Ֆինանսական հաշվետվություններ
«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերություն
31 դեկտեմբերի 2021թ․

Բովանդակություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին
հաշվետվություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 5
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 6
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 7
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«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» ՍՊԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2021թ․

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն
Հազար դրամ

2021թ.
Ծանոթ.

Հասույթ
Ինքնարժեք
Համախառն շահույթ
Վարչական ծախսեր
Այլ ծախսեր

9

դեկտեմբերի 31-ին
ավարտված տարի

2020թ.
դեկտեմբերի 31-ին
ավարտված տարի

3,625

-

(3,254)

-

371

-

(3,124)
(69)

Գործառնական գործունեությունից վնաս

(2,822)

Շահույթ/(վնաս) մինչև հարկերը

(2,822)
-

Շահութահարկի գծով ծախս
Տարվա վնաս

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք
Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

59
(2,763)
(2,763)

-

-

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի
այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 7-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» ՍՊԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2021թ․

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն
Հազար դրամ

Կանոնադրական
կապիտալ

Կուտակված
վնաս

Ընդամենը

Տարվա արդյունք

-

-

-

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

-

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

-

-

Տարվա արդյունք

30

(2,763)

(2,733)

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

30

(2,763)

(2,733)

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

30

(2,763)

(2,733)

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական
հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 7-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» ՍՊԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2021թ․

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
Հազար դրամ

2021թ.
դեկտեմբերի
31-ին
ավարտված
տարի

2020թ.
դեկտեմբերի
31-ին
ավարտված
տարի

(2,763)

-

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Տարվա վնաս

Ճշգրտումներ՝
Շահութահարկի գծով ծախս

(59)

Գործառնական արդյունք նախքան շրջանառու կապիտալի
փոփոխությունները

(2,822)

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն

(343)

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն

1,162

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական
միջոցներ

-

(2,003)
-

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում

(349)

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ
դրամական միջոցներ

(349)

-

-

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Կապիտալի համալրում

-

30

Վարկերի և փոխառությունների ստացում/(մարում), զուտ

(3,412)

-

Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ
դրամական միջոցներ

3,442

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)

1,090

-

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների
վրա

-

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում

-

-

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա վերջում

1,090

-

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական
կազմող 7-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից

«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» ՍՊԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2021թ․

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ
1 Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն
«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է 2020թ․
դեկտեմբերի 16-ին։
Ընկերության մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝


Աուդիտ և հարակից ծառայություններ



Հարկային և իրավաբանական ծառայություններ



Խորհրդատվական ծառայություններ

Ընկերության աշխատակիցների թվաքանակը 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 6 մարդ
(2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ զրո):
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ Երվանդ Քոչար 9շ- 57, 0070, ք․Երևան, ՀՀ:

2 Պատրաստման հիմքերը
2.1

Համապատասխանություն

Ֆինանսական

հաշվետվությունները

պատրաստվել

են

Ֆինանսական

հաշվետվությունների

միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն, ինչպես հրապարակվել է Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից: Հաշվետվությունները
պատրաստվել են՝ հիմնվելով այն գնահատման վրա, որ Ընկերությունն իր գործունեությունն
իրականացնում է անընդհատության սկզբունքից ելնելով։

2.2

Չափման հիմքեր

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են հաշվեգրման սկզբունքով և սկզբնական
արժեքի մեթոդով:

2.3

Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ), որն էլ հանդիսանում
է Ընկերության գործառնական արժույթը, քանի որ այն լավագույնս արտացոլում է ֆինանսական
հաշվետվությունների

հիմքում

ընկած

իրադարձությունների

և

Ընկերության

գործարքների

տնտեսական բովանդակությունը:
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են հայկական դրամով, քանի որ,
ղեկավարության համոզմամբ, այս արժույթն առավել օգտակար է Ընկերության ֆինանսական
հաշվետվություններն օգտագործողների համար: Դրամով ներկայացված ամբողջ ֆինանսական
տեղեկատվությունը կլորացված է մինչև մոտակա հազար միավորը:

2.4

Գնահատումների և դատողությունների կիրառում

ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է,
որպեսզի Ընկերության ղեկավարությունը կարևոր գնահատումներ և ենթադրություններ կատարի,
որոնք

ազդեցություն

են

գործում

ֆինանսական

հաշվետվությունների

ամսաթվի

դրությամբ
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ակտիվների և պարտավորությունների գումարների, ինչպես նաև հաշվետու տարվա եկամուտների և
ծախսերի գումարների վրա:

2.5

Նոր և վերանայված ստանդարտների ընդունում

Ընթացիկ տարում Ընկերությունն ընդունել է իր գործունեության համար կիրառելի և 2021թ. հունվարի
1-ից սկսվող ժամանակաշրջանների համար ուժի մեջ մտած բոլոր նոր և վերանայված ստանդարտները
և մեկնաբանությունները, որոնք հրապարակվել են Հաշվապահական հաշվառման միջազգային
ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) և ՀՀՄՍԽ-ի Մեկնաբանման կոմիտեի (ՄԿ) կողմից:
Նշված փոփոխությունների բնույթը և ազդեցությունը բացահայտված են ստորև:
Նոր և վերանայված ստանդարտներ և մեկնաբանություններ, որոնք կիրառելի են 2021թ. հունվարի
1-ից և դրանից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար
Ներքոհիշյալ նոր ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 2021թ․,
որևէ էական ազդեցություն չեն ունեցել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:
Ստանդարտ

