազմակերպություններին (6,524,027) (192,206) 

Այլ ակտիվներ (9,841) (12,565) 

Նվազում գործառնական պարտավորություններում    

Այլ պարտավորություններ (181,950) (39,454) 

Գործառնական գործունեության համար օգտագործված  
զուտ դրամական միջոցների հոսքեր մինչև 
շահութահարկը (4,167,114) (2,205,423) 

Վճարված շահութահարկ  (371,586) (592,794) 

Գործառնական գործունեության համար օգտագործված 
զուտ դրամական միջոցներ (4,538,700) (2,798,217) 

  

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր   

Ներդրումային արժեթղթերի ձեռքբերում - 283,735 

Հիմնական միջոցների և նյութական ակտիվների առք (28,645) (10,826) 

Ներդրումային գործունեությունից ստացված/ 
(գործունեության համար օգտագործված)  զուտ 
դրամական միջոցներ (28,645) 272,909 

 

 
 
 
 
 
 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն
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Հազար ՀՀ դրամ  

2020 2019

 

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր   

ՀՀ բանկերից միջոցների ստացում 6,458,884 4,544,106 

ՀՀ բանկերից ստացված միջոցների մարում (3,545,237) (3,755,821) 

ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում - (320,944) 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 
միջոցների մարում (2,805,328) (749,754) 

Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր  3,000,664 3,512,226 

Պարտքային արժեթղթերի մարում - (4,710,600) 

Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություն (23,327) (23,280) 

Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր 2,000,010 999,442 

Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված/ 
(գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական 
միջոցներ 5,085,666 (504,625) 

  

Դրամական միջոցների աճ/(նվազում) 518,321 (3,029,933) 

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական 
միջոցների վրա 24,942 (4,498) 

Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը (109) 40 

Դրամական միջոցներ տարվա սկզբի դրությամբ (ծանոթ. 12) 3,035,621 6,070,012 

Դրամական միջոցներ տարվա վերջի դրությամբ (ծանոթ. 12) 3,578,775 3,035,621 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական 
հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 15-ից մինչև 67-րդ էջերում ներկայացված կից 
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։ 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն (շարունակություն) 
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1 Գործունեության բնույթը և ընդհանուր տեղեկություններ  
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային 
կազմակերպությունը (այսուհետ` Ընկերություն) հիմնվել է 2009թ. հունիսին և հանդիսանում է 
փակ բաժնետիրական ընկերություն` գործելով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) 
օրենսդրության շրջանակներում: Ընկերությունը գրանցվել է 2009թ. հունիսի 16-ին ՀՀ 
կենտրոնական բանկի (այսուհետ` ՀՀ ԿԲ) կողմից խորհրդի թիվ 182 Ա որոշմամբ, թիվ 26 
գրանցման վկայականով:  

Ընկերությունը ստեղծվել է ՀՀ հիփոթեքային շուկայի զարգացմանն օժանդակելու նպատակով, 
որն իրականացվում է բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկական 
անձանց տրամադրված հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման միջոցով: 

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է Երևանում: Ընկերության իրավաբանական հասցեն է` ք. 
Երևան, Հանրապետության 22, թիվ 7/1 տարածք:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ընկերության աշխատողների միջին թվաքանակը կազմել է 23 
մարդ: 

2 Գործարար միջավայր  
Հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական փոփոխությունները, ինչպես նաև 
իրավական, հարկային և օրենսդրական համակարգերի զարգացումը շարունակական բնույթ են 
կրում: Հայաստանի տնտեսության կայունությունը և զարգացումը մեծապես կախված է այս 
փոփոխություններից: Կառավարությունը հաստատել է արդյունավետ կառավարման իր 
հանձնառությունը, որը ենթադրում է հակակոռուպցիոն ջանքեր, թափանցիկություն և 
հաշվետվողականություն:  

2020թ․մարտ ամսին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2019թ. 
դեկտեմբեր ամսին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսը (COVID-19) դասակարգեց որպես 
համաճարակ։ Կորոնավիրուսն արդեն իսկ էական ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային 
տնտեսության և խոշոր ֆինանսական շուկաների վրա:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և կենտրոնական բանկը տնտեսության վրա 
կորոնավիրուսի ազդեցությունը մեղմացնելու նպատակով իրականացնում են շարունակական 
միջոցառումներ: Ի թիվս այլ միջոցառումների, վերջիններս ներառում են նաև տուժած ճյուղերի և 
անհատների փոխառությունների սուբսիդավորում և վարկային «արձակուրդներ»:  

Ընդհանուր առմամբ 2020թ. ֆինանսական շուկայում դիտվում է վարկավորման անկում, քանի 
որ բանկերը վերագնահատում են իրենց հաճախորդների բիզնես-մոդելները, ինչպես նաև 
վերջիններիս հետագա գործունեության իրականացման հնարավորությունները՝ հաշվի առնելով 
փոխարժեքի տատանումները և գործարար ակտիվութայն անկումը:  

Ընկերության ղեկավարությունը գտնում է, որ իրացվելիության ընթացիկ մակարդակը բավարար 
է կայուն գործունեության համար: Ընկերությունը օրական կտրվածքով վերահսկում է իր 
իրացվելիության մակարդակը և, անհրաժեշտության դեպքում, պատրաստ է կիրառել 
իրացվելիության աջակցության համապատասխան գործիքակազմ:    

Իրավիճակն Հայաստանի Հանրապետությունում էլ ավելի է սրվել Ադրբեջանի 
Հանրապետության կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյուքում: Չնայած կնքված 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
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զինադադարի համաձայնագրին՝ դեռևս անորոշ են պատերազմի հետևանքները Հայաստանի 
տնտեսության վրա թե կարճաժամկետ, և թե երկարաժամկետ առումներով:  

Վերոնշյալ իրադարձությունները, որոնց ամբողջական հետևանքները դժվար է կանխատեսել 
ներկա պահին, կարող են հետագայում էական ազդեցություն ունենալ Ընկերության ապագա 
գործունեության և ֆինանսական կայունության վրա: Ապագա տնտեսական և քաղաքական 
իրավիճակը և վերջիններիս ազդեցությունը Ընկերության գործունեության վրա կարող են 
տարբերվել Ընկերության ղեկավարության ներկա սպասումներից:  

Տվյալ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն արտացոլում վերը նկարագրվածի հնարավոր 
ապագա ազդեցությունը Ընկերության գործունեության վրա: 

3 Հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները  

3.1 Համապատասխանությունը  
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ), որոնք հաստատվել են 
Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից և 
Մեկնաբանությունների՝ հաստատված Ֆինանսական Հաշվետվությունների 
Մեկնաբանությունների Միջազգային Կոմիտեի կողմից (ՖՀՄՄԿ): 

Ընկերությունը պատրաստում է իր հաշվետվությունները ՀՀ գործող օրենսդրության և 
հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պահանջներին 
համապատասխան: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները հիմնված են Ընկերության 
հաշվառման գրանցումների վրա, որոնք ճշգրտվել և վերադասակարգվել են ՖՀՄՍ-ին 
համապատասխանեցնելու նպատակով: 

3.2 Չափման հիմունքները 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են իրական արժեքի սկզբունքի հիման վրա 
իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող և իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքների համար: 
Այլ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվառվում են ամորտիզացված 
արժեքով, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները՝ պատմական արժեքով:  

3.3 Գործառնական և ներկայացման արժույթ 
Ընկերության գործառնական արժույթն այն հիմնական տնտեսական միջավայրի արժույթն է, 
որտեղ գործում է Ընկերությունը: Ընկերության գործառնական և ներկայացման արժույթ է 
հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության դրամը  (այսուհետ՝ ՀՀ դրամ), քանի որ այս 
արժույթն է լավագույն կերպով արտացոլում ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած 
իրադարձությունների և Ընկերության գործարքների տնտեսական բովանդակությունը: 
Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ հազարների ճշտությամբ, 
եթե այլ բան նշված չէ: ՀՀ սահմաններից դուրս դրամը ազատ փոխարկելի չէ: 

3.4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
փոփոխություններ  

Ընթացիկ տարում Ընկերությունն առաջին անգամ կիրառել է որոշ ստանդարտներ և 
փոփոխություններ, որոնք կիրառելի են 2020թ. հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսվող 
ժամանակաշրջանների համար: Ընկերությունը վաղաժամկետ չի ընդունել որևէ այլ ստանդարտ, 
մեկնաբանություն կամ փոփոխություն, որոնք ուժի մեջ են մտել, բայց դեռ կիրառելի չեն:  



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2020թ. 17 

Ներքոհիշյալ նոր ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 
2020թ., որևէ էական ազդեցություն չեն ունեցել Ընկերության տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա: 

- Ֆինանսական հաշվետվությունների հայեցակարգային հիմունքները, 
- Ձեռնարկատիրական գործունեության սահմանում (ՖՀՄՍ 3  փոփոխություւններ), 
- Էականության սահմանումը (ՀՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 8  փոփոխություւններ), 
- Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (ՖՀՄՍ 9 և ՖՀՄՍ 7  փոփոխություւններ), 
- COVID-19-ի հետ կապված վարձակալության արտոնություններ (ՖՀՄՍ 16  

փոփոխություւններ) 

3.5 Ընկերության կողմից դեռևս չկիրառվող ստանդարտներ և 
մեկնաբանություններ 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման օրվա դրությամբ լույս են տեսել մի 
շարք նոր ստանդարտներ, գործող ստանդարտների վերաբերյալ փոփոխություններ և 
մեկնաբանություններ, որոնք դեռևս ուժի մեջ չեն մտել:  Ընկերությունը վաղաժամկետ չի 
ընդունել այդ ստանդարտներից և մեկնաբանություններից որևէ մեկը:  

Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ կիրառելի նոր ստանդարտներն ու 
մեկնաբանությունները կընդունվեն Ընկերության կողմից՝ դրանց ուժի մեջ մտնելու օրվան 
հաջորդող  առաջիկա ժամանակաշրջանում:  

Ղեկավարության կանխատեսմամբ այս փոփոխությունները էական ազդեցություն չեն ունենա 
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա և ներկայացված են ստորև:  

- Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (փուլ 2) (ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ 39, ՖՀՄՍ 16, 
ՖՀՄՍ 4 և ՖՀՄՍ 7  փոփոխություւններ) 

- ՖՀՄՍ 17 «Ապահովագրության պայմանագրեր» 
- Մուտքեր նախքան նախատեսված օգտագործումը (ՀՀՄՍ 16  փոփոխություւններ) 
- Հղումներ հայեցակարգային հիմունքներին (ՖՀՄՍ 3  փոփոխություւններ) 
- Անբարենպաստ պայմանագրեր. Պայմանագրի կատարման ծախսեր (ՀՀՄՍ 37 

փոփոխություններ) 
- 2018-2020թթ.  ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ-(ՖՀՄՍ 1, ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ 41, 

ՖՀՄՍ 16 փոփոխություններ): 
- Պարտավորությունների դասակարգումը որպես ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ (ՀՀՄՍ 1 

փոփոխություւններ) 

4 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն  
Ներկայացվող հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառվել է ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման ընթացքում: Հաշվապահական քաղաքականությունը 
կիրառվել է հետևողականորեն: 

4.1 Եկամուտների և ծախսերի ճանաչում  
Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն 
Ընկերություն և ստացված եկամուտը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը ճանաչվում 
է այն ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն 
Ընկերությունից և ծախսը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ստորև ներկայացվող 
չափանիշները նույնպես պետք է հաշվի առնվեն մինչև եկամուտի ճանաչումը:  

 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդ 

Տոկոսային եկամուտը և ծախսը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով 
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը 
ֆինանսական գործիքի գործողության ակնկալվող ժամկետի համար գնահատված դրամական 
միջոցների ապագա վճարումները կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է ճշգրիտ մինչև՝ 

 ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը կամ 

 ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքը: 

Ֆինանսական գործիքների, բացառությամբ գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով 
արժեզրկված ակտիվների, արդյունավետ տոկոսադրույքը հաշվարկելիս Ընկերությունը 
գնահատում է ապագա դրամական միջոցների հոսքերը՝ հաշվի առնելով ֆինանսական գործիքի 
բոլոր պայմանագրային պայմանները, սակայն առանց հաշվի առնելու սպասվող պարտքային 
վնասը: Գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված ֆինանսական 
ակտիվների համար հաշվարկվում է պարքային ռիսկով ճշգրտված արդյունավետ 
տոկոսադրույք՝ կիրառելով ապագա դրամական միջոցների հոսքերը՝ ներառյալ սպասվող 
պարտքային վնասը: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկը ներառում է գործարքի հետ կապված ծախսումները և 
վճարված կամ ստացված բոլոր այն գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ 
տոկոսադրույքի μաղկացուցիչ մասը: Գործարքի հետ կապված ծախսումները ներառում են այն 
լրացուցիչ ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ 
ֆինանսական պարտավորության ձեeuμերմանը կամ թողարկմանը: 

Ամորտիզացված արժեք և համախառն հաշվեկշռային արժեք 

Ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքն այն 
գումարն է, որով ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունը չափվում է 
սկզբնական ճանաչման պահին՝ հանած հիմնական գումարի մարումները, գումարած կամ 
հանած սկզբնական գումարի և մարման գումարի տարբերության գծով կուտակված 
ամորտիզացիան՝ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով, և ֆինանսական 
ակտիվների համար՝ ճշգրտված սպասվող պարտքային վնասի գծով պահուստի մասով: 
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքն 
իրենից ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվի ամորտիզացված արժեքը՝ նախքան սպասվող 
պարտքային վնասի գծով պահուստի մասով ճշգրտումը: 

Տոկոսային եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ 

Տոկոսային եկամտի և ծախսերի հաշվարկում արդյունավետ տոկոսադրույքը կիրառվում է 
ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքի (եթե ակտիվը արժեզրկված չէ) կամ 
պարտավորության ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ: 

Այնուամենայնիվ, սկզբնական ճանաչումից հետո արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների 
համար տոկոսային եկամուտը հաշվարկվում է` կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույք 
ֆինանսական ակտիվի զուտ ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ: Եթե ակտիվը այլևս 
արժեզրկված չէ, ապա տոկոսային եկամուտը հաշվարկվում է համախառն հիմունքով: 

Սկզբնական ճանաչման ժամանակ արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների գծով տոկոսային 
եկամուտը հաշվարկվում է` ճշգրտված արդյունավետ տոկոսադրույքը կիրառելով ակտիվի 
ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ: Տոկոսային եկամուտը չի հաշվարկվում համախառն 
հիմունքով, նույնիսկ եթե ակտիվի պարտքային ռիսկը բարելավվում է: 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես 4.4.6 
ծանոթագրությունում:  
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Կոմիսիոն և այլ եկամուտներ և ծախսեր 

Վարկերի տրամադրման համար գանձվող վճարները (համապատասխան ծախսերի հետ 
միասին) հետաձգվում են՝ ճշգրտելով տվյալ վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը: 
Վարձավճարները, այլ եկամուտները և ծախսերը հինականում ճանաչվում են հաշվեգրման 
սկզբունքով ծառայությունների մատուցման ընթացքում: Ներդրումային պորտֆելի, այլ 
կառավարչական և խորհրդատվական ծառայությունների գծով վճարները ճանաչվում են 
պայմանագրային պայմաններին համապատասխան:  

Զուտ առևտրային վնաս 

Զուտ առևտրային վնասը ներառում է նաև արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ եկամուտը 
կամ ծախսը և ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում երբ համապատասխան ծառայությունն 
արդեն մատուցված է:   

4.2 Արտարժույթ  
Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով՝ 
գործարքի օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված  առևտրային նպատակներով 
պահվող ակտիվների և պարտավորությունների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը 
ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվության զուտ առևտրային եկամուտ հոդվածում, մինչդեռ ոչ առևտրային ակտիվների 
փոխարկումից գոյացող օգուտը և վնասը ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի մասին 
հաշվետվության այլ եկամուտ կամ այլ ծախս հոդվածում: Արտարժույթով արտահայտված 
դրամային ակտիվները և պարտավորությունները փոխարկվում են գործառնական արժույթով 
կիրառելով հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ գործող փոխարժեքը:  

Արտարժույթով արտահայտված դրամային արժեթղթերի (որպես իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով ներդրումային արժեթղթեր 
դասակարգվող իրական արժեքում փոփոխությունները վերլուծվում են փոխարժեքային 
տարբերություններ միջև, որոնք առաջանում են արժեթղթերի ամորտիզացված գումարների 
փոփոխության և արժեթղթերի հաշվեկշռային արժեքի այլ փոփոխությունների արդյունքում: 
Ամորտիզացված գումարում փոփոխությունների հետ կապված փոխարժեքային 
տարբերությունները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, իսկ հաշվեկշռային արժեքում այլ 
փոփոխությունները ճանաչվում են սեփական կապիտալում: 

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններում բոլոր ակտիվները, պարտավորությունները 
և Ընկերության անդամ կազմակերպությունների ՀՀ դրամից բացի այլ գործառնական 
արտարժույթով (Ընկերության ներկայացման արտարժույթ) կատարվող գործառնությունները 
փոխարկվում են ՀՀ դրամի: 

Ընկերության կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման նպատակով 
օգտագործվել են հետևյալ փոխարժեքները. 

 31 դեկտեմբերի 
2020թ.  

31 դեկտեմբերի 
2019թ.  

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար 522.59 479.70 

ՀՀ դրամ/1 Եվրո 641.11 537.26 

4.3 Հարկում 
Շահույթի գծով հաշվետու տարվա շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված 
հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն 
հարկերի, որոնց գծով գործառնությունների արդյունքները ճանաչվել են սեփական 
կապիտալում, ինչի դեպքում հարկերը նույնպես ճանաչվում են սեփական կապիտալում: 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Ընթացիկ հարկը տարվա համար հարկվող եկամուտից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվապահական 
հաշվեկշռի ամսաթվին գործող հարկային դրույքներով, ինչպես նաև նախորդ տարիների 
համար վճարված հարկերի ճշգրտումները:  Այն դեպքում, երբ ֆինանսական 
հաշվետվություններն արտոնված են ներկայացման համար մինչ համապատասխան հարկային 
հաշվետվությունների ներկայացնելը, ապա հարկվող շահույթը կամ վնասը հիմնված է մոտավոր 
թվերի վրա: Հարկային մարմինները կարող են ունենալ ավելի խիստ մոտեցում հարկային 
օրենսդրությունը մեկնաբանելիս և հարկային հաշվարկները ստուգելիս: Որպես արդյունք, 
հարկային մարմինները կարող են պահանջել լրացուցիչ հարկերի մուծում այն գործարքների 
գծով, որոնց համար նախկինում պահանջ չի ներկայացվել: Հետևաբար, կարող են առաջանալ 
նշանակալի լրացուցիչ հարկեր, տույժեր և տուգանքներ: Հարկային ստուգումը կարող է ներառել 
ստուգման տարվան անմիջապես նախորդող 3 օրացուցային տարիներ: Որոշ 
հանգամանքներում հարկային ստուգումը կարող է ներառել ավելի երկար 
ժամանակաշրջաններ: 

Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են հաշվապահական հաշվեկշռի պարտավորությունների 
մեթոդի համաձայն, որը հաշվի է առնում բոլոր ժամանակային տարբերությունները, որոնք 
առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկային նպատակներով հաշվարկվող 
գումարների միջև, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ տարբերություններն առաջացել են 
գուդվիլի նախնական ճանաչման ժամանակ կամ կազմակերպությունների միավորում 
չհանդիսացող գործառնություններից առաջացող ակտիվների կամ պարտավորությունների 
դեպքում և ինչը առաջացման պահին չի ազդում ոչ հաշվապահական, և ոչ էլ հարկման 
նպատակով հաշվարկվող շահույթի վրա:  

Հետաձգված հարկային ակտիվ ճանաչվում է միայն այն չափով, որքանով հավանական է, որ 
ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի հաշվին կարող են օգտագործվել 
ժամանակավոր տարբերությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները և 
պարտավորությունները հաշվարկվում են այն հարկային դրույքով, որը ենթադրվում է, որ 
կգործի ակտիվների իրացման և պարտավորությունների մարման ժամանակ՝ հիմնվելով տվյալ 
ժամանակաշրջանի կամ հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի գործող դրույքների վրա:     

ՀՀ-ում բանկերն իրենց գործունեության ընթացքում վճարում են նաև այլ հարկեր: Այդ հարկերը 
ներառված են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին 
հաշվետվության «Այլ ծախսեր» հոդվածում: 

4.4 Ֆինանսական գործիքներ 

4.4.1 Ճանաչում և սկզբնական չափում 
Ընկերությունն սկզբնապես ճանաչում է վարկերը և փոխատվությունները, ավանդները, 
թողարկված պարտքային արժեթղթերը դրանց ստեղծման օրվա դրությամբ: Բոլոր այլ 
ֆինանսական գործիքները (ներառյալ ֆինանսական ակտիվների կանոնավոր գնումները և 
վաճառքները) ճանաչվում են գործարքի օրվա դրությամբ, որը Ընկերության՝ գործիքի 
պայմանագրային կողմ դառնալու ամսաթիվն է: 

Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է ունենում իրական 
արժեքով: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների 
խմբում չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում 
իրական արժեքին գումարվում են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն 
վերագրելի են դրանց ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: 
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4.4.2 Դասակարգում 
Ֆինանսական ակտիվներ 

Սկզբնական ճանաչման դեպքում ֆինանսական ակտիվը ունի երեք հիմնական դասակարգում՝ 
ամորտիզացված արժեքով չափվող, իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի միջոցով 
չափվող (FVOCI) և իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով չափվող (FVTPL): 

Ֆինանսական ակտիվը չափվում է ամորտիզացված արժեքով, եթե միաժամանակ բավարարում 
է ստորև ներկայացված երկու պայմաններին և չի նախանշվում որպես իրական արժեքով՝ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող՝ 

 ակտիվը պահվում է բիզնես մոդելի շրջանակում, որի նպատակը պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքերի հավաքագրումն է, և 

 ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային դրույթները որոշակի ժամկետներում հանգեցնում 
են դրամական միջոցների հոսքերի, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր 
գումարի գծով տոկոսագումարների վճարումներն են: 

Պարտքային գործիքը չափվում է իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով, եթե այն բավարարում է ստորև ներկայացված երկու պայմաններին և չի 
նախանշվում որպես իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող. 

 այն պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի շրջանակում, որի նպատակն է թե՛ պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքերի հավաքագրումը և թե՛ ֆինանսական ակտիվի վաճառքը և  

 ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային դրույթները որոշակի ժամկետներում հանգեցնում 
են դրամական միջոցների հոսքերի, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր 
գումարի գծով տոկոսագումարների վճարումներն են: 

Առևտրային նպատակներով չպահվող բաժնային գործիքներում կատարվող ներդրումների 
սկզբնական ճանաչման ժամանակ Ընկերությունը կարող է անշրջելիորեն որոշել ներկայացնել 
իրական արժեքի հետագա փոփոխություններն այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
կազմում: Այս ընտրությունը կատարվում է առանձին յուրաքանչյուր ներդրման համար: 

Բացի այդ, սկզբնական ճանաչման պահին Ընկերությունը կարող է անշրջելիորեն նախորոշել 
ֆինանսական ակտիվը, որը համապատասխանում է ամորտիզացված արժեքով կամ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվելու պահանջներին, 
որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե դա թույլ կտա վերացնել 
կամ էականորեն նվազեցնել հաշվապահական հաշվառման անհամապատասխանությունը, որը 
կառաջանար այլ պարագայում:  

Բիզնես մոդելի գնահատում 

Ընկերությունը պորտֆելի մակարդակում գնահատում է բիզնես մոդելի նպատակը, որի 
շրջանակում պահվում է ակտիվը, քանզի այս գնահատումը լավագույնս արտացոլում է բիզնեսի 
կառավարման և ղեկավարությանը տեղեկատվության տրամադրման եղանակը: Դիտարկվող 
տեղեկատվությունը ներառում է.  

 պորտֆելի համար սահմանված քաղաքականությունը ու նպատակները և այդ 
քաղաքականության գործնական կիրառությունը: Մասնավորապես, արդյոք ղեկավարության 
ռազմավարությունը ուղղված է պայմանագրով նախատեսված տոկոսային եկամուտ 
ստացմանը, տոկոսադրույքների որոշակի կառուցվածքի պահպանմանը, ֆինանսական 
ակտիվների գործողության ժամկետների համապատասխանեցմանն այն 
պարտավորությունների գործողության ժամկետներին, որոնք ֆինանսավորում են այդ 
ակտիվները, կամ դրամական միջոցների իրացմանն ակտիվների վաճառքի միջոցով, 

 ինչպես է գնահատվում պորտֆելի եկամտաբերությունը և ինչպես է այդ տեղեկատվությունը 
ներկայացվում Ընկերության ղեկավարությանը. 
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 բիզնես մոդելի և դրա շրջանակում պահվող ֆինանսական ակտիվների արդյունավետության 
վրա ազդող ռիսկերը և այդ ռիսկերի կառավարման եղանակը, 

 ինչպես են վարձատրվում ղեկավարները, օրինակ՝ արդյոք վարձատրությունը կախված է 
կառավարվող ակտիվների իրական արժեքից կամ պայմանագրային հավաքագրված 
դրամական միջոցների հոսքերից,  

 նախորդ ժամանակաշրջաններում վաճառքների հաճախականությունը, ծավալը և 
ժամկետները, այդ վաճառքների պատճառները և հետագա վաճառքների վերաբերյալ 
ակնկալիքները: Այնուամենայնիվ, վաճառքների գծով գործունեության մասին 
տեղեկատվությունը դիտարկվում է ոչ թե առանձին հիմունքով, այլ որպես ընդհանուր 
գնահատման մաս, թե ինչպես է Ընկերությունը հասնում ֆինանսական ակտիվները 
կառավարելու համար սահմանված նպատակին և ինչպես են դրամական հոսքերը 
ձևավորվում: 

Պայմանագրային դրամական հոսքերի բնութագրի գնահատում – միայն մայր գումարի 
և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված տոկոսի վճարումներ (SPPI test) 

Այս գնահատման նպատակով «մայր գումար» է սահմանվում ֆինանսական ակտիվի իրական 
արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին: «Տոկոսը» կազմված է փողի ժամանակային արժեքի և 
պարտքային ռիսկի փոխհատուցումից, այլ ռիսկերի և ֆինանսական ակտիվի պահպանման 
հետ կապված ծախսերի փոխհատուցումից (օրինակ՝ իրացվելիության ռիսկ և վարչական 
ծախսեր), ինչպես նաև շահույթի մարժայից: Գնահատելու համար՝ արդյոք պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքերը միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա 
հաշվարկված տոկոսի վճարումներ են, Ընկերությունը հաշվի է առնում գործիքի 
պայմանագրային պայմանները: Սա ներառում է նաև այն գնահատումը՝ արդյոք ֆինանսական 
ակտիվը ներառում է այնպիսի պայմանագրային պայման, որը կարող է փոխել պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքերի գումարը և ժամկետն այնպես, որ ֆինանսական ակտիվը չի 
բավարարի այդ պայմանը: 

Գնահատման ժամանակ Ընկերությունը դիտարկում է. 

 պայմանական դեպքեր, որոնք կարող են փոխել դրամական միջոցների հոսքերի գումարը և 
ժամկետը, 

 լծակավորման առանձնահատկությունները, 

 վաղաժամկետ մարման և երկարաձգման հնարավորությունը, 

 պայմանները, որոնք սահմանափակում են որոշակի ակտիվների նկատմամբ Ընկերության 
պահանջը (օրինակ` առանց ռեգրեսի պահանջի իրավունքի ակտիվների 
պայմանավորվածություններ) և 

 առանձնահատկությունները, որոնք փոխում են դրամի ժամանակային արժեքը, օրինակ, 
տոկոսադրույքների պարբերական վերանայումը: 

Վերադասակարգումներ 

Ֆինանսական ակտիվները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո, 
բացառությամբ այն ժամանակաշրջանի, երբ Ընկերությունը փոխում է իր բիզնես մոդելը 
ֆինանսական ակտիվների կառավարման նպատակով: Ֆինանսական պարտավորությունները 
երբեք չեն վերադասակարգվում: 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

Ընկերությունը դասակարգում է իր ֆինանսական պարտավորությունները որպես 
ամորտիզացված արժեքով կամ իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող: 
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4.4.3 Ապաճանաչում 

Ֆինանսական ակտիվներ 

Ընկերությունը ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվը, երբ այդ ֆինանսական ակտիվից 
առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները 
կորցնում են իրենց ուժը (տես նաև ծանոթագրություն 4.4.4) կամ երբ  փոխանցում է 
պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքերի ստանալու իրավունքը այնպիսի գործարքով, 
որով ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու օգուտները 
փոխանցվում են կամ երբ չեն փոխանցվում սեփականության բոլոր ռիսկերն ու օգուտները, և 
դա չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի նկատմամբ հսկողությունը: 

Ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման դեպքում ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի (կամ 
ապաճանաչված ակտիվի մասի վրա տարածվող հաշվեկշռային արժեքի) և (i)ստացված 
փոխհատուցման գումարի տարբերությունը (ներառյալ ցանկացած նոր ակտիվ հանած 
ցանկացած նոր պարտավորություն) և (ii) այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում 
ճանաչված ցանկացած կուտակված օգուտը կամ վնասը ճանաչվում են շահույթում կամ 
վնասում: 

Գործարքներում, որոնցում Ընկերությունը չի պահպանում և չի փոխանցում ֆինանսական 
ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու օգուտները և պահպանում է ակտիվի 
նկատմամբ վերահսկողությունը, շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը այնքանով, 
որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ, որն այն չափն 
է, որով այն ենթարկված է փոխանցված ակտիվի արժեքի փոփոխությունների ազդեցությանը: 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

Ընկերությունը ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը երբ, նրա պայմանագրային 
պարտավորությունները չեն կատարվում կամ չեղյալ են համարվում, կամ ժամկետը լրանում է: 

4.4.4 Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների 
փոփոխություն 

Ֆինանսական ակտիվներ 

Եթե ֆինանսական ակտիվի պայմանները փոփոխվում են, Ընկերությունը գնահատում է՝ արդյոք 
փոփոխված ակտիվի դրամական միջոցների հոսքերը էականորեն են տարբերվում: Եթե 
դրամական միջոցների հոսքերը էականորեն են տարբերվում, ապա սկզբնական ֆինանսական 
ակտիվից դրամական հոսքերի պայմանագրային իրավունքները համարվում են առոչինչ: Այս 
դեպքում սկզբնական ֆինանսական ակտիվը ապաճանաչվում է (տես 4.4.3 ծանոթագրություն), 
իսկ նոր ֆինանսական ակտիվը ճանաչվում է իրական արժեքով: 

Եթե փոփոխված ակտիվի ամորտիզացված արժեքով դրամական հոսքերը էականորեն չեն 
տարբերվում, ապա փոփոխությունը չի հանգեցնում ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման: 
Այս դեպքում Ընկերությունը վերահաշվարկում է ֆինանսական ակտիվի համախառն 
հաշվեկշռային արժեքը և համախառն հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտման արդյունքում 
առաջացած գումարը ճանաչում է որպես փոփոխությունից օգուտ կամ վնաս շահույթում կամ 
վնասում: Եթե նմանատիպ փոփոխությունը կատարվում է վարկառուի ֆինանսական 
դժվարությունների պատճառով (տես 4.4.6 ծանոթագրություն), ապա օգուտը կամ վնասը 
ներկայացվում է արժեզրկումից կորուստների հետ միասին: Այլ դեպքերում՝ այն ներկայացվում է 
որպես տոկոսային եկամուտ: 
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Ֆինանսական պարտավորություններ 

Ընկերությունը ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ վերջինիս պայմանները 
փոփոխվել են և փոփոխված պարտավորության դրամական միջոցների հոսքերը, ըստ էության, 
տարբեր են: Այս դեպքում փոփոխված պայմաններով հիմնավորված նոր ֆինանսական 
պարտավորությունը ճանաչվում է իրական արժեքով: Մարված ֆինանսական 
պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և փոփոխված պայմաններով նոր ֆինանսական 
պարտավորության միջև տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 

4.4.5 Հաշվանցում 
Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները, եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական 
հաշվետվություններում հաշվանցվում են և ներկայացվում են զուտ արժեքով, եթե գոյություն 
ունի օրենսդրորեն հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների 
հաշվանցում, ինչպես նաև մտադրություն ներկայացնելու այն զտման սկզբունքով կամ 
միաժամանակ իրացնելու ակտիվը և մարելու պարտավորությունը:  

Եկամուտները և ծախսերը ներկայացվում են զուտ արժեքի հիման վրա, միայն երբ դա 
թույլատրվում է համաձայն ՖՀՄՍ-ների, կամ մի խումբ համանման գործարքներից բխող օգուտի 
և վնասի դեպքում, օրինակ՝ Ընկերության առևտրային գործունեության ընթացքում: 

4.4.6 Արժեզրկում 
Ընկերությունը կանխատեսումների հիման վրա գնահատում է ակնկալվող պարտքային 
կորուստները («ECL») հետևյալ ֆինանսական գործիքների նկատմամբ, որոնք չեն չափվում 
իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով. 

 ֆինանսական ակտիվներ, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով 

Ընկերությունը չափում է կորուստների գծով պահուստները 12-ամսյա ակնկալվող պարտքային 
կորուստներին հավասար գումարի չափով. 

 հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դեֆոլտի ցածր ռիսկով պարտքային ներդրումային 
արժեթղթեր, 

 այլ ֆինանսական գործիքներ, որոնց գծով պարտքային ռիսկը սկզբնական ճանաչումից 
հետո էականորեն չի աճել: 

Ընկերությունը համարում է, որ պարտքային արժեթղթերը ունեն ցածր պարտքային ռիսկ այն 
դեպքում, երբ վեջինիս պարտքային ռիսկի վարկանիշը համապատասխանում է համընդհանուր 
ընդունված «ներդրումային» վարկանիշի սահմանմանը: 

12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստները ակնկալվող պարտքային կորուստների մի 
մասն են, որոնք պայմանավորված են հաշվետու ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում տեղի 
ունեցող դեֆոլտ առաջացնող իրադարձություններով: 

Գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային 
կորուստները ակնկալվող պարտքային կորուստներ են, որոնք առաջանում են ֆինանսական 
գործիքի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում դեֆոլտի բոլոր հնարավոր 
դեպքերի հետևանքով: 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների չափում  

Ե՛վ գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային 
կորուստները, և՛ 12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստները հաշվարկվում են կա՛մ 
անհատական, կա՛մ խմբային հիմունքներով` կախված ֆինանսական գործիքների հիմքում 
ընկած պորտֆելի բնույթից: 
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Ընկերությունը մշակել է քաղաքականություն, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գնահատել՝ արդյոք ֆինանսական գործիքի պարտքային 
ռիսկը էականորեն է աճել սկզբնական ճանաչումից հետո՝ հաշվի առնելով ֆինանսական 
գործիքի մնացած գործողության ժամկետի ընթացքում առաջացած դեֆոլտի ռիսկի 
փոփոխությունը: Ավելի մանրամասն բացատրվում է 28.1.2 ծանոթագրությունում: 

Վերոնշյալի հիման վրա՝ Ընկերությունը դասակարգում է իր ֆինանսական գործիքները փուլ 1, 
փուլ 2, փուլ 3 և գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված խմբերում, 
ինչպես նկարագրված է ստորև՝ 

 Փուլ 1 - երբ վարկերը ճանաչվում են առաջին անգամ, Ընկերությունը ճանաչում է պահուստը 
12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստների հիման վրա: Փուլ 1-ում դասակարգված 
վարկերը նաև ներառում են մնացորդներ, որոնցում պարտքային ռիսկը բարելավվել է և 
վարկը վերադասակարգվել է փուլ 2-ից: 

 Փուլ 2 - երբ վարկը ստեղծման պահից ունեցել է պարտքային ռիսկի էական աճ, 
Ընկերությունը ձևավորում է գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում 
ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ: Փուլ 2-ում դասակարգված վարկերը նաև 
ներառում են մնացորդներ, որոնցում պարտքային ռիսկը բարելավվել է և վարկը 
վերադասակարգվել է փուլ 3-ից: 

 Փուլ 3 – արժեզրկված վարկեր: Ընկերությունը ձևավորում է գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ: 

 Գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված ակտիվների խումբ - գնված 
կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված ակտիվներն սկզբնական 
ճանաչման պահին արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ են: Գնված կամ սկզբնավորված 
պարտքային առումով արժեզրկված ակտիվները հաշվարկվում են իրական արժեքով 
սկզբնական ճանաչման պահին, իսկ տոկոսային եկամուտը, ըստ էության, ճանաչվում է 
պարտքային ռիսկով ճշգրտված արդյունավետ տոկոսադրույքով: Ակնկալվող պարտքային 
կորուստները ճանաչվում են այն չափով, որքանով առկա է ակնկալվող պարտքային 
կորուստների հետագա փոփոխություն: 

Ակնկալվող պարտքային կորուստները դեֆոլտի հավանականության, դեֆոլտի դեպքում ռիսկի 
տակ գտնվող գումարի, դեֆոլտի ժամանակ վնասի զեղչված արդյունք են, որոնք սահմանվում 
են հետևյալ կերպ. 

Դեֆոլտի հավանականություն (PD): Այն տվյալ ժամանակահավածում դեֆոլտի 
հավանականության գնահատումն է: Դեֆոլտ կարող է տեղի ունենալ գնահատված 
ժամանակաշրջանի միայն որոշակի ժամանակահատվածում, եթե պարտականությունը 
նախկինում չի ապաճանաչվել և շարունակում է մնալ պորտֆելում: 

Դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումար (EAD): Այն ներկայացնում է դեֆոլտի ապագա 
ամսաթվի դրությամբ ռիսկի ենթարկված գումարի չափի գնահատումը՝ հաշվի առնելով 
հաշվետու ամսաթվից հետո ռիսկի գումարի ակնկալվող փոփոխությունները, ներառյալ մայր 
գումարի և տոկոսագումարների մարումը` անկախ նրանից պայմանագրով նախատեսված է, թե 
ոչ, պարտավորության սպասվող օգտագոծումը և չկատարված վճարումների հաշվեգրված 
տոկոսները: 

Վնասը դիֆոլտի ժամանակ (LGD): Այն արտահայտում է վնասի չափը, որը առաջանում է 
տվյալ ժամանակահատվածում վարկի դիֆոլտային կարգավիճակում: Այն հիմնված է 
պայմանագրային դրամական հոսքերի և այն դրամական հոսքերի տարբերության վրա, որոնք 
վարկատուն հույս ունի ստանալ՝ ներառյալ գրավի իրացումից առաջացած դրամական հոսքերը: 
Որպես կանոն, այն արտահայտվում է որպես դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումարի 
(EAD) նկատմամբ տոկոսով: 
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Դեֆոլտի հավանականությունը, դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումարը և դեֆոլտի 
ժամանակ վնասը ավելի մանրամասն բացահայտվում են 28.1.2 ծանոթագրությունում: 

Վերանայված ֆինանսական ակտիվներ 

Եթե փոխառուի ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ֆինանասական ակտիվի 
պայմանագրային պայմանները վերանայվում կամ փոփոխվում են կամ գոյություն ունեցող 
ֆինանսական ակտիվը փոխարինվում է նորով, ապա գնահատվում է ֆինանսական ակտիվի 
ապաճանաչման անհրաժեշտությունը (տես՝ ծանոթ. 4.4.4), և ակնկալվող պարտքային 
կորուստները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ. 

 եթե ակնկալվող վերանայումը չի հանգեցնում գոյություն ունեցող ֆինանսական ակտիվի 
ապաճանաչմանը, ապա փոփոխված ֆինանսական ակտիվից ակնկալվող դրամական 
հոսքերը ներառվում են գոյություն ունեցող ակտիվից ակնկալվող դրամական միջոցների 
հոսքերի պակասորդի հաշվարկում, 

 եթե ակնկալվող վերանայումը հանգեցնում է գոյություն ունեցող ֆինանսական ակտիվի 
ապաճանաչմանը, ապա նոր ակտիվի ակնկալվող իրական արժեքը դիտարկվում է որպես 
ապաճանաչման պահին գոյություն ունեցող ակտիվի վերջնական դրամական հոսք: Այդ 
գումարը ներառվում է գոյություն ունեցող ֆինանասկան ակտիվից ակնկալվող դրամական 
միջոցների պակասորդի հաշվարկում, որոնք ակնկալվող ապաճանաչման ամսաթվից մինչև 
հաշվետու ամսաթիվ զեղչվում են գոյություն ունեցող ակտիվի սկզբնական արդյունավետ 
տոկոսադրույքով: 

Արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք 
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվները և իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող պարտքային ֆինանսական 
ակտիվները արժեզրկված են: Ֆինանսական ակտիվները համարվում են արժեզրկված, եթե 
տեղի են ունենում մեկ կամ ավելի իրադարձություններ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում 
ֆինանսական ակտիվի գնահատված ապագա դրամական միջոցների հոսքերի վրա: 
Ֆինանսական ակտիվի արժեզրկման վկայություններ են հանդիսանում ստորև նշված 
իրադարձությունների վերաբերյալ տվյալների առկայությունը. 

 էմիտենտի կամ փոխառուի էական ֆինանսական դժվարություններ,  

 պայմանագրային պայմանների խախտում, օրինակ՝ դեֆոլտ կամ վճարման ուշացում, 

 վարկերի կամ փոխատվությունների պայմանների այնպիսի վերանայում, որը Ընկերությունն 
այլ պայմաններում չէր դիտարկի,  

 փոխառուի հավանական սնանկացում կամ այլ ֆինանսական վերակազմավորման 
հավանականություն,  

 ֆինանսական դժվարությունների հետևանքով արժեթղթերի ակտիվ ֆինանսական շուկայի 
վերացում,  

Փոխառուի ֆինանսական դժվարությունների հետևանքով վերանայված վարկը սովորաբար 
դիտարկվում է որպես արժեզրկված, միայն եթե առկա չէ վկայություն, որ պայմանագրային 
դրամական միջոցների հոսքեր չստանալու ռիսկը էականորեն նվազել է և չկան արժեզրկման այլ 
հայտանիշներ: 

Պետական պարտատոմսերում ներդրման արժեզրկված լինելը գնահատելիս՝ Ընկերությունը 
հաշվի է առնում հետևյալ գործոնները. 

 վարկունակության շուկայական գնահատականը՝ արտացոլված պարտատոմսերի 
եկամտաբերությամբ, 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2020թ. 27 

 եկամտաբերության գնահատումը վարկանիշային գործակալությունների կողմից, 

 երկրի կարողությունը մուտք գործել կապիտալ շուկաներ նոր պարտքի թողարկման համար: 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստի ներկայացումը ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունում  

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստը ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում ներկայացվում է հետևյալ կերպ. 

 ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ՝ որպես ակտիվների 
ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքից նվազում, 

 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների (FVOCI) արժեզրկումից կորուստները չեն ճանաչվում ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունում, քանի որ այդ ակտիվների հաարժեքը հավասար է իրենց 
իրական արժեքին: Այնուամենայնիվ, արժեզրկումից կորուստները բացահայտվում և 
ճանաչվում են իրական արժեքի ճշգրտման պահուստում, 

Դուրսգրում 

Վարկերը և պարտքային գործիքները դուրս են գրվում (մասնակի կամ ամբողջական), եթե չկան 
դրանց վերադարձման իրական հեռանկարներ: Դա, որպես կանոն, այն դեպքն է, երբ 
Ընկերությունը որոշում է, որ պարտապանը չունի այնպիսի ակտիվներ կամ եկամտի 
աղբյուրներ, որոնք կարող են առաջացնել բավարար դրամական հոսքեր՝ դուրսգրման ենթակա 
գումարը մարելու համար: Այդ ակտիվի ինչպես ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը, այնպես էլ 
արժեզրկման պահուստը (եթե առկա են) ուղղակիորեն դուրս են գրվում: Դուրսգրումը իրենից 
ներկայացնում է ճանաչման մասնակի կամ ամբողջական դադարեցում: Սակայն դուրսգրված 
ֆինանսական ակտիվները դեռևս կարող են ենթարկվել պահանջների կատարման՝ 
Ընկերության պարտքերի հավաքագրման ընթացակարգերի համապատասխան: 

4.5 Դրամական միջոցներ  
Դրամական միջոցները բաղկացած են ՀՀ ԿԲ-ում պահվող միջոցներից և բանկերում 
հաշիվներից: Դրամական միջոցները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով:   

4.6 Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ  
Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Ընկերությունն օգտագործում է այլ բանկերում 
տարբեր ժամկետայնության բացված ընթացիկ և ավանդային հաշիվներ: Բանկերին 
տրամադրված ֆիքսված ժամկետով վարկերն ու կանխավճարները հաշվառվում են 
ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: 
Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գումարները նվազեցվում են 
արժեզրկումից պահուստների գումարներով:  

4.7 Տրամադրված վարկեր 
Վարկերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ֆինանսական ակտիվներն են, որոնք 
ստեղծվում են Ընկերության կողմից ուղղակիորեն պարտապանին դրամ տրամադրելու միջոցով՝ 
առանց պարտքը վաճառելու մտադրության:  

Ֆիքսված ժամկետներով տրամադրված վարկերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական 
արժեքով՝ գումարած գործարքից ծախսումները: Երբ տրամադրված գումարների իրական 
արժեքը տարբերվում է վարկի իրական արժեքից, օրինակ երբ վարկը տրամադրվում է 
շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, տրամադրված գումարի և վարկի իրական արժեքների 
տարբերությունը վարկի սկզբնական ճանաչման ժամանակ ձևակերպվում է որպես ծախս 
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շուկայականից ցածր դրույքներով ակտիվների տեղաբաշխումից՝ շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Այնուհետև վարկերն 
ու փոխատվությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը: Ֆիքսված մարման ժամկետ չունեցող վարկերն հաշվառվում են 
ամորտիզացված արժեքով՝ ելնելով մարման ենթադրվող ժամկետներից: Տրամադրված 
վարկերի գումարները նվազեցվում են դրանց գծով արժեզրկումից պահուստների գումարներով: 

4.8 Ներդրումային արժեթղթեր 
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներդրումային արժեթղթերը ներառում են, 

 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային արժեթղթեր  

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյյունքի միջոցով չափվող պարտքային 
արժեթղթերի գծով օգուտը և վնասը ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյյունքում, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքերի, երբ ճանաչվում են շահույթում կամ 
վնասում, նույն ձևով, ինչպես ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների 
դեպքում. 

 տոկոսային եկամուտ՝ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի կիրառմամբ, 

 ակնկալվող պարտքային կորուստներ և վերադարձ 

 արտարժույթի փոխարկումից օգուտ և վնաս 

Երբ իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող 
պարտքային արժեթուղթը ապաճանաչվում է, նախկինում ակնկալվող պարտքային 
կորուստներում ճանաչված կուտակային օգուտը կամ վնասը սեփական կապիտալից 
վերադասակարգվում է շահույթում կամ վնասում: 

4.9 Վարձակալություն 
2019թ. հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո կնքված ցանկացած նոր պայմանագրի դեպքում 
Ընկերությունը դիտարկում է, թե արդյոք պայմանագիրը վարձակալական է, կամ պարունակում 
է վարձակալություն: Վարձակալությունը սահմանվում է որպես «պայմանագիր կամ 
պայմանագրի մի մաս, որը փոխհատուցման դիմաց փոխանցում է ակտիվի (հիմքում ընկած 
ակտիվ) օգտագործման իրավունքը որոշակի ժամանակահատվածի համար»: Այս սահմանումը 
կիրառելու համար Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք պայմանագիրը բավարարում է 
հետևյալ երեք հիմնական գնահատականներին. 

 պայմանագիրը պարունակում է որոշակիացված ակտիվ, որը կա՛մ հստակ սահմանված է 
պայմանագրում, կա՛մ սահմանվում է անուղղակի վկայության հիման վրա՝ որոշակիացվելով 
այն պահին, երբ ակտիվը դառնում է հասանելի Ընկերությանը, 

 Ընկերությունն իրավունք ունի ստանալու որոշակիացված ակտիվի օգտագործումից, ըստ 
էության, բոլոր տնտեսական օգուտները օգտագործման ողջ ժամանակահատվածում` 
hաշվի առնելով նրա` պայմանագրի որոշակի շրջանակում իրավունքները, 

 Ընկերությունն իրավունք ունի օգտագործման ժամանակահատվածի ընթացքում 
ուղղորդելու որոշակիացված ակտիվի օգտագործումը: Ընկերությունն իրավունք ունի 
ուղղորդել, թե «ինչպես և ինչ նպատակով» ակտիվն օգտագործել օգտագործման 
ժամանակաշրջանի ընթացքում: 
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Վարձակալության ճանաչում և չափում 

Ընկերությունը որպես վարձակալ 

Վարձակալության մեկնարկի ամսաթվի դրությամբ, Ընկերությունը պետք է ֆինանսական 
վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը և 
վարձակալության գծով պարտավորությունը: Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը 
չափվում է սկզբնական արժեքով, որը ձևավորվում է վարձակալության գծով պարտավորության 
սկզբնական չափումից, Ընկերության կատարած ցանկացած սկզբնական ուղղակի ծախսերից, 
վարձակալության ժամկետի ավարտին ակտիվի ապատեղակայման և քանդման ցանկացած 
ծախսի գնահատումից և նախքան վարձակալության մեկնարկի ամսաթիվը կատարված 
ցանկացած վարձակալական վճարներից (հանած ստացված ցանկացած խրախուսումները): 

Ընկերությունը հաշվարկում է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի մաշվածությունը գծային 
հիմունքով վարձակալության մեկնարկի ամսաթվից մինչև օգտագործման իրավունքի ձևով 
ակտիվի օգտակար ծառայության ավարտի ամսաթվից կամ վարձակալության ժամկետի 
ավարտի ամսաթվից ամենավաղը։ Ընկերությունը նաև գնահատում է օգտագործման 
իրավունքի ձևով ակտիվը արժեզրկման համար, երբ այդպիսի ցուցանիշներ կան։ 
Վարձակալված գույքի բարելավումները կապիտալիզացվում և մաշվում են գծային հիմունքով՝ 
որպես հիմք ընդունելով վարձակալության ժամկետից և վարձակալված գույքի օգտակար 
ծառայության ժամկետից նվազագույնը: 

Մեկնարկի ամսաթվին Ընկերությունը չափում է վարձակալության գծով պարտավորությունը այդ 
ամսաթվին դեռևս չվճարված վարձավճարների ներկա արժեքով՝ դրանք զեղչելով՝ կիրառելով 
վարձակալությամբ ենթադրվող տոկոսադրույքը, եթե այդ դրույքը կարելի է հեշտությամբ որոշել, 
կամ Ընկերության լրացուցիչ փոխառության տոկոսադրույքը։ 

Վարձակալության գծով պարտավորության չափման մեջ ներառվող վարձավճարները 
պարունակում են հաստատուն վճարումներ (ներառյալ՝ ըստ էության հաստատուն վճարումներ), 
վարձակալության փոփոխուն վճարումներ, որոնք կախված են ինդեքսից կամ դրույքից, 
գումարներ, որոնք, ինչպես սպասվում է կվճարվեն մնացորդային արժեքի երաշխիքի ներքո և 
վճարումներից, որոնք առաջանում են օպցիոններից, որոնց իրագործման վերաբերյալ կա 
խելամիտ համոզմունք: 

Սկզբնական չափումից հետո պարտավորությունը կնվազեցվի կատարված վճարումների և 
կմեծացվի տոկոսների չափով: Այն վերաչափվում է՝ արտացոլելու ցանկացած վերագնահատում 
կամ փոփոխություն, կամ եթե առկա են փոփոխություններ ըստ էության հաստատուն 
վճարումներում: 

Երբ վարձակալության գծով պարտավորությունը վերաչափվում է, համապատասխան 
ճշգրտումը արտացոլվում է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվում կամ շահույթում և 
վնասում, եթե օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը նվազեցվել է զրոյի: 

Ընկերությունը կարճաժամկետ վարձակալությունների և փոքրարժեք ակտիվների 
վարձակալությունների հաշվառման համար ընտրել է գործնական մոտեցումներ: 
Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և վարձակալության գծով պարտավորություն 
ճանաչելու փոխարեն, դրանց հետ կապված վճարումները վարձակալության ժամկետի 
ընթացքում ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում որպես ծախս՝ գծային հիմունքով: 

Ընկերությունը սահմանում է իր լրացուցիչ փոխառության տոկոսադրույքը՝ վերլուծելով 
փոխառությունները արտաքին տարբեր աղբյուրների հիման վրա և կատարում է որոշակի 
ճշգրտումներ՝ արտացոլելու վարձակալության պայմանները և վարձակալված ակտիվի տեսակը: 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները 
ընդգրկվել են հիմնական միջոցների տողում, իսկ վարձակալության գծով 
պարտավորությունները՝ այլ պարտավորություններում: 
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4.10 Հիմնական միջոցներ  
Հիմնական միջոցները ներկայացված են սկզբնական արժեքի և կուտակված մաշվածության 
տարբերությամբ: Երբ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը ավելի մեծ է նրա գնահատված 
փոխհատուցվող գումարից ոչ ժամանակավոր հանգամանքների պատճառով, այն անմիջապես 
նվազեցվում է մինչև այդ փոխհատուցվող գումարը: 

Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի 
ընթացքում, կիրառելով հետևյալ տարեկան դրույքաչափերը` 

 Օգտակար 
ծառայության 

ժամկետ 
(տարիներ) 

Տոկոսադրույք 
(%) 

   

Համակարգչային տեխնիկա 1-5 20-100 

Գրասենյակային սարքավորումներ  8 12.5 

Փոխադրամիջոցներ 8 12.5 

Այլ հիմնական միջոցներ  1-8 12.5-100 

 

Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման հետ կապված ծախսումները շահույթի 
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում 
ճանաչվում են որպես ծախս՝ դրանց կատարման պահին: Կապիտալ բնույթի նորոգման 
ծախսումները ավելացվում են ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին, երբ հավանական է, որ դրանց 
շնորհիվ ապագա տնտեսական օգուտները՝ ավելի շատ, քան ակնկալվում էր առկա ակտիվի 
նորմատիվային ցուցանիշների սկզբնական գնահատումից, կհոսեն դեպի Ընկերություն: Այս 
ծախսումների մաշվածությունը հաշվարկվում է համապատասխան ակտիվի օգտակար 
ծառայության մնացորդային ժամկետի ընթացքում: 

Հիմնական միջոցի իրացումից առաջացած օգուտ կամ վնասը որոշվում է որպես ակտիվի 
իրացումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և հաշվառվում է 
գործառնական շահույթում: 

4.11 Ոչ նյութական ակտիվներ 
Ոչ նյութական ակտիվները բաղկացած են համակարգչային ծրագրերից և արտոնագրերից: 

Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ինքնարժեքով: 
Նախնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով՝ 
նվազեցնելով կուտակված ամորտիզացիան կամ արժեզրկումից կորուստները: Ոչ նյութական 
ակտիվների օգտակար ծառայությունների ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ անորոշ: 
Որոշակի  օգտակար ծառայությունների ժամկետներ ունեցող ոչ նյութական ակտիվներն 
ամորտիզացվում են գծային հիմունքով օգտակար ծառայության ընթացքում՝ 10 տարվա 
ընթացում և գնահատվում են արժեզրկման առումով, երբ առկա են արժեզրկման 
հատկանիշներ: Ամորտիզացիայի հաշվառման մեթոդները և ժամկետները վերանայվում են 
յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում: 

Համակարգչային ծրագրերի և այլ ոչ նյութական ակտիվների ընթացիկ սպասարկման ծախսերը 
հաշվառվում են որպես ծախս դրանց կատարման ժամանակ: 

4.12 Ներգրաված միջոցներ 
Ներգրաված միջոցները, որոնք ներառում են ՀՀ կառավարության և կենտրոնական բանկի,  
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հաշիվները և թողարկված արժեթղթերը 
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սկզբնապես ճանաչվում են ստացված միջոցների իրական արժեքով՝ հանած 
գործառնությունների գծով ուղղակի ծախսերը: Սկզբնական ճանաչումից հետո ներգրաված 
միջոցները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը: Եկամուտները և ծախսերը գրանցվում են շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, ինչպես 
պարտավորությունների ապաճանաչման ժամանակ, այնպես էլ ամորտիզացիայի ընթացքում: 

4.13 Պահուստներ  
Պահուստը ճանաչվում է, երբ Ընկերությունն ունի ներկա իրավական կամ կառուցողական 
պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ 
պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող 
միջոցների արտահոսք, և պարտականության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն 
գնահատել: 

4.14 Սեփական կապիտալ 

Բաժնետիրական կապիտալ  

Սովորական բաժնետոմսերը և չմարվող արտոնյալ բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես 
կապիտալ: Նոր բաժնետոմսերի թողարկմանը, բացի կազմակերպությունների միավորման 
դեպքում թողարկվող բաժնետոմսերի, վերաբերող ուղղակի ծախսերը նվազեցվում են 
կապիտալի աճից: Երբ թողարկման արդյունքում ստացված գումարների իրական արժեքը 
գերազանցում է բաժնետոմսերի անվանական արժեքը, տարբերությունը հաշվառվում է որպես 
հավելավճար: 

Չբաշխված շահույթ 

Չբաշխված շահույթը ներառում է ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների կուտակված 
շահույթը: 

Շահաբաժիններ  

Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվով շահաբաժինները դուրս են գրվում կապիտալից և 
ճանաչվում են որպես պարտավորություն, միայն երբ դրանք հաստատվում են հաշվապահական 
հաշվեկշռի ամսաթվով կամ մինչև այդ: Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո մինչև 
ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման ամսաթիվը հայտարարված կամ 
հաստատված շահաբաժինները բացահայտվում են: 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթերի վերագնահատման պահուստ  

Այս պահուստը արտացոլում է իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթերի իրական արժեքի փոփոխությունները: 

4.15 Սեգմենտների ներկայացում 
Գործառնական սեգմենտը հանդիսանում է Ընկերության բիզնես գործառնությունների 
բաղկացուցիչ մասը, որոնցից այն կարող է վաստակել եկամուտ և կատարել ծախսեր, ներառյալ 
Ընկերության այլ որևէ բաղկացուցիչ մասի հետ կապված գործառնություններից եկամուտներն 
ու ծախսերը: Գործառնական սեգմենտները որոշելիս Ընկերության ղեկավարությունը 
տարանջատում է Ընկերության այն կոմպոնենտները, որոնք ներառված են ծառայությունների 
մատուցման մեջ (բիզնես սեգմենտ) և որի համար առկա է ֆինանսական տեղեկատվություն: 
Բոլոր գործառնական սեգմենտների գործառնական արդյունքները պարբերաբար վերանայվում 
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են Խմբի գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից՝ սեգմենտին միջոցներ հատկացնելու որոշում 
կայացնելու համար և գնահատելու դրա կատարումը:  

Ընկերության գործառնությունները տարանջատված չեն գործառնական սեգմենտների և 
հանդիսանում են մեկ ամբողջական բիզնես միավոր: Ընկերությունն իր հիմնական եկամուտը 
ստանում է ՀՀ-ում գրանցված ֆինանսական հաստատությունների հետ վերաֆինանսավորման 
գործարքներից:  

5 Կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ և 
դատողություններ  

ՖՀՄՍ համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է, որ 
Ընկերության ղեկավարությունը կատարի կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ, 
դատողություններ և ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն են թողնում ֆինանսական 
հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ ակտիվների և պարտավորությունների 
ներկայացվող գումարների, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտների և 
ծախսերի վրա: Գնահատումները և դրանց հետ կապված ենթադրություննեը, հիմնվելով 
պատմական փորձի և այլ գործոնների վրա, որոնք հիմնավորված են տվյալ պայմաններում, 
հիմք են հանդիսանում դատողություններ անելու այն ակտիվների և պարտավորությունների 
հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնց արժեքը հնարավոր չէ որոշել այլ վստահելի 
աղբյուրներից: Ամեն դեպքում, չնայած գնահատումները հիմնվում են ղեկավարության կողմից 
ընթացիկ իրադարձությունների լավագույն պատկերացումների վրա, փաստացի արդյունքները 
վերջին հաշվով կարող են տարբերվել կատարված գնահատումներից:   

Ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների առումով նշանակալից դատողությունները և 
գնահատումները ներկայացվում են ստորև:  

Բիզնես մոդել և միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված 
տոկոսի վճարումներ 

Ընկերությունը գնահատում է այն բիզնես մոդելը, որի ընթացքում ակտիվները պահվում են և 
գնահատում, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային պայմանները բացառապես 
մայր գումարի և չմարված մայր գումարի տոկոսագումարների վճարումներն են (տես 4.4.2 
ծանոթագրությունը): 

Իրական արժեքի չափումը 

Ֆինանսական գործիքների (երբ ակտիվ շուկայի գնանշումներ չկան) և ոչ ֆինանսական 
ակտիվների իրական արժեքը սահմանելու համար ղեկավարությունն օգտագործում է 
գնահատման տեխնիկան: Սա ներառում է զարգացող գնահատումները և ենթադրությունները 
համապատասխան նրան, թե շուկայի մասնակիցները ինչպես կգնահատեն գործիքները: 
Ղեկավարությունն իր ենթադրություններում որքան հնարավոր է հիմնվում է դիտարկվող 
տվյալների վրա, սակայն դրանք միշտ չէ, որ հասանելի են: Այդ դեպքում, ղեկավարությունն 
օգտագործում է իր ունեցած ամենալավ տեղեկատվությունը: Գնահատված իրական արժեքը 
կարող է տարբերվել փաստացի արժեքից, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կարող 
է հասանելի լինել անհատական գործարքների դեպքում (տե՛ս ծանոթագրություն 25):       

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետ 

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետի գնահատումը դատողության 
արդյունք է՝ հիմնված նման ակտիվի հետ կապված փորձի վրա: Ապագա տնտեսական 
օգուտները մարմնավորվում են ակտիվներում և սպառվում հիմնականում օգտագործմանը 
զուգընթաց: Այնուամենայնիվ, այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են գործառնական, 
տեխնիկական կամ առևտրային մաշվածությունները, հաճախ հանգեցնում են ակտիվի 
տնտեսական օգուտների նվազեցմանը: Ղեկավարությունը մնացորդային օգտակար 
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ծառայության ժամկետը գնահատում է ակտիվի ընթացիկ տեխնիկական վիճակին 
համապատասխան և ըստ այն գնահատված ժամանակաշրջանի, որի ընթացքում Ընկերությունը 
կանխատեսում է ստանալ օգուտներ: Մնացորդային օգտակար ծառայության ժամկետի 
գնահատման համար հաշվի են առնվում հետևյալ հիմնական գործոններն. ակտիվների 
կանխատեսվող օգտագործումը, գործառնական գործոններից և պահպանման ծրագրից 
կախված՝ մաշվածությունը և շուկայական պայմանների փոփոխություններից առաջացող 
տեխնիկական և առևտրային մաշվածությունը: 

Կապակցված կողմերի հետ գործառնություններ 

Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում իրականացնում է գործառնություններ 
կապակցված կողմերի հետ: Նշված գործառնությունները հիմնականում իրականացվում են 
շուկայական պայմաններով: Գործող շուկայի բացակայության դեպքում Ընկերությունը 
կատարում է դատողություններ գործառնությունների շուկայական կամ ոչ շուկայական բնույթի 
վերաբերյալ: Դատողությունները հիմնվում են այլ հաճախորդների հետ նմանատիպ 
գործառնությունների, ինչպես նաև արդյունավետ դրույքների վերլուծությունների վրա (տե՛ս 
ծանոթագրություն 24): 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում 

Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկը 
էականորեն է աճել սկզբնական ճանաչումից հետո և ակնկալվող պարտքային կորուստների 
չափման գործընթացում կանխատեսվող տեղեկատվության ներառումը (տես՝ 28.1.2 
ծանոթագրություն), ինչպես նաև վերականգնվող դրամական միջոցների հոսքերի գնահատման 
համար օգտագործվող հիմնական ենթադրությունները (տես՝ ծանոթագրություն 4.4.6): 

Հարկային օրենսդրություն 

ՀՀ հարկային օրենսդրությունը ենթակա է տարակարծիք մեկնաբանությունների: Տես՝ 
ծանոթագրություն 23: 

6 Անցման բացահայտում  
ՖՀՄՍ 16-ի սկզբնական կիրառման ամսաթվի՝ այն է 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ առկա 
գործառնական վարձակալությունների համար Ընկերությունն ընտրել է սկզբնավորման ուղղակի 
ծախսումները չներառել օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի չափման մեջ։ Այդ ամսաթվին 
Ընկերությունը նաև ընտրել է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները չափել անցման 
օրվա դրությամբ առկա վարձակալական պարտավորությանը հավասար գումարով՝ ճշգրտված 
բոլոր կանխավճարների կամ հաշվեգրված վարձակալական վճարների չափով։ 

Ելնելով վերը նշվածից՝ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ. 

 35,994 հազար ՀՀ դրամի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները ճանաչվել և 
ներկայացվել են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ «Հիմնական 
միջոցներ» տողում: 

 35,994 հազար ՀՀ դրամի լրացուցիչ վարձակալության գծով պարտավորությունները 
(«Այլ պարտավորություններում» ներառված) ճանաչվել են: 

 ՖՀՄՍ 16-ի ընդունումը որևէ ազդեցություն չի ունեցել Ընկերության չբաշխված շահույթի 
վրա: 
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Հետևյալ աղյուսակում արտացոլված է 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գործառնական 
վարձակալության գծով պարտավորությունների (ինչպես բացահայտված է 2018թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում) համադրումը 2019թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ ճանաչված վարձակալության գծով պարտավորությունների հետ.     

Հազար ՀՀ դրամ  
 

 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ բացահայտված վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 10,606 

Վարձակալության երկարաձգման այլընտրանքի խելամիտ համոզմունք 29,596 

  

Գործառնական վարձակալության գծով պարտավորությունները մինչև զեղչումը 40,202 

Զեղչումը՝ օգտագործելով լրացուցիչ փոխառության միջին կշռված դրույքը (4,208) 
2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բացահայտված վարձակալության գծով 
պարտավորություններ ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն 35,994 

7 Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ և ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 
 

  

Տրամադրված վարկեր 3,797,519 3,678,500 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 1,799,419 1,486,706 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր 41,638 47,097 

Այլ տոկոսային եկամուտներ  21 132 
 

Ընդամենը տոկոսային  և նմանատիպ եկամուտներ 5,638,597 5,212,435 
 

   

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի նկատմամբ 1,156,125 1,156,101 

Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ - 9,851 

Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 188,739 305,532 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 664,151 677,396 

Վարձակալության գծով պարտավորություններ 4,174 3,815 
 

  

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  2,013,189 2,152,695 

 

  



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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8 Արժեզրկման ծախս/(հակադարձում) 
Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

 

Ծանոթ. 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

      

Դրամական միջոցներ  12 109 109 (40) (40) 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 13 15,555 15,555 43,301 43,301 

Տրամադրված վարկեր  14 6,466 6,466 (2,230) (2,230) 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների միջոցով 
չափվող ներդրումային արժեթղթեր 15 7,413 7,413 (5,026) (5,026) 

Ընդամենը արժեզրկման ծախս  29,543 29,543 36,005 36,005 

9 Անձնակազմի գծով ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 
   

Աշխատակիցների հատուցումներ ներառյալ դրանց 
վերաբերող հարկերը 152,280 140,075 

Ուսուցման ծախսեր 881 770 

Այլ 5,013 4,791 
 

Ընդամենը անձնակազմի գծով ծախսեր 158,174 145,636 

10 Այլ ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 
   

Մաշվածության և ամորտիզացիայի գծով ծախսեր 31,622 31,346 

Ծրագրերի սպասարկման ծախսեր 8,600 6,384 

Կոմիսիոն և այլ ծախսեր 2,409 1,560 

Գործուղման ծախսեր 368 2,642 

Ապահովագրական ծախսեր 2,498 2,581 

Կապի ծախսեր 2,059 2,307 

Ներկայացուցչական ծախսեր 306 2,974 

Բարեգործական ծախսեր 140,000 - 

Հարկեր, (բացառությամբ շահութահարկի) և տուրքեր 6,173 743 

Այլ ծախսեր  12,470 8,893 

   

Ընդամենը այլ ծախսեր  206,505 59,430 

 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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11 Շահութահարկի գծով ծախս 
Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

   

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս 596,140 562,369 

Հետաձգված հարկ 9,186 (926) 

   

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 605,326 561,443 

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 18% (2019թ.՝ 20%): 
ՀՀ հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունը մի շարք ակտիվների և 
պարտավորությունների գծով առաջացնում է ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական 
հաշվետվությունների կազման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման 
բազայի միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է 18% հիմնական 
դրույքաչափը կիրառելով: 

Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև 
փոխկապակցվածությունը.  

Հազար ՀՀ դրամ  

2020 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ 

 (%) 2019 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ 

(%) 
     

Շահույթ մինչև հարկումը   3,322,969 - 2,811,847 - 
     

Շահութահարկ՝ 18% դրույքաչափով 598,134 18 562,369 20 

Չնվազեցվող ծախսեր 24,118 1 1,424 - 

Հարկային դրույքաչափի 
փոփոխության ազդեցություն - - (3,676) - 

Արտարժույթի (դրական)/բացասական 
փոխարժեքային տարբերություն  (16,926) (1) 1,326 - 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 605,326 18 561,443 20 

 
2019թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է շահութահարկի մասին նոր օրենք: 
Հետևաբար, 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում 
շահութահարկի դրույքաչափը նվազել է 20-ից 18% -ի: Այս փոփոխությունը հանգեցրել է 3,676 
հազար ՀՀ դրամ շահույթի, որը կապված է 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
ընթացքում Ընկերության հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների 
վերահաշվարկման հետ: 

  



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկ. 

Հազար ՀՀ դրամ 2019

Շահույթում 
կամ վնասում 

ճանաչված

Այլ 
համապարփակ 

ֆինանսական 
արդյունքում 

ճանաչված

2020

 

Զուտ 
մնացորդ 

Հետաձգված 
հարկային 

ակտիվ

Հետաձգված 
հարկային 

պարտավո-
րություն

       

Դրամական միջոցներ  (1,745) (3,548) - (5,293) - (5,293) 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ (1,968) 754 - (1,214) - (1,214) 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր- 
պարտքային գործիքներ 3,229 4,562 (5,506) 2,285 2,285 - 

Տրամադրված վարկեր (72,963) (10,652) - (83,615) - (83,615) 

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական 
ակտիվներ 4,194 (2,932) - 1,262 1,262 - 

Այլ ակտիվներ (45) 10 - (35) - (35) 

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր (345) (1,180) - (1,525) - (1,525) 

Այլ պարտավորություններ (1,222) 3,800 - 2,578 2,578 - 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 
ակտիվ/ (պարտավորություն) (70,865) (9,186) (5,506) (85,557) 6,125 (91,682) 

 
Հազար ՀՀ դրամ 2018

Շահույթում 
կամ վնասում 

ճանաչված

Այլ 
համապարփակ 

ֆինանսական 
արդյունքում 

ճանաչված

2019

 

Զուտ 
մնացորդ 

Հետաձգված 
հարկային 

ակտիվ

Հետաձգված 
հարկային 

պարտավո-
րություն

       

Դրամական միջոցներ  (982) (763) - (1,745) - (1,745) 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ (2,506) 538 - (1,968) - (1,968) 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր- 
պարտքային գործիքներ (2,383) 2,336 3,276 3,229 3,229 - 

Տրամադրված վարկեր (79,336) 6,373 - (72,963) - (72,963) 

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական 
ակտիվներ 415 3,779 - 4,194 4,194 - 

Այլ ակտիվներ (63) 18 - (45) - (45) 

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր 6,422 (6,767) - (345) - (345) 

Այլ պարտավորություններ 3,366 (4,588) - (1,222) - (1,222) 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 
ակտիվ/ (պարտավորություն) (75,067) 926 3,276 (70,865) 7,423 (78,288) 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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12 Դրամական միջոցներ  
Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 

2020թ. 
31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
   

Մնացորդներ ՀՀ ԿԲ-ում 621,959 2,060,898 

Բանկային հաշիվներ բանկերում 2,956,979 974,777 

 3,578,938 3,035,675 

Արժեզրկումից պահուստներ (163) (54) 
   

Ընդամենը դրամական միջոցներ  3,578,775 3,035,621 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական միջոցների 53%-ը (1,906,087 հազար դրամ) 
կենտրոնացված է երկու բանկում, իսկ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական 
միջոցների 68%-ը կենտրոնացված է ՀՀ Կենտրոնական բանկում: 

Դրամական միջոցների գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների փոփոխությունների 
վերլուծությունը ներկայացված է ստորև. 

Հազար ՀՀ դրամ 2020 2019 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

     

Դրամական միջոցներ     

Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստ 54 54 94 94 

Կորուստների գծով պահուստների 
զուտ վերաչափում 109 109 (40) (40) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 163 163 54 54 

13 Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 
Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 

2020թ. 
31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
 

Ժամկետային ավանդներ ՀՀ բանկերում 22,896,252 21,618,377 

Արժեզրկումից պահուստ (213,915) (198,360) 
   

Ընդամենը պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ  22,682,337 21,420,017 

 

Ավանդները բանկերում ունեն 90 օր և ավել մարման ժամկետ, բայց կարճաժամկետ 
ավանդների մարման ժամկետները պարբերաբար երկարաձգվում են: 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ բանկերում ժամկետային ավանդներից 9,231,386 
հազար դրամ գումարով (40%) մնացորդները կենտրոնացված են երեք բանկում (2019թ. երկու 
բանկում` 9,661,012 հազար դրամ (45%)): 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ բանկերում ժամկետային ավանդների արդյունավետ 
տոկոսադրույքը 8.2% (2019թ.` 8.1%): 

Բանկերի նկատմամբ պահանջների գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների 
փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև. 

Հազար ՀՀ դրամ 2020 2019 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

     

Պահանջներ  բանկերի 
նկատմամբ     

Հունվարի 1-ի դրությամբ 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստ 198,360 198,360 155,059 155,059 

Կորուստների գծով 
պահուստների զուտ 
վերաչափում 15,555 15,555 43,301 43,301 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 213,915 213,915 198,360 198,360 

14 Տրամադրված վարկեր 
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

 
Համախառն 

հաշվեկշռային 
արժեք 

Ակնկալվող 
պարտքային 

կորուստների 
պահուստ 

Հաշվեկշռային 
արժեք 

Համախառն 
հաշվեկշռայի

ն արժեք 
Արժեզրկմա
ն պահուստ 

Հաշվեկշռային 
արժեք 

Վարկեր ՀՀ-ում գործող 
բանկերին 40,078,508 (10,215) 40,068,293 34,765,222 (7,267) 34,757,955 

Վարկեր ՀՀ-ում գործող 
վարկային 
կազմակերպություններին 8,202,480 (5,716) 8,196,764 6,926,920 (2,197) 6,924,723 

Վարկեր աշխատակիցներին 506 - 506 3,301 (1) 3,300 

Ընդամենը 48,281,494 (15,931) 48,265,563 41,695,443 (9,465) 41,685,978 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ տրամադրված վարկերի միջին կշռված արդյունավետ 
տոկոսադրույքը կազմում է 8.7% (2019թ.` 9.2%): 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունն ունի կենտրոնացում տրամադրված 
վարկերի գծով 15,234,874 հազար դրամ (համախառն վարկային պորտֆելի 32%-ը) ընդհանուր 
գումարով` տրամադրված երկու վարկառուի (2019թ.` 12,038,976 հազար դրամ  կամ համախառն 
վարկային պորտֆելի 29%-ը): 

Տրամադրված վարկերը արժեզրկված կամ ժամկետանց չեն: 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 17,627,818 հազար դրամ (2019թ.` 13,895,693 հազար 
դրամ) հաշվեկշռային արժեքով բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին 
տրամադրված վարկերը գրավադրվել են ՀՀ Կենտրոնկան բանկից ստացված վարկերի դիմաց 
(ծանոթ. 18): 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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Տրամադրված վարկերը ապահովված են որակավորված հիփոթեքային ենթավարկերով, որոնք 
տրամադրվել են վերջնական հաճախորդներին բանկերի և ֆինանսական 
կազմակերպությունների կողմից: Այսպիսի վարկերի անվանական արժեքը 2020թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ կազմել էր 47,793,443 հազար դրամ (2019թ.` 41,269,417 հազար դրամ): 
Բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների դեֆոլտի դեպքում` Ընկերությունն իրավունք 
ունի ձեռք բերելու այս վարկերի սեփականության իրավունքը: 

Տրամադրված վարկերի գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստներում 
փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև. 

Հազար ՀՀ դրամ 2020 2019 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

     

Վարկեր ՀՀ-ում գործող բանկերին     

Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստ 7,267 7,267 8,521 8,521 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ 
վերաչափում 2,948 2,948 (1,254) (1,254) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 10,215 10,215 7,267 7,267 

 

Հազար ՀՀ դրամ 2020 2019 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

     

Վարկեր ՀՀ-ում գործող վարկային 
կազմակերպություններին     

Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստ 2,197 2,197 3,171 3,171 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ 
վերաչափում 3,519 3,519 (974) (974) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 5,716 5,716 2,197 2,197 

 
Հազար ՀՀ դրամ 2020 2019 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

     

Վարկեր աշխատակիցներին     

Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստ 1 1 3 3 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ 
վերաչափում (1) (1) (2) (2) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ - - 1 1 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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Ինչպես նշված է ծանոթագրություն 25-ում, 2020 և 2019թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
վարկերի գնահատված իրական արժեքը մոտ է դրանց հաշվեկշռային արժեքին: 

Վարկային պորտֆելի ժամկետային վերլուծությունը տես ծանոթագրություն 27-ում: 

Վարկային պորտֆելին ներհատուկ պարտքային, արժութային և տոկոսային ռիսկերը 
բացահայտվում են 28 ծանոթագրությունում: Կապակցված կողմերի մնացորդների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը բացահայտված է 24 ծանոթագրությունում: 

15 Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր 

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 
2020թ. 

31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

   

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր   

ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր 840,758 761,583 

Ընդամենը իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային 
արժեթղթեր  840,758 761,583 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթերի գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների փոփոխությունների 
վերլուծությունը ներկայացված է ստորև. 

Հազար ՀՀ դրամ 2020 2019 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ Ընդամենը 

     

Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստ 6,973 6,973 11,999 11,999 

Կորուստների գծով պահուստների 
զուտ վերաչափում 7,413 7,413 (5,026) (5,026) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 14,386 14,386 6,973 6,973 

Վերոնշյալ կորուստների գծով պահուստները չեն ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում, քանզի իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով չափվող պարտքային գործիքների հաշվեկշռային արժեքը հենց իրենց իրական 
արժեքն է: 

Բոլոր պարտքային արժեթղթերն ունեն հաստատուն տոկոսներ: 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթերն ըստ արդյունավետ տոկոսադրույքների և մարման ժամկետների 
ներառում են. 

Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

% Ժամկետ % Ժամկետ 
     

ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր 5.4-5.6 2022  5.4-5.6 2022 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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16 Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 

Սարքավո-
րումներ 

Գույք և 
գրասենյակ

ային 
սարքավորու

մներ 
Փոխադրա  
միջոցներ Այլ 

Ոչ 
նյութական 
ակտիվներ 

Օգտագործման 
իրավունքի 

ձևով 
ակտիվներ 

Ընդամենը Տարածքներ 

Սկզբնական արժեք             

2018թ.  դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  30,363 6,147 10,336 1,048 36,043 - 83,937 

ՖՀՄՍ 16-ի անցման 
հետևանքով ճշգրտում - - - - 

 
- 

 
35,994 35,994 

2019թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ  30,363 6,147 10,336 1,048 36,043 35,994 119,931 

Ավելացում 10,441 25 - 63 297 25,346 36,172 

Օտարում (4,248) (108) - (61) - - (4,417) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 36,556 6,064 10,336 1,050 36,340 61,340 151,686 

        

Ավելացում 16,080 280 - - 12,285 30,051 58,696 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 52,636 6,344 10,336 1,050 48,625 91,391 210,382 

 
       

Կուտակված մաշվածություն և 
ամորտիզացիա       

2019թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 22,758 4,133 10,336 949 24,631 - 62,807 

Տարվա ծախս  4,992 856 - 72 4,439 20,987 31,346 

Օտարում (4,248) (108) - (61) - - (4,417) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 23,502 4,881 10,336 960 29,070 20,987 89,736 

        

Տարվա ծախս 7,251 659 - 37 5,289 18,386 31,622 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ   30,753 5,540 10,336 997 34,359 39,373 121,358 

        

Հաշվեկշիռային արժեք        

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ    13,054 1,183 - 90 7,270 40,353 61,950 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 21,883 804 - 53 14,266 52,018 89,024 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Ոչ նյութական ակտիվները բաղկացած են համակարգչային ծրագրերից, լիցենզիաներից և այլ 
արտոնագրերից: 
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Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ 

Ընկերությունը վարձակալության պայմանագրեր է կնքել գլխամասային գրասենյակի համար: 
Յուրաքանչյուր վարձակալություն արտացոլվել է ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում որպես օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և վարձակալության գծով 
պարտավորություն: Վարձակալության գծով պարտավորությունները ներկայացված են 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության Այլ պարտավորություններ տողում (տե՛ս 
ծանոթագրություն 21): 

Ընկերությանը արգելված է վաճառել կամ գրավադրել վարձակալված հիմքում ընկած 
ակտիվները: Ընկերությունը պետք է այդ գույքերը պահպանի բարեկարգ վիճակում 
(վերանորոգված) և վարձակալության ավարտին գույքը վերադարձնի իր սկզբնական վիճակով: 

Ամբողջությամբ մաշված ակտիվներ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ամբողջությամբ 
մաշված ակտիվների սկբնական արժեքը կազմում է 37,294 հազար դրամ (2019թ. 34,897 
հազար դրամ): 

Հիմնական միջոցների սահմանափակումներ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չունի պարտավորությունների դիմաց 
գրավադրված կամ որևէ այլ սահմանափակման ենթակա հիմնական միջոցներ (2019թ.-ին` 
նույնպես): 

Պայմանագրային պարտավորություններ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել պայմանագրային 
պարտավորություններ կապիտալ ներդրումների գծով (2019թ.-ին` նույնպես): 

17 Այլ ակտիվներ 
Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 

2020թ. 
31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
   

Կանխավճարված ծախսեր 14,289 19,517 

Այլ ակտիվներ 282 741 
   

Ընդամենը այլ ակտիվներ 14,571 20,258 

18 Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի նկատմամբ 
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի  

2020թ. 
31 դեկտեմբերի  

2019թ. 

   
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված վարկեր 18,456,987 15,541,183 

 18,456,987 15,541,183 

 
ՀՀ կենտրոնական բանկից ներգրաված միջոցները ներկայացնում են «Հայաստանում 
բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացում – երրորդ և չորրորդ փուլերի»  
վարկային ծրագրերից, ինչպես նաև «Հայաստանում բնակարանային ֆինանսավորման կայուն 
շուկայի զարգացում» վարկային ծրագրի ռեվոլվերային ֆոնդի ստացված վարկերը, որոնք 
իրականացվում են Ընկերության միջոցով: Այս վարկերի վերահսկողությունն ու 
վարչարարությունն իրականացվում է Գերմանահայկական Հիմնադրամի կողմից: 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերին ներկայացվում են որոշակի պահանջներ, 
համաձայն գործող Գլխավոր վարկային պայմանագրի և Ընկերության Խորհրդի կողմից 
հաստատված Վերաֆինանսավորման կարգի: Վարկերն ունեն հաստատուն տոկոսադրույքներ: 

ՀՀ ԿԲ-ից ստացված վարկերը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ապահովված են՝  
17,627,818 հազար դրամ համախառն արժեք ունեցող վարկերի գումարով (2019թ.` 13,895,693 
հազար դրամ) (Տես` ծանոթագրություն 14): ՀՀ ԿԲ-ն Ընկերության դեֆոլտի դեպքում իրավունք 
ունի ձեռք բերել այս վարկերի նկատմամբ սեփականության իրավունք: 

Հաշվետու ժամականաշրջանում Ընկերությունը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների 
չվճարումներ կամ այլ խախտումներ։    

ՀՀ բանկերի նկատմամբ պարտավորությունների դրամական հոսքերի համադրումը տես 29 
ծանոթագրությունում: 

19 Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 
2020թ. 

31 դեկտեմբերի 
2019թ.

   
Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալությունից 

ստացված վարկեր  4,003,624 4,409,806 
Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկից ստացված 

վարկեր - 2,002,678 
Դրամաշնորհներ (բոնուսային) 69,947 106,119 

   
Ընդամենը պարտավորություններ միջազգային 

ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 4,073,571 6,518,603 

 
2013թ. դեկտեմբերի 17-ին Ընկերությունը 13,767 հազար ԱՄՆ դոլար գումարով վարկային գծի 
համաձայնագիր է կնքել Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալության հետ 
միկրոբնակարանային և էներգաարդյունավետության վերանորոգման վարկերի համար: Վարկի 
մարման ժամետը սահմանվել է 12 տարի՝ մինչև 2025թ-ի դեկտեմբերի 17-ը` 3 տարի արտոնյալ 
մարման ժամկետով: 

Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալությունից ստացված վարկը ունի ֆիքսված 
տոկոսադրույք: 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալության նկատմամբ 
պարտավորությունների գծով միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը ԱՄՆ դոլարով 
փոխառությունների համար կազմում է 2.0% (2019թ.` 2.0%):  

Դրամաշնորհները (բոնուսային) տրամադրվել են համապատասխան էներգետիկ ներդրումների 
համար ցածրից միջին եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների` հատկապես գյուղական և 
երկրորդային քաղաքների (Երևան քաղաքի կենտրոնը բացառելով), վերանորոգման 
աշխատանքների և էներգաարդյունավետությունը բարձրացնելու վարկային ծրագրի 
զարգացման նպատակով՝ վարկերի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելով:  
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Դրամաշնորհների շարժը հետևյալն է (Եվրոյի համար օգտագործվել է տարեկան միջին 
արտարժույթը).  

 31 դեկտեմբերի 2020թ. 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

 Հազար 
դրամ 

Հազար 
Եվրո 

Հազար  
դրամ 

Հազար 
Եվրո 

Հունվարի 1-ին 106,119 213 127,130 252 
     

Տարվա ընթացքում ստացված 194,216 348 - - 

Տարվա ընթացքում փոխհատուցված (241,502) (432) (17,059) (32) 

Փոխարժեքային տարբերություններ 11,114 20 (3,952) (7) 

     

Դեկտեմբերի 31-ին 69,947 149 106,119 213 

2017թ. հունիսի 28-ին Ընկերությունը 2,000,000 հազար ՀՀ դրամ գումարով վարկային 
համաձայնագիր է կնքել Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի հետ: Վարկի մարման 
ժամետը սահմանվել է 36 ամիս՝ մինչև 2020թ. հունիսի 27-ը և վարկը ամբողջությամբ մարվել է՝ 
ըստ համաձայնագրի: 

Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկից ստացված վարկը ունի ֆիքսված տոկոսադրույք, որը 
ստացվում է արժեկտրոնի տոկոսադրույքին գումարելով 1.58%՝ տրամադրման օրվանից մինչև 
վերջնական մարումը: 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի նկատմամբ 
պարտավորությունների գծով միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը ՀՀ դրամով 
փոխառությունների համար կազմում է 10.29%:  

Հաշվետու ժամականաշրջանում Ընկերությունը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների 
չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2019թ.՝ նույնպես): 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պարտավորությունների 
դրամական հոսքերի համադրումը տես 29 ծանոթագրությունում: 

20 Թողարկված պարտքային արժեթղթեր  
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 

2020թ.  
31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
   

Արժեկտրոնային պարտատոմսեր  9,655,324 6,626,428 
   

Ընդամենը թողարկված պարտքային արժեթղթեր 9,655,324 6,626,428 

 

9,500,000 հազար դրամ գումարի չափով անվանական արժեքով պարտատոմսերը ցուցակված 
են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում: 

2020թ. ընթացքում Ընկերությունը թողարկել և ամբողջությամբ տեղաբաշխել է 3,000,000 
հազար դրամ անվանական արժեքով արժեկտրոնային պարտատոմսեր մինչև 2023 մայիս 
մարման ժամկետով: 

2020թ. ընթացքում Ընկերությունը չունի մարված արժեկտրոնային պարտատոմսեր:     
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը թողարկել է տոկոսային պարտատոմսեր 
հետևյալ պայմաններով. 

Թողարկման 
ամսաթիվ Արժույթ 

Մեկ 
պարտատոմս

ի արժեքը Քանակ % 

Պարտատոմս
ի մարման 
ժամկետ 

Ընդամենը 
անվանակա

ն արժեք 

2/23/2018 ՀՀ դրամ 10,000 300,000 8.30 2/23/2021 3,000,000 

11/5/2019 ՀՀ դրամ 10,000 350,000 7.50 11/5/2022 3,500,000 

5/15/2020 ՀՀ դրամ 10,000 300,000 7.25 5/15/2023 3,000,000 

Տարվա ընթացքում Ընկերությունը հետ չի գնել իր կողմից թողարկված որևէ արժեթուղթ 
(2019թ.՝ նույնպես): 

Հաշվետու ժամականաշրջանում Ընկերությունը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների 
չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2019թ.՝ նույնպես): 

Թողարկված պարտքային արժեթղթերի նկատմամբ պարտավորությունների դրամական 
հոսքերի համադրումը տես 29 ծանոթագրությունում: 

21 Այլ պարտավորություններ  
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 

2020թ. 
31 դեկտեմբերի 

2019թ. 

   

Վարձակալության գծով պարտավորություններ 52,774 41,875 

Այլ պարտավորություններ 21,488 14,336 

   

Ընդամենը այլ պարտավորություններ 74,262 56,211 

Վարձակալության գծով պարտավորություններ 

Ընկերությունը վարձակալության պայմանագրեր է կնքել գրասենյակային տարածքների համար: 
Յուրաքանչյուր վարձակալություն արտացոլվել է ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում որպես օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և վարձակալության գծով 
պարտավորություն: Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները ներկայացված են 
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության Հիմնական միջոցներ տողում (տե՛ս 
ծանոթագրություն 16): 

Գույքի վարձակալությունները հիմնականում ունեն սկսած 2.5 տարուց մինչև 4.5 տարի 
վարձակալության ժամկետ: Վարձակալության վճարները հիմնականում ֆիքսված են:  

Որոշ վարձակալություններ պարունակում են վարձակալության ժամկետը երկարացնելու 
հնարավորություն։ 
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Ստորև ներկայացված է հաշվետու ժամանակաշրջանում վարձակալության գծով 
պարտավորությունների շարժը. 

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 
2020թ. 

31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

   

Հունվարի 1-ի դրությամբ (2019թ.՝ ՖՀՄՍ 16-ի կիրառման 
ազդեցությունը)  41,875 35,994 

Ավելացում 30,051 25,346 

Տոկոսի կուտակում 4,174 3,815 

Վճարումներ (23,326) (23,280) 
   

Ընդամենը վարձակալության գծով պարտավորություններ 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 52,774 41,875 

 

2020թ. ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն ճանաչված վարձակալության գծով պարտավորությունների 
նկատմամբ կիրառված միջին կշռված տոկոսադրույքը կազմում է 10% (2019թ.՝ 10%): 

Վարձակալության գծով պարտավորությունները ապահովագրված են համապատասխան 
հիմքում ընկած ակտիվներով։ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարձակալաության գծով 
չզեղչված պարտավորությունների ժամկետային վերլուծությունը արտացոլված է 
ծանոթագրություն 28.3-ում:   

22 Սեփական կապիտալ 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված 
բաժնետիրական կապիտալը կազմում է 29,902,440 հազար դրամ: Համաձայն Ընկերության 
կանոնադրության, բաժնետիրական կապիտալը կազմված է թվով 2,924,444 սովորական 
բաժնետոմսերից` յուրաքանչյուրը 10,225 դրամ անվանական արժեքով: 

2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության 100% բաժնետեր հանդիսանում է 
ՀՀ կենտրոնական բանկը: 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից հետ գնված բաժնետոմսեր չեն եղել: 

Սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերը ունի մեկ ձայնի իրավունք Ընկերության տարեկան և 
ընդհանուր ժողովներում, և իրավունք ունի ստանալու շահաբաժին: 

2020թ. ընթացքում Ընկերությունը ավելացրել է բաժնետիրական կապիտալը 2,000,010 հազար 
դրամ գումարով (2019-ին` 999,442 հազար դրամ): 

Ընկերության բաժնետիրական կապիտալի ավելացումը իրականացվել է բաժնետերերի կողմից 
ՀՀ դրամով և նրանք իրավունք ունեն ստանալ շահաբաժին և բաշխել շահույթը ՀՀ դրամով: 

Բաշխման ենթակա Ընկերության պահուստները սահմանափակվում են կուտակված շահույթով: 
Բաշխման ոչ ենթակա միջոցները ներկայացված են գլխավոր պահուստով, որը ստեղծված է 
համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների` ընդհանուր ռիսկերը, ներառյալ  հնարավոր 
կորուստները և այլ չնախատեսված ռիսկերը և ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով: 
Պահուստը ստեղծվել է համաձայն Ընկերության կանոնադրության, որը նախատեսում է 
պահուստի ստեղծում այդ նպատակների համար ոչ պակաս քան հաշվապահական հաշվառման 
հաշիվներում արտացոլված բաժնետիրական կապիտալի 15%-ի չափով: Եթե պահուստային 
հիմնադրամը կազմում է սահմանված չափից ավելի փոքր մեծություն, ապա հատկացումներն 
այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթից` առնվազն 5%-ի  չափով: 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2020թ. 48 

23 Պայմանական պարտավորություններ 

Իրավական և հարկային պարտավորություններ 

Հայաստանում հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է, և նրան բնորոշ է օրենսդրության, 
պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների  հաճախակի 
փոփոխությունները, որոնք երբեմն անհասկանալի են, հակասական և ենթակա տարբեր 
մեկնաբանությունների: Հարկերը ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրման հարկային 
մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել տույժեր և տուգանքներ: Հարկային 
օրենսդրության խախտման դեպքում, հարկային մարմինների կողմից չի կարող կիրառվել 
հավելյալ հարկերի պարտադրումներ, տույժեր և տուգանքներ, ավելի քան ստուգման նախորդող 
հաշվետու 3 տարիների համար: 

Այս հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել հարկային ռիսկեր, որոնք ավելի 
զգալի են քան այլ երկներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ պատշաճ կերպով կատարել է 
իր հարկային պարտավորությունները, հիմնվելով Հայաստանում կիրառվող հարկային 
օրենսդրության, պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների իր 
մեկնաբանությունների վրա: Այնուամենայնիվ, համապատասխան մարմինների 
մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և եթե ղեկավար մարմիններին հաջողվի 
հարկադրել իրենց մեկնաբանությունները, ապա այս ֆինանսական հաշվետվությունների վրա 
ազդեցությունը կարող է էական լինել: Ղեկավարությունը համոզված է, որ Ընկերությունն իր 
գործունեությունը ծավալում է օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և 
ամբողջությամբ կատարել է իր հարկային պարտավորությունները: 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության նկատմամբ չի եղել որևէ դատական հայց: 

Հետևաբար Ընկերության կողմից իրավական և հարկային պարտավորությունների գծով 
համապատասխան պահուստներ չեն ձևավորվել: 

Ապահովագրություն  

Հայաստանում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում, և այլ երկրներին 
հատուկ բազմաթիվ ապահովագրության ձևաչափեր հիմնականում դեռևս կիրառելի չեն: 
Ընկերությունը նախատեսում է իր գործունեության դադարեցմանը, ինչպես նաև իր գույքի կամ 
գործունեության հետ կապված ապահովագրական դեպքերի ժամանակ առաջացող գույքի և 
շրջակա միջավայրի վնասի՝ երրորդ կողմի նկատմամբ պարտավորությանը վերաբերող 
մասնակի ապահովագրություն: Քանի դեռ Ընկերությունը չի նախատեսել ամբողջական 
ապահովագրություն, առկա է ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող 
է ունենալ բացասական ազդեցություն Ընկերության գործունեության և ֆինանսական վիճակի 
վրա:  

Ընկերությունը ներկայում չունի ապահովագրական ծածկույթ՝ կապված առաջացող սխալների 
կամ բացթողումների պարտավորությունների հետ: 

24 Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
Համաձայն ՀՀՄՍ 24 “Կապակցված կողմերի բացահայտում” կողմերը համարվում են 
կապակցված, եթե նրանցից մեկը կարող է վերահսկել մյուսին կամ նշանակալի ազդեցություն 
ունենալ մյուսի վրա` ֆինանսական և գործառնական որոշումներ կայացնելիս: Ներկայացվող 
հաշվետվությունների առումով Ընկերության կապակցված կողմերն են` նրա բաժնետերերը, 
ղեկավար անձնակազմի անդամները, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձիք և նրանց 
կողմից վերահսկվող կազմակերպությունները:  

Ընկերության վերջնական վերահսկող է հանդիսանում ՀՀ կենտրոնական բանկը:  
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Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ներգրավված է լինում կապակցված կողմերի հետ 
մի շարք գործարքներում: Այդ գործարքները ներառում են վարկերը, ավանդները և այլն: Նշված 
գործարքները իրականացվել են՝ շուկայում գործող պայմաններից և տոկոսադրույքներից 
ելնելով.  

Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

Բաժնետեր 

Ղեկավար  
անձնակազմը 

և կապակ-
ցված կողմեր Բաժնետերեր 

Ղեկավար 
անձնակազմը 

և կապակ-
ցված կողմեր 

     

Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն 

    

Դրամական միջոցներ     

Մնացորդը հունվարի 1-ի դրությամբ 2,060,898 - 5,569,416 - 

Տարվա ընթացքում ավելացում  27,235,332 - 27,753,756 - 

Տարվա ընթացքում նվազում  (28,674,271) - (31,262,274) - 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 621,959 - 2,060,898 - 

Դրամական միջոցների արժեզրկումից 
պահուստ   (10) - (15) - 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31 դրությամբ 621,949 - 2,060,883 - 

     

Տրամադրված վարկեր     

Հունվարի 1-ի դրությամբ - 1,518 - 5,268 

Տարվա ընթացքում տրամադրված վարկեր - - - - 

Տարվա ընթացքում մարված վարկեր  - (1,518) - (3,750) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ - - - 1,518 

Վարկերի արժեզրկումից պահուստ   - - - - 

Վարկի մնացորդը դեկտեմբերի 31 
դրությամբ - - - 1,518 

     

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի 
նկատմամբ     

Մնացորդը  հունվարի 1-ի դրությամբ 15,541,183 - 14,753,423 - 

Տարվա ընթացքում աճ  8,771,203 - 6,856,368 - 

Տարվա ընթացքում նվազում  (5,855,399) - (6,068,608) - 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 18,456,987 - 15,541,183 - 

     

Պարտավորություններ ՀՀ 
կառավարության նկատմամբ     

Մնացորդը  հունվարի 1-ի դրությամբ - - 321,864 - 

Տարվա ընթացքում աճ   - 19,699 - 

Տարվա ընթացքում նվազում   - (341,563) - 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ - - - - 
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Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

Բաժնետեր 

Ղեկավար  
անձնակազմը 

և կապակ-
ցված կողմեր Բաժնետերեր 

Ղեկավար 
անձնակազմը 

և կապակ-
ցված կողմեր 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին 
հաշվետվություն     

Արժեզրկման (վերականգնում)/կորուստ 5 - (59) - 

Տոկոսային եկամուտ վարկերի գծով - 10 - 69 

Տոկոսային ծախսեր ՀՀ ԿԲ-ից ստացված 
վարկերի գծով (1,156,125) - (1,156,101) - 

Տոկոսային ծախսեր ՀՀ 
կառավարությունից ստացված վարկերի 
գծով - - (9,851) - 

     

Տնօրեններին և ղեկավար անձնակազմի այլ անդամներին նախորդ տարիների ընթացքում 
տրամադրված վարկերը մարվել են տարվա ընթացքում: 

Ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված փոխհատուցումները հետևյալն են.  

Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 
 

  

Աշխատավարձ և այլ հատուցումներ  68,248 70,084 

Այլ փոխհատուցումներ 1,122 1,243 
   

Ընդամենը ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված 
փոխհատուցումներ 69,370 71,327 

25 Իրական արժեքի չափումը 
Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են 
համաձայն իրական արժեքի հիերարխիայի: Այս հիերարխիան բաժանում է ֆինանսական և ոչ 
ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները երեք մակարդակների` հիմք ընդունելով 
դրանց իրական արժեքի չափման ժամանակ օգտագործված գործիքների նշանակալիությունը: 
Իրական արժեքի հիերարխիան ունի հետևյալ երեք մակարդակները` 

Մակարդակ 1` նույն ակտիվների և պարտավորությունների գծով ակտիվ շուկաներում գնանշվող 
գները (չճշգրտված). 

Մակարդակ 2` Մակարդակ 1-ում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային 
տվյալներ, որոնք ակտիվի և պարտավորության համար դիտարկելի են ուղղակիորեն (այսինքն` 
որպես գներ) և թե՝ անուղղակիորեն (այսինքն` գների հիման վրա ստացվող):  

Մակարդակ 3` ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված 
չեն դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ): 

25.1 Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ 
Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվների և 
պարտավորությունների իրական արժեքը, որոնք ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում չեն չափվել իրենց իրական արժեքով և ըստ մակարդակի վերլուծում է 
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դրանք իրական արժեքի հիերարխիայում, թե իրական արժեքի չափումը որ դասում է 
դասակարգված:       

Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 2020թ. 

Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 

Ընդամենը 
իրական 

արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 

Ֆինանսական ակտիվներ      

Դրամական միջոցներ  - 3,578,775 - 3,578,775 3,578,775 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ  - 22,682,337 - 22,682,337 22,682,337 

Տրամադրված վարկեր  - 48,265,563 - 48,265,563 48,265,563 

      

Ֆինանսական պարտավորություններ       

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի 
նկատմամբ - 18,456,987 - 18,456,987 18,456,987 

Պարտավորություններ միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ - 4,073,571 - 4,073,571 4,073,571 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր  - 9,657,601 - 9,657,601 9,655,324 

Այլ պարտավորություններ - 74,262 - 74,262 74,262 

 

Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 

Ընդամենը 
իրական 

արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

արժեք 

Ֆինանսական ակտիվներ      

Դրամական միջոցներ - 3,035,621 - 3,035,621 3,035,621 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ  - 21,420,017 - 21,420,017 21,420,017 

Տրամադրված վարկեր  - 41,685,978 - 41,685,978 41,685,978 

      

Ֆինանսական պարտավորություններ       

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի 
նկատմամբ - 15,541,183 - 15,541,183 15,541,183 

Պարտավորություններ միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ - 6,518,603 - 6,518,603 6,518,603 

Թողարկված պարտքային  արժեթղթեր  - 6,756,066 - 6,756,066 6,626,428 

Այլ պարտավորություններ - 56,211 - 56,211 56,211 

Պահանջներ և պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ 

Մեկ ամիս մարման ժամկետ ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների համար, 
հաշվեկշռային արժեքը մոտավոր արտացոլում է իրական արժեքը, քանի որ այս ֆինանսական 
գործիքների մարման ժամկետները բավականին կարճ են: Մեկ ամսից ավելի մարման ժամկետ 
ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը սահմանվում է ակնկալվող 
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ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից ելնելով և զեղչվում է տարվա վերջի 
դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում համընկնում 
են գործող տոկոսադրույքներին: 

Տրամադրված վարկեր 

Այն միջոցների գնահատաված իրական արժեքները, որոնք ունեն ֆիքսված տոկոսադրույք, 
սահմանվում են ելնելով ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից, 
որոնք զեղչվում են նման պարտքային ռիսկ և մարման ժամկետ ունեցող գործիքների ընթացիկ 
տոկոսադրույքներով: 

Պարտավորություններ ՀՀ ԿԲ-ի, ՀՀ Կառավարության և միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

ՀՀ ԿԲ-ի, ՀՀ Կառավարության և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների վարկերի 
և փոխառությունների իրական արժեքը գնահատվում է օգտագործելով զեղչված դրամական 
միջոցների հոսքերի մեթոդը, կիրառելով տարվա վերջի դրությամբ գործող համապատասխան 
տոկոսադրույքները, որոնք հիմնականում համընկնում են գործող տոկոսադրույքին:  

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 

Թողարկված պարտքային արժեթղթերի գնահատված իրական արժեքը սահմանվում է` ելնելով 
ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից, որոնք զեղչվում են տարվա 
վերջի դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում 
համընկնում են գործող տոկոսադրույքներին: 

25.2 Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ 
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 

Մակարդակ  1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը 

Ֆինանսական ակտիվներ     

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
չավող ներդրումային արժեթղթեր 840,758 - - 840,758 

Ընդամենը 840,758 - - 840,758 

 
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Մակարդակ  1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը 

Ֆինանսական ակտիվներ     

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
չավող ներդրումային արժեթղթեր 761,583 - - 761,583 

Ընդամենը 761,583 - - 761,583 

Գնանշվող ներդրումներ 

Բոլոր ցուցակված պարտատոմսերը թողարկվել են Հայաստանում հրապարակայնորեն 
գնանշվող ընկերությունների կողմից: 
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26 Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 
պարտավորությունների հաշվանցում 

Իր գործունեության ընթացքում Ընկերությունը ֆինանսական գործիքների հետ իրականացնում 
է տարբեր գործառնություններ, որոնք կարող են ներկայացվել զուտ արժեքով, եթե գոյություն 
ունի օրենսդրորեն հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների 
հաշվանցում, ինչպես նաև մտադրություն իրականացնելու հաշվանցում կամ միաժամանակ 
իրացնելու ակտիվը և մարելու պարտավորությունը: 

2020 և 2019թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության 
մեջ Ընկերությունը չունի ֆինանսական ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ, 
որոնք ներկայացված են զուտ արժեքով կամ կհաշվանցվեն համաձայն հաշվանցման գլխավոր 
համաձայնագրի կամ համանման պայմանագրերի: 

27 Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային 
վերլուծություն 

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորություններն ըստ 
սպասվելիք մարման ժամկետների: Ընկերության չզեղչված պայմանագրային 
պարտավորությունների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 28.3-ում:  

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 

Ցպահանջ և  
մինչև 1 

ամիս 
1-ից մինչև 

12 ամիս 

Մինչև 12 
ամիս, 

ենթահան-
րագումար 

1-ից 5 
տարի 

5 տարուց 
ավելի 

12 ամսից 
ավելի, 

ենթահան-
րագումար Ընդամենը 

Ակտիվներ        

Դրամական միջոցներ   3,578,775 - 3,578,775 - - - 3,578,775 

Պահանջներ բանկների նկատմամբ 2,034,613 15,606,704 17,641,317 5,041,020 - 5,041,020 22,682,337 

Տրամադրված վարկեր 19,544 772,915 792,459 11,626,835 35,846,269 47,473,104 48,265,563 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
չավող ներդրումային արժեթղթեր 8,591 - 8,591 832,167 - 832,167 840,758 

 5,641,523 16,379,619 22,021,142 17,500,022 35,846,269 53,346,291 75,367,433 

Պարտավորություններ        

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի  
նկատմամբ - 2,985,691 2,985,691 9,043,074 6,428,222 15,471,296 18,456,987 

Պարտավորություններ միջազգային 
ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 69,947 806,107 876,054 3,197,517 - 3,197,517 4,073,571 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր - 3,155,324 3,155,324 6,500,000 - 6,500,000 9,655,324 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 1,624 15,628 17,252 35,522 - 35,522 52,774 

Այլ պարտավորություններ  2,503 18,985 21,488 - - - 21,488 

 74,074 6,981,735 7,055,809 18,776,113 6,428,222 25,204,335 32,260,144 
        

Զուտ Դիրք 5,567,449 9,397,884 14,965,333 (1,276,091) 29,418,047 28,141,956 43,107,289 

        

Կուտակված ճեղքվածք 5,567,449 14,965,333  13,689,242 43,107,289  
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Ցպահանջ և  
մինչև 1 

ամիս 
1-ից մինչև 

12 ամիս 

Մինչև 12 
ամիս, ենթա-

հանրագումար 
1-ից 5 
տարի 

5 տարուց 
ավելի 

12 ամսից 
ավելի, ենթա-

հանրագումար Ընդամենը 

Ակտիվներ        

Դրամական միջոցներ 3,035,621 - 3,035,621 - - - 3,035,621 

Պահանջներ բանկերի 
նկատմամբ 2,449,752 15,422,795 17,872,547 3,547,470 - 3,547,470 21,420,017 

Տրամադրված վարկեր 22,901 592,598 615,499 11,115,509 29,954,970 41,070,479 41,685,978 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չավող 
ներդրումային արժեթղթեր 7,886 - 7,886 753,697 - 753,697 761,583 

 5,516,160 16,015,393 21,531,553 15,416,676 29,954,970 45,371,646 66,903,199 
        

Պարտավորություններ        

Պարտավորություններ ՀՀ 
բանկերի  նկատմամբ - 744,305 744,305 3,880,932 10,915,946 14,796,878 15,541,183 

Պարտավորություններ 
միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 106,119 2,002,678 2,108,797 - 4,409,806 4,409,806 6,518,603 

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր - 126,428 126,428 6,500,000 - 6,500,000 6,626,428 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 1,679 14,675 16,354 - 25,521 25,521 41,875 

Այլ պարտավորություններ  1,653 12,683 14,336 - - - 14,336 

 109,451 2,900,769 3,010,220 10,380,932 15,351,273 25,732,205 28,742,425 
        

Զուտ դիրք 5,406,709 13,114,624 18,521,333 5,035,744 14,603,697 19,639,441 38,160,774 

        

Կուտակված ճեղքվածք 5,406,709 18,521,333  23,557,077 38,160,774   

28 Ռիսկի կառավարում 
Ընկերության գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն և այդ 
գործունեությունը ենթադրում է ռիսկերի որոշակի աստիճանի և համադրությունների 
վերլուծություն, գնահատում, ընդունում և կառավարում: Ռիսկի կրումը ֆինանսական 
գործունեության անբաժանելի մասն է, և գործառնական ռիսկերը  գործունեության 
անխուսափելի հետևանքն են: Այդուհանդերձ, Ընկերության նպատակն է հասնել ռիսկերի և 
օգուտների միջև համապատասխան հավասարակշռության և նվազագույնի հասցնել 
Ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա անցանկալի ազդեցությունները:  

Ընկերության ռիսկի կառավարման քաղաքականության նպատակն է ախտորոշել և վերլուծել 
ռիսկերը, սահմանել ռիսկի համապատասխան սահմանաչափեր և հսկողություն, և 
արժանահավատ և նորացված տեղեկատվական համակարգերի միջոցով վերահսկել ռիսկերը և 
սահմանաչափերի պահպանումը: Ընկերությունը պարբերաբար վերանայում է ռիսկի 
կառավարման քաղաքականությունը և համակարգերը` շուկայում, ապրանքներում 
փոփոխություններն արտացոլելու և լավագույն փորձին հետևելու համար:  
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Ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է Ընկերության Ղեկավարության կողմից` ըստ 
Ընկերության Ընդհանուր ժողովի հաստատած վարկային քաղաքականության և ներքին 
կանոնակարգերի: Ղեկավարությունը ախտորոշում, գնահատում և միջոցներ է ձեռնարկում 
զսպելու ֆինանսական ռիսկերը: 

Կարևորագույն ռիսկերն են պարտքային ռիսկը, իրացվելիության ռիսկը, շուկայական ռիսկը և 
այլ գործառնական ռիսկը: Շուկայական ռիսկը ներառում է փոխարժեքների, տոկոսադրույքների 
և այլ գնային ռիսկերը:    

28.1 Պարտքային ռիսկ 
Ընկերության գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային ռիսկի` կապված վարկառուի կողմից 
պարտավորության չկատարելու հետ, որը Ընկերությանն կորուստներ կարող է պատճառել: 
Պարտքային ռիսկը Ընկերության կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով էլ այն առանձնակի 
ուշադրությամբ է վերահսկվում: Պարտքային ռիսկը կապված է հիմնականում վարկային 
գործառնությունների հետ, որոնք հանգեցնում են վարկերի և փոխատվությունների 
տրամադրմանը և ներդրումային գործունեության հետ, որոնք Ընկերության ակտիվների 
պորտֆելի մեջ ավելացնում են պարտքային արժեթղթերը: Պարտքային ռիսկի կառավարումը և 
վերահսկողությունը իրականացվում է Ընկերության վարկերի հսկողության բաժնի կողմից և 
հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում են կազմակերպության Ղեկավարությանը:   

Ընկերության ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը լավագույնս ներկայացնում է 
նրանց պարտքային ռիսկի առավելագույն ենթարկվածությունը` առանց հաշվի առնելու պահվող 
գրավը կամ պարտքի որակի բարելավման այլ միջոցները:  

28.1.1 Վարկային որակի վերլուծություն 
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է պարտքային ռիսկին ֆինանսական գործիքների 
ենթարկվածության վերլուծությունը, որոնց գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների 
պահուստ է ճանաչվում: Ստորև բերված ֆինանսական ակտիվների համախառն հաշվեկշռային 
արժեքը ներկայացնում է Ընկերության՝ այդ ակտիվների գծով պարտքային ռիսկի 
առավելագույն ենթարկվածությունը՝ հաշվի չառնելով որևէ ապահովվածություն կամ այլ 
բարելավումներ: Ստանձնված պարտավորվածությունների կամ երաշխիքների գումարները 
ներկայացնում են վարկային պարտավորվածությունների և ֆինանսական երաշխավորության 
պայմանագրերի գումարները: 

Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

Ներքին վարկանիշեր Փուլ 1 Ընդամենը Փուլ 1 
 

Ընդամենը 

Դրամական միջոցներ      

Ստանդարտ 3,578,938 3,578,938 3,035,675 3,035,675 

Համախառն հաշվեկշռային արժեք 3,578,938 3,578,938 3,035,675 3,035,675 

Արժեզրկումից պահուստ (163) (163) (54) (54) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 3,578,775 3,578,775 3,035,621 3,035,621 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ     

Ստանդարտ 22,896,252 22,896,252 21,618,377 21,618,377 

Համախառն հաշվեկշռային արժեք 22,896,252 22,896,252 21,618,377 21,618,377 

Արժեզրկումից պահուստ (213,915) (213,915) (198,360) (198,360) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 22,682,337 22,682,337 21,420,017 21,420,017 
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Հազար ՀՀ դրամ  2020 2019 

Ներքին վարկանիշեր Փուլ 1 Ընդամենը Փուլ 1 
 

Ընդամենը 

Տրամադրված վարկեր 

Ստանդարտ 48,281,494 48,281,494 41,695,443 41,695,443 

Համախառն հաշվեկշռային արժեք 48,281,494 48,281,494 41,695,443 41,695,443 

Արժեզրկումից պահուստ (15,931) (15,931) (9,465) (9,465) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 48,265,563 48,265,563 41,685,978 41,685,978 

Ներդրումային արժեթղթեր     

Ստանդարտ 840,758 840,758 761,583 761,583 

Համախառն հաշվեկշռային արժեք 840,758 840,758 761,583 761,583 

Արժեզրկումից պահուստ (14,386) (14,386) (6,973) (6,973) 

28.1.2 Արժեզրկման գնահատում 
Ստորև բերված հղումները ցույց են տալիս, թե տվյալ հաշվետվության որ 
ծանոթագրություններում են բացահայտվում Ընկերության՝ արժեզրկման գնահատման և 
չափման մոտեցումները: Այն պետք է ընթերցվի հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականության հետ միասին (տես 4.4.6 ծանոթագրությունը): 

Պարտքային ռիսկի էական աճ 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Ընկերությունը գնահատում է, թե արդյոք 
էական է աճել ֆինանսական գործիքի պարտքային ռիսկը սկզբնական ճանաչումից հետո: 
Գնահատում կատարելիս, Ընկերությունը օգտագործում է ֆինանսական գործիքի մարման 
ակնկալվող ժամկետի ընթացքում դեֆոլտի ռիսկի փոփոխությունները, այլ ոչ թե ակնկալվող 
պարտքային կորուստների գումարի փոփոխությունները: Երբ Ընկերությունն որոշում է, թե 
արդյոք տեղի է ունեցել ֆինանսական գործիքի գծով պարտականությունների չկատարման 
ռիսկի էական աճ սկզμնական ճանաչումից հետո, այն դիտարկում է ողջամիտ և հիմնավորված 
տեղեկատվությունը, որը տեղին է և հասանելի առանց անհարկի ծախսերի կամ ջանքերի: 
Գնահատումը ներառում է թե՛ քանակական և թե՛ որակական տվյալները, ինչպես նաև 
Ընկերության նախկին փորձի, վարկի որակի փորձագետների գնահատման և ապագայամետ 
տեղեկատվության վրա հիմնված վերլուծությունը: Այնուամենայնիվ, եթե ապագային միտված 
տեղեկատվությունը (ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային կերպով) հասանելի չէ առանց 
չարդարացված ծախսերի կամ ջանքերի, Ընկերությունն օգտագործում է ժամկետանց օրերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը որոշելու համար, թե արդյոք առկա է պարտքային ռիսկի 
էական աճ սկզբնական ճանաչման պահից հետո։ Պարտքային ռիսկի էական աճը որոշելու 
համար, Ընկերությունը հաշվի է առնում ապագային միտված ինչպես քանակական, այնպես էլ 
ապագային միտված որակական չափանիշներ: Դեֆոլտի հավանականության աճի 
էականությունը կախված է սկզբանական ճանաչման պահին դեֆոլտի հավանականությունից: 

Բացի այդ, ընդհանուր առմամբ, որակական գործոնները, որոնք ցույց են տալիս պարտքային 
ռիսկի աճ, արտացոլվում են դեֆոլտի հավանականության հաշվարկման մոդելներում և, 
այդպիսով, ընդգրկված են քանակական գնահատման մեջ, այլ ոչ թե առանձին որակական 
գնահատման մեջ: Այնուամենայնիվ, եթե քանակական գնահատման մեջ հնարավոր չէ 
որակական գործոնների վերաբերյալ ամբողջ ընթացիկ տեղեկատվությունը ներառել, 
որակական գնահատման մեջ դրանք դիտարկվում են առանձին՝ պարտքային ռիսկի զգալի աճի 
որոշման ժամանակ: 

  



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների չափանիշներ 

Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների պարտքային ռիսկի էական 
աճի որոշման չափանիշները ներկայացված են հետևյալ պարագրաֆներում: Պարտքային ռիսկի 
էական աճը սահմանելիս ներկայացված բոլոր չափանիշներն ունեն նույն կշիռը: 

 30 օր ժամկետանց – 30 օրից ավել ժամկետանց լինելը պարտքային ռիսկի էական աճի 
ցուցիչ է: 

 Ժամկետանց – 30 օրից տարբերվող ժամկետանց: Պարտքային ռիսկի էական աճ է 
դիտարկվում այն դեպքում, եթե, չնայած հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ժամկետանց օրերը 
30-ից քիչ են, վերջին 6 ամսվա ընթացքում 60-ից ավել ժամկետանց օրերի առնվազն մեկ 
դեպք է գրանցվել: 

 Արտաքին վարկանիշային ցուցանիշի փոփոխություն - այս չափանիշի շրջանակներում հաշվի 
է առնվում կորպորատիվ վարկանիշը: Վարկանշային ցուցանիշի էական փոփոխությունը 
վարկանիշային գործակալության կողմից (Standard & Poor's, Moody's и Fitch) վկայում է 
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Պարտքային ռիսկի էական աճ դիտարկվում է, երբ 
Moody's գործակալության վարկանիշը իջնում է երեք նիշով ներդրումային վարկանիշում, Ba1-
ից B1 միջակայքում 2 նիշով (Moody's կամ համարժեք S&P և  Fitch գործակալություններ) և 
մեկ նիշով B2-ից (Moody's կամ համարժեք S&P և  Fitch գործակալություններ) սկսած 
միջակայքում: 

 Համեմատական փոփոխություն 12-ամսյա դեֆոլտի հավանականության մեջ: 12-ամսյա 
դեֆոլտի հավանականության մեջ էական փոփոխությունը դիտարկվում է որպես դեֆոլտի 
հավանականության փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի համար: Դա վկայում է 
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին:  

 Դեֆոլտի հավանականության համեմատական փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի 
համար - դեֆոլտի հավանականության էական աճը գործիքի ամբողջ ժամկետի համար 
վկայում է պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: 

 Դեֆոլտ («փուլ 3») վերջին 12 ամիսների ընթացքում - գոյություն ունի պարտքային ռիսկի 
էական աճ, անկախ այն հանգամանքի, որ հաշվետու օրվա դրությամբ մնացորդները չեն 
դասակարգվում որպես դեֆոլտային, եթե մնացորդը վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
ամենաքիչը մեկ անգամ գտնվել է 3-րդ փուլում: 

Էական վատթարացման կարգավիճակից դուրս գալու չափանիշներ  

Եթե առկա չէ Ընկերության կողմից պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման չափանիշներից 
որևիցէ մեկը, ապա տեղի է ունենում փուլ 2-ից անցում փուլ 1-ին: 

Պարտքային ռիսկի մակարդակներ 

Ընկերությունը առանձնացնում է պարտքային ռիսկի մակարդակները տարբեր տվյալների 
հիման վրա, որոնք կանխատեսում են դեֆոլտի ռիսկը և հիմնվում են վարկային փորձված 
դատողության վրա: Պարտքային ռիսկի մակարդակները սահմանվում են որակական և 
քանակական (հիմնականում ժամկետանց օրերով պայմանավորված) գործոններով, որոնք 
մատնանշում են դեֆոլտի ռիսկը: Այս գործոնները տարբերվում են կախված ռիսկի բնույթից և 
փոխառուի տեսակից: 

Դեֆոլտի սահմանում և «առողջացում» 

Ընկերությունը համարում է ֆինանսական գործիքը դեֆոլտի ենթարկված, և, հետեւաբար, Փուլ 
3-ում դասակարգված (արժեզրկված)՝ ակնկալվող պարտքային կորուստների հաշվարկների 
համար, բոլոր այն դեպքերում, երբ փոխառուի պայմանագրային վճարումները 90 օր 
ժամկետանց են: 
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Ընկերությունը միջբանկային հաշիվները համարում է դեֆոլտի ենթարկված և անհապաղ 
գործողություններ է կատարում, երբ պահանջվող վճարումները չեն կատարվում մինչև 
աշխատանքային օրվա ավարտը, ինչպես նշված է անհատական պայմանագրերով: 

Որպես որակական գնահատման մի մաս՝ առ այն՝ արդյոք հաճախորդը վճարունակ է, 
Ընկերություն նաև դիտարկում է տարբեր դեպքեր, որոնք կարող են մատնացույց անել «քիչ 
հավանական վճարման» կարգավիճակը: Նման դեպքերում Ընկերություն մանրամասն 
դիտարկում է, թե արդյոք այդ իրադարձությունը կարող է հանգեցնել հաճախորդի՝ դեֆոլտի 
ենթարկված լինելուն, և, հետևաբար, գնահատվում է՝ արդյոք պետք է վարկը դասակարգել Փուլ 
3-ում՝ ակնկալվող պարտքային կորուստների հաշվարկների համար, թե արդյոք Փուլ 2-ում 
դասակարգումը բավարարում է: Նման իրադարձությունները ներառում են. 

 դատավարություն, պարտքի հավաքագրման համար իրավական գործողությունների 
կատարում կամ հարկադիր կատարում,  

 պարտապանի լիցենզիայի կասեցում,  
 վարկառուն համարվում է համավարկառու, երբ հիմնական վարկառուն դեֆոլտում է, 
 նույն մնացորդի բազմակի վերաձևակերպում, 
 կան հիմնավոր մտավախություններ վարկառուի ապագա ունակության վերաբերյալ` 

կայուն և բավարար դրամական հոսքերի ստեղծման հետ կապված, 
 փոխկապակցված և կարևոր հաճախորդ դիմել է սնանկ ճանաչվելու համար,  
 վարկային կազմակերպությունը սնանկության գործառույթ է սկսում փոխառուի 

նկատմամբ: 

Ըստ Ընկերության քաղաքականության՝ ֆինանսական գործիքը համարվում է «առողջացած», և 
հետևաբար վերադասակարգվում Փուլ 3-ից, եթե առնվազն երեք անընդմեջ ամիսների 
ընթացքում դեֆոլտի սահմանված չափանիշներից որևէ մեկը բացակայել է: Ակտիվի՝ 
առողջանալուց հետո Փուլ 2-ում կամ Փուլ 1-ում դասակարգելու որոշումը կախված է 
առողջացման պահին ճշգրտված ռիսկի մակարդակից, և արդյոք սա նշանակում է, որ 
սկզբնական ճանաչման համեմատ եղել է պարտքային ռիսկի զգալի աճ:  

Դեֆոլտի հավանականություն (PD) 

PD- ն ներկայացնում է վարկառուի կողմից իր ֆինանսական պարտավորությունները կա՛մ 
առաջիկա 12 ամիսների (12mECL), կա՛մ պարտավորության գործողության ամբողջ ժամկետի 
(LTECL) ընթացքում չկատարելու հավանականությունը: 

Գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքի PD հաշվարկվում է կիրառելով ժամկետայնության 
կառուցվածքը 12-ամսյա PD-ի վրա: Ժամկետայնության կառուցվածքը ցույց է տալիս, թե ինչպես 
է փոխվում պորտֆելի դեֆոլտ հավանականությունը՝ սկզբնական ճանաչման պահից սկսած՝ 
վարկի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում: Ժամկետայնության կառուցվածքը 
հիմնված է պատմականորեն դիտարկված տվյալների վրա և ենթադրվում է, որ նույնն է 
պորտֆելի և պարտքային դասի խմբի բոլոր ակտիվների համար: Վերջինս հաստատվում է 
պատմական վերլուծությունների հիման վրա: 

Վնաս դեֆոլտի ժամանակ (LGD) 

LGD- ն որոշվում է այն գործոնների հիման վրա, որոնք ազդում են դեֆոլտից հետո 
իրականացվող վերականգնումների վրա: Դրանք տարբերվում են ըստ ֆինանսական գործիքի 
տեսակի. 

 ապահովված ֆինանսական գործիքների համար սա առաջին հերթին հիմնված է գրավի 
տեսակի և դրա կանխատեսվող արժեքների, պարտադիր վաճառքների դեպքում 
շուկայական/հաշվեկշռային արժեքների պատմական զեղչերի, բռնագանձման 
ժամանակահատվածի և դիտարկվող փոխհատուցման ծախսերի վրա: 
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 Չապահովված ֆինանսական գործիքների դեպքում LGD- ն սովորաբար սահմանվում է ըստ 
գործիքի տեսակի՝ տարբեր փոխառուների վերականգնման սահմանափակ տարբերակման 
պատճառով: LGD-ի վրա ազդում է հավաքագրման ռազմավարությունը՝ ներառյալ 
պայմանագրային պարտքերի վաճառքը և գինը: 

Դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումար (EAD) 

12-ամսյա և գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում EAD- ները որոշվում են ակնկալվող 
վճարումների հիման վրա, որը տարբերվում է ըստ ֆինանսական գործիքի տեսակի. 

 Պայմանագրային ժամկետ ունեցող ֆինանսական գործիքների դեպքում դա հիմնված է 
փոխառուի կողմից 12 ամսվա կամ ամբողջ ժամկետի ընթացքում իրականացվելիք 
պայմանագրային մարումների վրա: Սա նաև ճշգրտվում է փոխառուի կողմից կատարվելիք 
ակնկալվող գերավճարներով: Հաշվարկի մեջ ներառվում են նաև վաղաժամկետ 
մարման/վերաֆինանսավորման հետ կապված ենթադրությունները: 

 Վերականգնվող ֆինանսական գործիքի համար դեֆոլտի ռիսկին ենթարկվածությունը 
կանխորոշվում է` ընթացիկ մնացորդային հաշվեկշռին գումարելով «վարկի 
շրջանառելիության գործակիցը», ինչը հաշվի է առնում դեֆոլտի պահին մնացած 
սահմանաչափի ակնկալվող օգտագործումը: Այս ենթադրությունները տարբերվում են ըստ 
ֆինանսական գործիքի տեսակի և ընթացիկ սահմանաչափերի օգտագործման` հիմնվելով 
Ընկերության դեֆոլտների վերջին տվյալների վերլուծության վրա: 

Ապագայամետ տեղեկատվություն 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գնահատման մոտեցումը ներկայացվում է 4.4.6 
ծանոթագրության գնահատումներում ու ենթադրություններում: Ամբողջականության և 
ճշգրտության ապահովման նպատակով Ընկերությունն օգտագործում է տեղեկատվություն 
երրորդ կողմի աղբյուրներից (ԿԲ, ՀՀ Կառավարություն): Մակրոտնտեսական գործոնների 
ազդեցության գնահատման նպատակով Ընկերությունը որոշում է ընտրված մակրոտնտեսական 
գործոնների և կանխատեսված տարբեր սցենարների (բազային, լավատեսական և 
վատատեսական) կշիռները: Ակնկալվող պարտքային կորուստների մակրոտնտեսական 
ճշգրտումը հաշվարկելու համար Ընկերությունն օգտագործում է ապագայամետ 
տեղեկատվության լայն շրջանակ՝ որպես իր մոդելների տնտեսական ներածություն, ներառյալ. 

 ՀՆԱ-ի աճ 
 Վարկ/ՀՆԱ ճեղքվածք 

28.1.3 Պարտքային ռիսկի առավելագույն չափի կենտրոնացումներ  

Աշխարհագրական սեգմենտներ 

2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության պարտքային ռիսկերը 
ամբողջությամբ տեղաբաշխված են ՀՀ-ում: 

Տնտեսության ճյուղեր 

2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության պարտքային ռիսկի ենթարկվող 
ակտիվներն կենտրոնացված են ֆինանսական կազմակերպություններում: 

28.1.4 Գրավ և վարկային ապահովման այլ միջոցներ 
Ընկերությունը կարգավորում է պարտքային ռիսկի մակարդակները՝ մեկ փոխառուի կամ 
փոխառուների խմբի գծով ընդունելի ռիսկի գումարների սահմանաչափեր սահմանելով:  

Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է 
վերանայման տարեկան կամ ավելի հաճախակի կտրվածքով:  
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի խախտել սահմանված թույլատրելի 
սահմանաչափերը: 

Ընկերությունը իր պարտքային ռիսկը զսպելու նպատակով կարող է իր հետ համագործակցող 
հաստատությունների համար սահմանել վարկի տրամադրման առավելագույն սահմանաչափեր: 
Յուրաքանչյուր հաստատության համար կարող է սահմանվել առանձին սահմանաչափ: 
Ընթացիկ ռիսկերի ենթարկվելու սահմանաչափերը վերահսկվում են օրական կտրվածքով:  

Ընկերությունը կարող է սահմանել սահմանաչափեր նաև վերաֆինանսավորվող վարկերի վրա 
ըստ դրանց տրամադրման տարածաշրջանի, վարկառուների առանձին խմբերի և այլ 
հատկանիշների:  

Ընկերության կողմից վերաֆինանսավորված վարկերի 90 և ավել օր ժամկետանց դառնալու 
դեպքում վարկառուն պարտավոր է այդ վարկի գումարի չափով մարել Ընկերության կողմից 
ստացված վարկի գումարը:  

Ընկերությունը վերաֆինանսավորված վարկերի նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է 
համագործակցող հաստատությունների կողմից յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող 
հաշվետվությունների հիման վրա, ինչպես նաև Ընկերության համապատասխան աշխատակցի 
տեղերում վարկերի ստուգման միջոցով:   

Գրավ 

Ընկերությունը կիրառում է բազմաթիվ միջոցներ պարտքային ռիսկը զսպելու համար: 
Համընդհանուր գործելակերպ է հանդիսանում և հիմնական միջոցներից մեկն է համարվում 
տրամադրված դրամական միջոցների դիմաց ապահովում վերցնելը: Ընկերությունը որպես 
վարկերի և փոխատվությունների համար ապահովման հիմնական միջոց բոլոր վարկառուների 
հետ կնքում է պահանջի իրավունքի զիջման (ցեսիայի) պայմանագիր, համաձայն որի 
Ընկերությունն իրավունք է ստանում հարկ եղած դեպքում օգտվել Ընկերության կողմից 
վերաֆինանսավորված վարկերի պայմանագրերից բխող վարկատուի և գրավառուի բոլոր 
իրավունքներից:  

2020թ. և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից տրամադրված վարկերը 
ամբողջությամբ ապահովված են վերաֆինանսավորված վարկերի գրավներով:  

Պարտքային ռիսկ պարունակող պայմանական պարտավորություններ 

Այս գործիքների հիմնական նպատակը անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդներին 
միջոցներ տրամադրելն է: Երաշխիքները և ակրեդիտիվները ենթակա են նույն պարտքային 
ռիսկին, ինչ վարկերը: 

28.2 Շուկայական ռիսկ 
Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերը 
կամ իրական արժեքը կտատանվեն այնպիսի շուկայական փոփոխականների պատճառով, 
ինչպիսիք են տոկոսադրույքները և արտարժույթի փոխարժեքները: Ընկերությունը 
տարանջատում է շուկայական ռիսկերը առևտրային և ոչ առևտրային պորտֆելների: 2020թ. և 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել առևտրային պորտֆել:  Ոչ 
առևտրային պորտֆելը կառավարվում և վերահսկվում է զգայունության վերլուծությունների 
օգնությամբ:  

28.2.1    Շուկայական ռիսկ – Ոչ առևտրային 

Տոկոսադրույքի ռիսկ 

Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է այն հավանականությունից, որ տոկոսադրույքների 
փոփոխություններն ուղղակիորեն կազդեն Ընկերության ֆինանսական գործիքների հետ 
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կապված դրամական միջոցների հոսքի և նրանց իրական արժեքի վրա: 2020թ. և 2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել փոփոխական տոկոսադրույքով 
ֆինանսական ակտիվներ և պարտավորություններ: 

Արտարժույթի ռիսկ 

Արտարժույթի ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների արժեքը կտատանվի 
արտարժույթի փոխարժեքեներում փոփոխությունների հետևանքով:  

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս այն արտարժույթները, որոնք կարող են ազդել 2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության ոչ առևտրային դրամային ակտիվների և 
պարտավորությունների և դրանց կանխատեսված դրամական հոսքերի վրա: Վերլուծությունը 
հաշվարկում է արտարժույթի ՀՀ դրամի նկատմամբ հնարավոր տատանումների 
ազդեցությունը, այլ փոփոխականները հաստատուն մնալու պայմանով, ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվության վրա (կապված արտարժույթի նկատմամբ զգայուն ոչ 
առևտրային դրամային ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխմամբ: 
Աղյուսակում հանդիպող բացասական արժեքը արտացոլում է ֆինանսական արդյունքների 
մասին հաշվետվությունում կամ կապիտալում պոտենցիալ զուտ նվազում, մինչդեռ դրական 
արժեքը ցույց է տալիս պոտենցիալ զուտ աճ:  

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Արտարժույթ 

Փոփոխություն 
արտարժույթի 

փոխարժեքում, 
% 

Ազդեցությունը 
շահույթի վրա 

մինչև հարկումը 

Փոփոխություն 
արտարժույթի 

փոխարժեքում, 
% 

Ազդեցություն
ը շահույթի 
վրա մինչև 
հարկումը 

     

ԱՄՆ դոլար 10 113,926 +10 91,266 

ԱՄՆ դոլար -10 (113,926) -10 (91,266) 

     

 
Ընկերության արտարժույթի ռիսկի ենթարկվածությունն ունի հետևյալ տեսքը. 

Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 2020թ. 

ՀՀ դրամ 
Ազատ փոխարկելի 

արժույթ Ընդամենը 

Ակտիվներ     

Դրամական միջոցներ   3,380,136 198,639 3,578,775 

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ 18,508,903 4,173,434 22,682,337 

Տրամադրված վարկեր  48,265,563 - 48,265,563 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների միջոցով 
չափվող ներդրումային արժեթղթեր - 840,758 840,758 

 70,154,602 5,212,831 75,367,433 
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Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 2020թ. 

ՀՀ դրամ 
Ազատ փոխարկելի 

արժույթ Ընդամենը 

Պարտավորություններ 

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի  
նկատմամբ 18,456,987 - 18,456,987 

Պարտավորություններ միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ - 4,073,571 4,073,571 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 9,655,324 - 9,655,324 

Այլ պարտավորություններ 74,262 - 74,262 

 28,186,573 4,073,571 32,260,144 

    

Զուտ դիրք 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 41,968,029 1,139,260 43,107,289 

    

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ 61,474,619 5,428,580 66,903,199 

Ընդամենը ֆինանսական 
պարտավորություններ 24,226,505 4,515,920 28,742,425 

Զուտ դիրք 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 37,248,114 912,660 38,160,774 

Ազատ փոխարկելի արտարժույթը ներկայացնում է ԱՄՆ դոլարը և Եվրոն:  

28.3 Իրացվելիության ռիսկ 
Իրացվելիության ռիսկը կապված է Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները 
ժամանակին մարելու կարողությամբ նորմալ և սթրեսային իրավիճակներում: Այս ռիսկի 
զսպման նպատակով Ընկերությունը ներգրավում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, ի լրումն 
իր հիմնական ավանդային բազայի, կառավարում է ակտիվները հաշվի առնելով 
իրացվելիության ռիսկը և վերլուծում է ապագա դրամական միջոցների հոսքերը և 
իրացվելիությունը օրական կտրվածքով: Սա ներառում է նաև սպասվելիք դրամական 
միջոցների հոսքերի գնահատումները և բարձր իրացվելի ապահովվածության 
հասանելիությունը, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է օգտագործվել լրացուցիչ 
ֆինանսավորում ստանալու նպատակով:     

Ընկերությունը պահում է բարձր իրացվելի և ապակենտրոնացված ակտիվների պորտֆել, որը 
կարող է հեշտությամբ կանխիկացվել դրամական միջոցների հոսքերի չկանխատեսված 
ընդհատման դեպքում: Իրացվելիության դիրքը գնահատվում և կառավարվում է տարբեր 
սցենարների դեպքում, հաշվի առնելով սթրես գործոնները կապված շուկայի հետ 
ընդհանրապես և Ընկերության հետ մասնավորապես:  

Ընկերության իրացվելիության կառավարումը պահանջում է հաշվի առնել իրացվելի 
ակտիվների այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է պարտավորությունները մարելու համար: 

Ստորև ներկայացվում է 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և  
Ընկերության չզեղչված ֆինանսական պարտավորությունների բաշխումը՝ հաշվեկշռի 
ամսաթվից մինչև պայմանագրերում նշված մարմանը մնացած ժամկետների համաձայն: Տե՛ս 
ծանոթագրություն 27-ը այս պարտավորությունների մարման սպասվելիք ժամկետների համար: 
Ցպահանջ վճարումները դասակարգված են այն ենթադրությամբ, որ վճարումը կպահանջվի 
անմիջապես:  
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Ցպահանջ կամ 
մեկ ամսից քիչ 1 - 12 ամիս 

1 տարուց 
ավելի Ընդամենը 

     

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ     

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի  
նկատմամբ - 

  
4,115,049 

   
19,299,409 

  
23,414,458 

Պարտավորություններ միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ 

  
69,947 

  
874,641 

   
3,340,269 

  
4,284,857 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 
- 

  
3,672,666 

   
7,088,750      10,761,416 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 1,934 18,602 42,284 62,820 

Այլ պարտավորություններ 2,503 18,985 - 21,488 

     

Ընդամենը չզեղչված ոչ ածանցյալ 
ֆինանսական պարտավորություններ 74,384 8,699,943 29,770,712 38,545,039 

 

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Ցպահանջ կամ 
մեկ ամսից քիչ 1 - 12 ամիս 

1 տարուց 
ավելի Ընդամենը 

     

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ     

Պարտավորություններ ՀՀ բանկերի  
նկատմամբ - 775,444 18,657,321 19,432,765 

Պարտավորություններ միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ 106,119 2,103,374 4,693,613 6,903,106 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր - 637,928 7,149,500 7,787,428 

Վարձակալության գծով 
պարտավորություններ 1,944 16,986 29,540 48,470 

Այլ պարտավորություններ 1,653 12,683 - 14,336 

     

Ընդամենը չզեղչված ոչ ածանցյալ 
ֆինանսական պարտավորություններ 109,716 3,546,415 30,529,974 34,186,105 

Ընկերությունը ներգրավել է էական գումարներով միջոցներ ՀՀ Կենտրոնական բանկից: Նշված 
միջոցների ցանկացած էական վաղաժամկետ կամ չնախատեսված վերադարձ կարող է 
բացասաբար անդրադառնալ Ընկերության գործունեության վրա: Ընկերության 
ղեկավարությունը վստահ է, որ ֆինանսավորման ներկայիս մակարդակը կպահպանվի 
տեսանելի ապագայում, և միջոցների վերադարձի դեպքում նա կտեղեկացվի նախապես, ինչը 
հնարավորություն կտա Ընկերությանը ժամանակին իրացնելու իր իրացվելի միջոցները և 
վերադարձնելու պարտքը: 
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28.4 Գործառնական ռիսկ 
Գործառնական ռիսկը ուղղակի կամ անուղղակի կորստի ռիսկն է, որն առաջանում է 
պատճառների լայն բազմազանությունից` կապված Ընկերության ֆինանսական գործիքների մեջ 
ներգրավվածության, գործընթացների, անձնակազմի, տեխնոլոգիաների և 
ենթակառուցվածքների հետ, և արտաքին գործոններից` բացառությամբ պարտքային, 
շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի, ինչպիսիք են իրավական և կարգավորիչ 
պահանջները և կորպորատիվ վարքագծի ընդհանուր ընդունված չափանիշները:    

Ընկերության նպատակն է կառավարել գործառնական ռիսկը` ֆինանսական վնասներից և 
հեղինակության կորստից խուսափումը հավասարակշռելով ռիսկի կառավարման ծախսային 
արդյունավետության հետ: 

Գործառնական ռիսկի կառավարմանն ուղղված վերահսկողության մշակման և իրականացման 
հիմնական պատասխանատվությունը կրում է խորհուրդը, գործադիր մարմինը: Այս 
պատասխանատվությունը ուղեկցվում է գործառնական ռիսկի կառավարման համար 
համընդհանուր չափանիշների մշակմամբ հետևյալ ոլորտներում`  

 պարտականությունների համապատասխան տարանջատման պահանջներ, այդ թվում 
գործարքների անկախ հաստատում, 

 գործարքների համաձայնեցման և մոնիթորինգի պահանջներ,  
 կարգավորիչ և այլ իրավական պահանջների համապատասխանեցում, 
 վերահսկողական մեխանիզմների և ընթացակարգերի փաստաթղթավորում, 
 առաջացած գործառնական ռիսկերի պարբերաբար գնահատման պահանջներ, 

ինչպես նաև ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ընթացակարգերի համապատասխանություն, 
 գործառնական կորուստների զեկուցման պահանջներ և կորուստների նվազեցման 

առաջարկվող գործողություններ, 
 արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի մշակում, 
 վերապատրաստում և մասնագիտական զարգացում, 
 էթիկայի և գործարար չափանիշների մշակում և կիրառում: 

Ընկերության ստանդարտների համապատասխանությունը ուղեկցվում է վերստուգողի կողմից 
իրականացվող պարբերական դիտարկումներով: Վերստուգողի դիտարկումների արդյունքները 
քննարկվում են Ընկերության ղեկավարության այն ներկայացուցչի հետ, որին դրանք 
վերաբերում են:  Դիտարկումների ամփոփագրերը ներկայացվում են խորհրդին:   
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29 Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքերի համադրում 

Ընկերության ֆինանսավորման գործունեությունից առաջացող փոփոխությունները կարող են 
դասակարգվել հետևյալ կերպ․  

Հազար ՀՀ դրամ 2020 

 
Պարտավո-
րություններ 
ՀՀ բանկերի 
նկատմամբ 

Պարտավորու-
թյուններ 

միջազգային 
ֆինանսական 

կազմակերպու-
թյունների 

նկատմամբ 

Թողարկված 
պարտքային 
արժեթղթեր 

Ֆինանսական 
վարձակալութ-

յան գծով 
պարտավո-

րություն Ընդամենը 

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  
15,541,183                  6,518,603 

 
6,626,428 

 
41,875 

 
28,728,089 

Դրամային հոսքերից 2,913,647 (2,805,328) 3,000,664 6,724 3,115,707 

   Վճարումներ  
(3,545,238) (2,805,328) - (23,327) (6,373,893) 

 Ստացված գումար 6,458,885 - 3,000,664 30,051 9,489,600 
Ոչ դրամային հոսքերից 2,157 360,296 28,232 4,175 394,860 

Փոխարժեքային 
տարբերությունից օգուտ - 353,567 - - 353,567 

Այլ 2,157 6,729 28,232 4,175 41,293 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 18,456,987 4,073,571 9,655,324 52,774 32,238,656 

 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 

 
Պարտավո-
րություններ 
ՀՀ բանկերի 
նկատմամբ 

Պարտավո-
րություններ ՀՀ 

կառավա-
րության 

նկատմամբ

Պարտավո-
րություններ 
միջազգային 

ֆինանսական 
կազմակեր-

պությունների 
նկատմամբ

Թողարկված 
պարտքային 
արժեթղթեր 

Ֆինանսակա
ն վարձակա-
լության գծով 
պարտավորո

ւ-թյուններ Ընդամենը

2019թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 14,753,423 321,864 7,317,735 7,838,688 - 30,231,710 

Դրամային հոսքերից 788,286 (320,944) (749,754) (1,210,600) 38,060 (1,454,952) 

   Վճարումներ (3,755,821) (320,944) (749,754) (4,710,600) (23,280) (9,560,399) 

    Ստացված գումար 4,544,107 - - 3,500,000 61,340 8,105,447 

Ոչ դրամային հոսքերից (526) (920) (49,378) (1,660) 3,815 (48,669) 

    Փոխարժեքային 
տարբերությունից 
օգուտ - - (48,774) - - (48,774) 

Այլ (526) (920) (604) (1,660) 3,815 105 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 15,541,183 - 6,518,603 6,626,428 41,875 28,728,089 
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30 Կապիտալի համարժեքություն 
Ընկերությունը պահպանում է ակտիվ կառավարվող կապիտալի կառուցվածք իր 
գործունեությանը բնորոշ ռիսկերը ծածկելու համար: Ընկերության կապիտալը վերահսկվում է 
օգտագործելով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված կանոնները և նորմատիվները:   

Ընկերության կապիտալի կառավարման առաջնային նպատակներն են համոզվել, որ 
Ընկերության կապիտալը համապատասխանում է հաստատված պահանջներին, և որ 
Ընկերությունը պահպանում է ամուր վարկային վարկանիշ և առողջ կապիտալի ցուցանիշներ` 
իր գործունեությունը ամրապնդելու և բաժնետերերի շահույթը առավելագույնի հասցնելու 
համար:  

Ընկերությունը կառավարում է իր կապիտալի կառուցվածքը և իրականացնում 
համապատասխան ճշգրտումները տնտեսական պայմանների և իր գործունեության ռիսկերի 
փոփոխությանը համապատասխան:  

ՀՀ կենտրոնական բանկը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից փոխառություններ 
ներգրավելու նպատակով պարտատոմսերի թողարկում և հրապարակայինտեղաբաշխում 
իրականացնող վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ ընդհանուր կապիտալի և 
ռիսկով կշռված ակտիվների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը սահմանում է 12%, որը 
Ընկերության համար կիրառելի է դարձել 2011թ-ից, պարտատոմսերի թողարկման հետ 
կապված: 

Ընդհանուր կապիտալը կազմված է հիմնական կապիտալից, որը ներառում է բաժնետիրական 
կապիտալը, գլխավոր պահուստ, չբաշխված շահույթը, այդ թվում ընթացիկ տարվա շահույթը:  

Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ըստ ռիսկերի կշիռների` դասակարգված համաձայն 
վարկային ռիսկերի գնահատման:  

2020 և 2019թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր կապիտալի, ռիսկով կշռված 
ակտիվների, կապիտալի համարժեքության նորմատիվի չափը` հաշվարկված համաձայն ՀՀ 
կենտրոնական բանկի պահանջների, ներկայացված է ստորև. 

 Աուդիտի չենթարկված 

Հազար ՀՀ դրամ 2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

   

Հիմնական կապիտալ 42,331,895 36,901,623 

Ռիսկով կշռված ակտիվներ 38,158,533 33,386,363 

   

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվ 110,9% 110.5% 

 
Ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությունը պահպանել է կապիտալի համարժեքության 
նկատմամբ բոլոր պահանջները:  

Վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունների համար ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվել է ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափ 
4,000,000 հազար ՀՀ դրամ գումարով: 

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը որոշվում է տվյալ վարկային 
կազմակերպության նկատմամբ մեկ փոխառուի կողմից ունեցած բոլոր պարտավորությունների 
և նրա ընդհանուր կապիտալի հարաբերակցությամբ, որը Ընկերության համար սահմանված է 
ոչ ավել քան 30%: 



 

«Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
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2020 և 2019թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի 
նորմատիվը հաշվարկված համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջների ներկայացված է 
ստորև. 

 Աուդիտի չենթարկված 

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 
2020թ. 

31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

   

Հիմնական կապիտալ 42,331,895 36,901,623 

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի գումար 5,704,785 4,759,253 

 
  

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափ (N3) 13.5% 12.9% 

 

Ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությունը պահպանել է մեկ փոխառուի գծով ռիսկի 
առավելագույն չափի նորմատիվը: 

31 Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած 
իրադարձություններ 

Համաձայն 27 հունվարի 2021թ. Ընկերության Խորհրդի կողմից հաստատված թիվ 007 L 
որոշման, Ընկերությունը թողարկել է 3,000,000 հազար դրամ անվանական արժեքով 
արժեկտրոնային պարտատոմսեր մինչև 36 ամիս մարման ժամկետով, 8.5% տարեկան 
տոկոսադրույքով: Տեղաբաշխման օրը սահմանվել է 04 մարտի 2021թ.: 
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  8 

 

  2019 2018 

 7 5,212,435 5,023,742 

 7 (2,152,695) (2,297,585) 

  3,059,740 2,726,157 

    

  (182) 41 

  (6,628) (668) 

  (12) (91) 

 8 (36,005) (55,275) 

 9 (145,636) (146,364) 

 10 (59,430) (71,528) 

  2,811,847 2,452,272 

 11 (561,443) (496,635) 

  2,250,404 1,955,637 

    

    

    

    

  (10,370) (8,733) 

  (5,026) 11,999 

  (1,729) (897) 

  3,276 1,926 

  
(13,849) 4,295 

    

  2,236,555 1,959,932 

15- 71-

  

 



 

   

  

  9 

 

   

 .   

    

 12 3,035,621 6,070,012 

 13 21,420,017 16,604,062 

 14 41,685,978 41,501,648 

 15 761,583 1,067,864 

 16 61,950 21,130 

 17 20,258 27,276 

    

  66,985,407 65,291,992 

    

    

    

 18 15,541,183 14,753,423 

 19 - 321,864 

 20 6,518,603 7,317,735 

 21 6,626,428 7,838,688 

  164,806 195,193 

 11 70,865 75,067 

 22 56,211 18,708 

 

 

  

  28,978,096 30,520,678 

 

  

 

  





 

   

  

  11 

 

 

 

-

     

      

-

 26,902,988 290,965 4,295 7,573,066 34,771,314 

 - - - 2,250,404 2,250,404 

      

 - - (10,370) - (10,370) 

 

 - - (1,729) - (1,729) 

 - - (5,026) - (5,026) 

 - - 3,276 - 3,276 

 - - (13,849) 2,250,404 2,236,555 

 999,442 -   999,442 

 - 98,137 - (98,137) - 

 999,442 98,137 - (98,137) 999,442 

      

-

 27,902,430 389,102 (9,554) 9,725,333 38,007,311 
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-

     

      

-

 20,902,968 217,456 - 5,789,796 26,910,220 

-

 - - - (98,858) (98,858) 

-  20,902,968 217,456 - 5,690,938 26,811,362 

 - - - 1,955,637 1,955,637 

      

 - - (8,733) - (8,733) 

 - - (897) - (897) 

 

   11,999  11,999 

 - - 1,926 - 1,926 

 - - 4,295 1,955,637 1,959,932 

 6,000,020 - - - 6,000,020 

 - 73,509 - (73,509) - 

 6,000,020 73,509 - (73,509) 6,000,020 

      

-

 26,902,988 290,965 4,295 7,573,066 34,771,314 
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2019 2018 

 
  

 4,971,867 4,878,311 

 (2,137,859) (2,221,057) 

 (136,906) (128,449) 

 2,697,102 2,528,805 

)    

 (4,658,300) (4,119,222) 

 (192,206) 798,336 

 (12,565) (39,654) 

   

 (39,454) (39,042) 

 (2,205,423) (870,777) 

 (592,794) (454,535) 

 (2,798,217) (1,325,312) 

   

   

) /   283,735 (1,065,198) 

 (10,826) (5,561) 

 272,909 (1,070,759) 
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2019 2018 

 

  

   

 4,544,106 4,166,855 

 (3,755,821) (6,568,014) 

 (320,944) (641,888) 

 (749,754) (763,359) 

 3,512,226 3,013,273 

 (4,710,600) - 

 (23,280) - 

 999,442 6,000,020 

 (504,625) 5,206,887 

   

 (3,029,933) 2,810,816 

 (4,498) (6,299) 

 40 (25) 

 6,070,012 3,265,520 

 3,035,621 6,070,012 
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 3,265,589   

  (69)  

   3,265,520 
    

    

 12,502,833   

  (111,409)  

   12,391,424 

    

 42,323,821   

  (12,094)  

   42,311,727 

 58,092,243 (123,572) 57,968,671 

    

    

    

 17,173,297 - 17,173,297 

 965,468 - 965,468 

 8,078,916 - 8,078,916 

 4,751,824 - 4,751,824 

 30,969,505 - 30,969,505 
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   39-   (2017 .  31) 5,789,796 

-  (123,572) 

 24,714 

   9-   (2018 .  1) 5,690,938 

  

-

 98,858 

   . 

  39-       : 

  9-        2018 
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-

 - 123,572 123,572 

 - 123,572 123,572 
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7  

 2019 2018 
   

 3,678,500 3,803,949 

 1,486,706 1,153,702 

 47,097 65,846 

 132 245 
 

  

 5,212,435 5,023,742 

 

  

 1,156,101 1,212,620 

 9,851 53,434 

 305,532 320,749 

 677,396 710,782 

 3,815 - 
   

 2,152,695 2,297,585 

8  

 2019 2018 

 

 

12-

  

12-

  

      

 12 (40) (40) 25 25 

 13 43,301 43,301 43,650 43,650 

 14 (2,230) (2,230) (399) (399) 

 15 (5,026) (5,026) 11,999 11,999 

  36,005 36,005 55,275 55,275 

9  

 2019 2018 
   

 140,075 140,527 

 770 1,638 

 4,791 4,199 
 

  

 145,636 146,364 



 

   

  

  38 

10  

 2019 2018 

   

 - 13,222 

 - 21,206 

 31,346 8,774 

 6,384 6,255 

 1,560 5,112 

 2,642 2,794 

 2,581 2,061 

 2,307 2,400 

 2,974 1,497 

 9,636 8,207 

   

 59,430 71,528 

-

 

11  

 2019 2018 

   

 562,369 496,946 

 (926) (311) 

   

 561,443 496,635 

-

 

  



 

   

  

  39 

 

 

2019 

 

 (%)  2018 

 

(%)  

     

 2,811,847 

 

2,452,272 

      

 562,369 20 490,454 20 

 1,424 - 6,047 - 

 (3,676) - -  

 1,326 - 134 - 

     

 561,443 20 496,635 20 

 

-

- -

-

 

 

 2018 

  

2019 

 

 

  

-

 

       

 (982) (763) - (1,745) - (1,745) 

  (2,506) 538 - (1,968) - (1,968) 

- 

 (2,383) 2,336 3,276 3,229 3,229 - 

 (79,336) 6,373 - (72,963) - (72,963) 

 415 3,779 - 4,194 4,194 - 

 (63) 18 - (45) - (45) 

 6,422 (6,767) - (345) - (345) 

 3,366 (4,588) - (1,222) - (1,222) 

 (75,067) 926 3,276 (70,865) 7,423 (78,288) 

  



 

   

  

  40 

 2017 

9-

-

   

2018 

 

 

  

-

 

        

 (2,340) 14 1,344 - (982) - (982) 

 

 (25,006) 22,282 218 - (2,506) - (2,506) 

- 

 - - (4,309) 1,926 (2,383) - (2,383) 

 (83,439) 2,418 1,685 - (79,336) - (79,336) 

 333 - 82 - 415 415 - 

 (71) - 8 - (63) - (63) 

 5,615 - 807 - 6,422 6,422 - 

 2,890 - 476 - 3,366 3,366 - 

 (102,018) 24,714 311 1,926 (75,067) 10,203 (85,270) 

12  

 

  

   

-  2,060,898 5,569,416 

 974,777 500,690 

 3,035,675 6,070,106 

 (54) (94) 

   

 3,035,621 6,070,012 

- -

 

 

 

 



 

   

  

  41 

 

 2019 2018 

12-

  

12-

  

     

     

-

 94 94 69 69 

 (40) (40) 25 25 

-

 54 54 94 94 

  

13  

 

  

   

 21,618,377 16,759,121 

 (198,360) (155,059) 

   

 21,420,017 16,604,062 

 

 : 

-

 

2019 -

8 - 8.1%): 

-

 

: 

 

 

 

 



 

   

  

  42 

 

 

 2019 2018 

12-

  

12-

  

     

     

-

 155,059 155,059 111,409 111,409 

 43,301 43,301 43,650 43,650 

-

 198,360 198,360 155,059 155,059 

14  

   

 

      

-

 34,765,222 (7,267) 34,757,955 34,176,846 (8,521) 34,168,325 

-

 6,926,920 (2,197) 6,924,723 7,324,714 (3,171) 7,321,543 

 3,301 (1) 3,300 11,783 (3) 11,780 

 41,695,443 (9,465) 41,685,978 41,513,343 (11,695) 41,501,648 

-  

9.2 9.5%): 

-

 -

-  

 

-

 



 

    

  

  43 

-

-

 

. 

 2019 2018 

12-

  

12-

  

     

-      

-

 8,521 8,521 7,952 7,952 

 (1,254) (1,254) 569 569 

-  7,267 7,267 8,521 8,521 

 

 2019 2018 

12-

  

12-

  
     

-

     

-

 3,171 3,171 4,139 4,139 

 (974) (974) (968) (968) 

-  2,197 2,197 3,171 3,171 

 

 2019 2018 

12-

  

12-

  
     

     

-

 3 3 3 3 

 (2) (2) - - 

-  1 1 3 3 



 

   

  

  44 

- -

 

 29-  

 

15 

 

 

  
   

   

 761,583 1,067,864 

 761,583 1,067,864 

 

 

 2019 2018 

12-

  

12-

 

  

     

-

 (11,999) (11,999) - - 

 5,026 5,026 (11,999) (11,999) 

-

 (6,973) (6,973) (11,999) (11,999) 

 

 

 

  

 

 2019 2018 

%  %  

     

 5.4-5.6% 2022 5.4-5.6% 2019-2022  



 

   

  

  45 

16  

 

-

 

 

 

   

- 

 

 

-

 

  

              

-

 25,615 6,168 10,336 979 35,493 - 78,591 

 4,790 105 - 116 550 - 5,561 

 (42) (126) - (47) - - (215) 

-

 30,363 6,147 10,336 1,048 36,043 - 83,937 

-

 - - - - - 

 

35,994 35,994 

-

 30,363 6,147 10,336 1,048 36,043 35,994 119,931 

        

 10,441 25 - 63 297 25,346 36,172 

 (4,248) (108) - (61) - - (4,417) 

-

 36,556 6,064 10,336 1,050 36,340 61,340 151,686 
        

        

-

 19,756 3,379 10,336 926 19,851 - 54,248 

 3,044 880 - 70 4,780 - 8,774 

 (42) (126) - (47) - - (215) 

-

 22,758 4,133 10,336 949 24,631 - 62,807 

        

 4,992 856 - 72 4,439 20,987 31,346 

 (4,248) (108) - (61) - - (4,417) 

-

 23,502 4,881 10,336 960 29,070 20,987 89,736 

        

        

 -

   7,605 2,014 - 99 11,412 - 21,130 

-

 13,054 1,183 - 90 7,270 40,353 61,950 



 

   

  

  46 

 

-

25): 

 

31-

 

 

-

 

  

2019 -

8 - : 

17  

 

  

   

 19,517 27,170 

 741 106 

   

 20,258 27,276 

18  

   

2019  

 

2018  

   

 -    15,541,183 14,753,423 

   

 15,541,183 14,753,423 

 

 

 



 

   

  

  47 

- -   

 

-

 

    

 

19  

 

-

 

- -

-

  

: 

 

20 

 

 

2019  2018  

   

 4,409,806 5,187,927 

 2,002,678 2,002,678 

  106,119 127,130 

   

 6,518,603 7,317,735 

 
-

 - -

 



 

    

  

  48 

 

2019 . -

8  

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

-  127,130 252 142,256 279 

 

    

 (17,059) (32) (23,121) (40) 

 - - 13,993 24 

 (3,952) (7) (5,998) (11) 

     

-  106,119 213 127,130 252 

-

-  

 

-  

 

 

 

21  

  

2019  

31  

2018  

   

  6,626,428 7,838,688 

 

  

 6,626,428 7,838,688 



 

    

  

  49 

 

 

 

 

-  

 

    %   

2/23/2018 USD 10,000 300,000 8.3% 2/23/2021 3,000,000 

11/5/2019 USD 10,000 350,000 7.5% 11/5/2022 3,500,000 

- -

`  

 

 

 

22  

 

  

   

 41,875 - 

 14,336 18,708 

 
  

 56,211 18,708 

- ` 

 

23  

-

  

-

 

-  



 

   

  

  50 

 

-  

 

-

-  

24  

 

 

 

 

-  

 

 

-  

 

  



 

   

  

  51 

 

   

  

 10,606 

  

 10,606 

 

 

 

25  

 

    

 

 

 

-

 

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

-

-

-

 

 

4 

0.5-4.5 

  - - - - 

 

 



 

   

  

  52 

 

   31  

2019 . 

  

 16-    (  1-  ) 35,994 

 25,346 

  3,815 

 (23,280) 

  

     31-  

 41,875 

 

-

 

-

-    

-

 

26  

 

 

  



 

   

  

  53 

.  

 2019 2018 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

     

 

    

     

-  5,569,416 - 2,095,386 - 

 27,753,756 - 34,148,174 - 

 (31,262,274) - (30,674,144) - 

-  2,060,898 - 5,569,416 - 

 (15) - (73) - 

 2,060,883 - 5,569,343 - 

     

     

-  - 5,268 - 9,385 

 - - - 145 

 - (3,750) - (4,262) 

-  - 1,518 - 5,268 

 - - - (1) 

 - 1,518 - 5,267 

     

     

-  14,753,423 - 13,905,933 - 

 6,856,368 - 6,454,613 - 

 (6,068,608) - (5,607,123) - 

-  15,541,183 - 14,753,423 - 

     

     

-  321,864 - 965,468 - 

 19,699 - 106,921 - 

 (341,563) - (750,525) - 

-  - - 321,864 - 



 

   

  

  54 

 2019 2018 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

     

 (59) - (46) - 

  - 69 - 145 

-

 (1,156,101) - (1,143,776) - 

 (9,851) - (53,434) - 

     

 

  

 2019 2018 

 
  

 70,084 64,585 

 1,243 1,281 

   

 71,327 65,866 

27  

 

 

-

  

 

27.1  



 

   

  

  55 

 

 31  

     

      

 - 3,035,621 - 3,035,621 3,035,621 

 - 21,420,017 - 21,420,017 21,420,017 

 - 41,685,978 - 41,685,978 41,685,978 

      

      

 - 15,541,183 - 15,541,183 15,541,183 

 - 6,518,603 - 6,518,603 6,518,603 

 - 6,756,066 - 6,756,066 6,626,428 

 - 56,211 - 56,211 56,211 

 

  

     

      

 - 6,070,012 - 6,070,012 6,070,012 

 - 16,604,062 - 16,604,062 16,604,062 

 - 41,500,544 - 41,500,544 41,501,648 

      

      

 - 14,753,423 - 14,753,423 14,753,423 

 - 321,864 - 321,864 321,864 

 - 7,317,735 - 7,317,735 7,317,735 

 - 8,006,693 - 8,006,693 7,838,688 

 - 18,708 - 18,708 18,708 

 



 

   

  

  56 

 

 

 

 -

 

-

 

  

 

27.2  

  

1    

     

 761,583 - - 761,583 

 761,583 - - 761,583 

 

  

    

     

 1,067,864 - - 1,067,864 

 1,067,864 - - 1,067,864 

 

 

 



 

   

  

  57 

28 

 

 

 -

 

29 

 

30.3-  

  

 

1-

 

-

 

1-

  

-

  

        

 3,035,621 - 3,035,621 - - - 3,035,621 

 2,449,752 15,422,795 17,872,547 3,547,470 - 3,547,470 21,420,017 

 22,901 592,598 615,499 11,115,509 29,954,970 41,070,479 41,685,978 

 7,886 - 7,886 753,697 - 753,697 761,583 

 5,516,160 16,015,393 21,531,553 15,416,676 29,954,970 45,371,646 66,903,199 

        

        

 - 744,305 744,305 3,880,932 10,915,946 14,796,878 15,541,183 

 106,119 2,002,678 2,108,797 - 4,409,806 4,409,806 6,518,603 

 - 126,428 126,428 6,500,000 - 6,500,000 6,626,428 

 16,015 14,675 30,690 - 25,521 25,521 56,211 

 122,134 2,888,086 3,010,220 10,380,932 15,351,273 25,732,205 28,742,425 

        

 5,394,026 13,127,307 18,521,333 5,035,744 14,603,697 19,639,441 38,160,774 

        

 5,394,026 18,521,333  23,557,077 38,160,774   



 

   

  

  58 

  

 

1-

 

-

 

1-

  

-

  

        

 6,070,012 - 6,070,012 - - - 6,070,012 

 1,372,913 8,678,228 10,051,141 6,552,921 - 6,552,921 16,604,062 

 468,292 4,284,506 4,752,798 24,218,956 12,529,894 36,748,850 41,501,648 

 8,496 1,058 9,554 1,058,310 - 1,058,310 1,067,864 

 7,919,713 12,963,792 20,883,505 31,830,187 12,529,894 44,360,081 65,243,586 

        

        

 - 3,534,606 3,534,606 8,126,754 3,092,063 11,218,817 14,753,423 

 - 321,864 321,864 - - - 321,864 

 126,994 750,884 877,878 4,959,905 1,479,952 6,439,857 7,317,735 

 - 128,088 128,088 7,710,600 - 7,710,600 7,838,688 

 18,708 - 18,708 - - - 18,708 

 145,702 4,735,442 4,881,144 20,797,259 4,572,015 25,369,274 30,250,418 

        

 7,774,011 8,228,350 16,002,361 11,032,928 7,957,879 18,990,807 34,993,168 

        

 7,774,011 16,002,361  27,035,289 34,993,168   

30  

 

 



 

   

  

  59 

 

 

 

30.1  

 

 

30.1.1  

 

 2019 2018 

 
   

 

 

     

 3,035,675 3,035,675 6,070,106 6,070,106 

 3,035,675 3,035,675 6,070,106 6,070,106 

 (54) (54) (94) (94) 

 3,035,621 3,035,621 6,070,012 6,070,012 

 

 

 

 

 

  

  



 

   

  

  60 

 2019 2018 

 
   

 

 

 

 21,618,377 21,618,377 16,759,121 16,759,121 

 21,618,377 21,618,377 16,759,121 16,759,121 

 (198,360) (198,360) (155,059) (155,059) 

 21,420,017 21,420,017 16,604,062 16,604,062 

     

 41,695,443 41,695,443 41,513,343 41,513,343 

 41,695,443 41,695,443 41,513,343 41,513,343 

 (9,465) (9,465) (11,695) (11,695) 

 41,685,978 41,685,978 41,501,648 41,501,648 

     

 761,583 761,583 1,067,864 1,067,864 

 761,583 761,583 1,067,864 1,067,864 

 (6,973) (6,973) (11,999) (11,999) 

30.1.2  

 

 

 

 



 

   

  

  61 

 

: 

 

 

 30    30        

 : 

  

   

30-   ,  6   60-       

  : 

 - 

-

-

 

   12-    : 12-  

         

     :    

   :  

        

 -         

      : 

  («  3»)  12   -     

 ,   ,       

  ,    12   

     3-  : 

 

- -  

 

 



 

   

  

  62 

 

    , , 

3-

     90  

: 

    

  ,     

,     : 

3- -

 

 ,      

   ,  

   ,  

    ,     , 

    , 

       ` 

       , 

         ,  

   

 

-

- -

 

 

PD-  

 

- -  

 

(LGD) 

LGD- 

 



 

   

  

  63 

 

 

 - 

-

 

 

12- - 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

  

30.1.3  

 

-

-  

 

-

  

 



 

   

  

  64 

30.1.4  

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

30.2  

-

 



 

   

  

  65 

30.2.1   

 

-

 

 

 

-

 

     

 

 

 

, 

% 

 

  

  

 

 

, 

% 

  

  

 

     

  +10 91,266 +10 76,700 

  -10 (91,266) -10 (76,700) 

     

 

  

 

 

  

    

 2,774,016 261,605 3,035,621 

 17,014,625 4,405,392 21,420,017 

 41,685,978 - 41,685,978 

 - 761,583 761,583 

 61,474,619 5,428,580 66,903,199 

 

    



 

    

  

  66 

  

 

 

  

 

 15,541,183 - 15,541,183 

 2,002,683 4,515,920 6,518,603 

 6,626,428 - 6,626,428 

 56,211 - 56,211 

 24,226,505 4,515,920 28,742,425 

    

-

 37,248,114 912,660 38,160,774 

    

 59,161,534 6,082,052 65,243,586 

 24,935,361 5,315,057 30,250,418 

-

 34,226,173 766,995 34,993,168 

  

30.3  

 

 

 

- 2018 -   

-  



 

   

  

  67 

 

  

 

 1 -    

     

     

 - 775,444 18,657,321 19,432,765 

 106,119 2,103,374 4,693,613 6,903,106 

 - 637,928 7,149,500 7,787,428 

 16,015 14,675 25,521 56,211 

     

 122,134 3,531,421 30,525,955 34,179,510 

 

  

 

 1 -    

     

     

 - 4,551,877 13,672,921 18,224,798 

 - 331,715 - 331,715 

 - 1,039,422 6,826,631 7,866,053 

 - 5,382,788 3,373,500 8,756,288 

 18,708 - - 18,708 

     

 18,708 11,305,802 23,873,052 35,197,562 

 



 

   

  

  68 

30.4  

 

 

 

 

    ,   

  , 

     ,  

      , 

     , 

      , 

      , 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  69 

31   

 

․  

 2019 

 
-

 

-

-

 

-

-

  

-

-

  

       
-

 14,753,423 321,864 7,317,735 7,838,688 - 30,231,710 

 788,286 (320,944) (749,754) (1,210,600) 38,060 (1,454,952) 

    (3,755,821) (320,944) (749,754) (4,710,600) (23,280) (9,560,399) 

     4,544,107 - - 3,500,000 61,340 8,105,447 

 (526) (920) (49,378) (1,660) 3,815 (48,669) 

  

 - - (48,774) - 

 

- (48,774) 

 (526) (920) (604) (1,660) (3,815) (7,525) 

 31-

 15,541,183 - 6,518,603 6,626,428 41,875 28,728,089 

 

 

 2018 

 
-

 

-

 

-

-

   

      
-

 17,173,297 965,468 8,078,916 4,751,824 30,969,505 

 (2,401,159) (641,888) (763,527) 3,013,273 (793,301) 

    (6,568,014) (641,888) (763,527) - (7,973,429) 

     4,166,855 - - 3,013,273 7,180,128 

 (18,715) (1,716) 2,346 73,591 55,506 

    

 - - (9,623) - (9,623) 

 - - 13,993 - 13,993 

 (18,715) (1,716) (2,024) 73,591 51,136 

-

 14,753,423 321,864 7,317,735 7,838,688 30,231,710 



 

   

  

  70 

32  

 

 

 

-

 

 

 

-

 

  

 

-

 

-

 

   

 36,901,623 32,863,133 

 33,386,363 31,114,739 

   

 110.5% 105.6% 

 

 

 

 



 

   

  

  71 

2019 8 -

 

  

 

20   

   

 36,901,623 32,863,133 

 4,759,253 4,527,533 

   

 12.9% 13.8% 

 

: 



 
 

























 
 



 
 

1 
 

․

․

http://www.nmc.am/
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3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
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Հաշիվ Շահառուի հաշիվ Գումար

1930036293860100 900005016119 AMD 50,000.00
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