Ստանդարտի կամ մեկնաբանության անունը

Տարբեր

Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (փուլ 2) (ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ
39, ՖՀՄՍ 16, ՖՀՄՍ 4, ՖՀՄՍ 7 փոփոխություններ)

Ստանդարտներ,

փոփոխություններ

և

մեկնաբանություններ

գործող

ստանդարտների

վերաբերյալ, որոնք դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից
Այս

ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման ամսաթվի դրությամբ Հաշվապահական

հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից թողարկվել են որոշակի նոր
ստանդարտներ, փոփոխություններ և մեկնաբանություններ գործող ստանդարտների վերաբերյալ,
որոնք սակայն դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից:
Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ բոլոր կիրառելի հրապարակումները կներդրվեն Ընկերության
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում սկսած հրապարակման ուժի մեջ մտնելու
ամսաթվին հաջորդող առաջին իսկ ժամանակաշրջանից:
Ղեկավարության կանխատեսմամբ այս փոփոխությունները էական ազդեցություն չեն ունենա
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա և ներկայացված են ստորև.
Տվյալ ամսաթվին կամ
Ստանդարտ

Ստանդարտի կամ մեկնաբանության
անունը

դրանից հետո սկսվող
հաշվետու
ժամանակաշրջանների
համար կիրառելի

ՖՀՄՍ 16

COVID-19-ի հետ կապված
վարձակալության արտոնություններ 2021թ. 1 ապրիլի 2021թ.
հունիսի 30-ից հետո

ՖՀՄՍ 3

Հղումներ հայեցակարգային հիմունքներին 1 հունվարի 2022թ.
(ՀՀՄՍ 3 փոփոխություններ)
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ՀՀՄՍ 16

Մուտքեր նախքան նախատեսված
օգտագործումը (ՀՀՄՍ 16
փոփոխություններ)

1 հունվարի 2022թ.

ՀՀՄՍ 37

Անբարենպաստ պայմանագրեր.
Պայմանագրի կատարման ծախսումներ
(ՀՀՄՍ 37 փոփոխություններ)

1 հունվարի 2022թ.

1 հունվարի 2022թ.
ՖՀՄՍ 1, ՖՀՄՍ 9, 2018-2020թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան
ՀՀՄՍ 41, ՖՀՄՍ բարեփոխումներ (ՖՀՄՍ 1, ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ
16
41, ՖՀՄՍ 16 փոփոխություններ)
ՖՀՄՍ 17

Ապահովագրության պայմանագրեր

1 հունվարի 2023թ.

ՖՀՄՍ 4

ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումից ժամանակավոր
ազատման երկարացում (ՖՀՄՍ 4
փոփոխություններ)

1 հունվարի 2023թ.

ՖՀՄՍ 17

1 հունվարի 2023թ.
ՖՀՄՍ 17-ի և ՖՀՍՄ 9-ի սկզբնական
կիրառում – համադրելի տեղեկատվություն
(ՖՀՄՍ 17 փոփոխություն)

ՀՀՄՍ 1

1 հունվարի 2023թ.
Պարտավորությունների դասակարգումը
որպես ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ (ՀՀՄՍ 1
փոփոխություն)

ՀՀՄՍ 12

Մեկ գործարքից առաջացող ակտիվներին 1 հունվարի 2023թ.
և պարտավորություններին վերաբերող
հետաձգված հարկ (ՀՀՄՍ 12
փոփոխություններ)

3 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
3.1

Հիմնական միջոցներ

Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը և
արժեզրկումից կորուստները: Սկզբնական արժեքը ներառում է ձեռքբերման գինը, ներկրման
տուրքերը, հարկերը, որոնք ենթակա չեն վերադարձման, և ուղղակիորեն վերագրվող ծախսումներ:
Երբ հիմնական միջոցների միավորը բաղկացած է տարբեր օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող
խոշոր բաղկացուցիչներից, դրանք հաշվառվում են որպես հիմնական միջոցի առանձին միավորներ:
Հիմնական միջոցի օտարման կամ դուրսգրման հետևանքով առաջացած օգուտը կամ վնասը որոշվում
է վաճառքից հասույթի և ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի տարբերությամբ և ճանաչվում է շահույթում
կամ վնասում:
Հիմնական միջոցի՝ որպես առանձին ակտիվ հաշվառվող միավորի բաղկացուցչի փոխարինման
ծախսումները կապիտալացվում են դուրս գրված բաղկացուցչի հաշվեկշռային արժեքի հետ: Այլ
հետագա ծախսումները կապիտալացվում են միայն այն ժամանակ, երբ դրանք ավելացնում են
հիմնական միջոցի միավորի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները: Բոլոր այլ ծախսումները,
ներառյալ պահպանման և վերանորոգման ծախսումները, ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝
կատարվելու ժամանակաշրջանում:
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Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում կամ ավելացվում է այլ ակտիվի սկզբնական
արժեքին՝ կիրառելով գծային մեթոդը հիմնական միջոցի օգտակար ծառայության գնահատված
ժամկետի ընթացքում: Մաշվածության հաշվարկը սկսվում է այն պահից, երբ ակտիվը դառնում է
մատչելի`

իր

նպատակային

նշանակությամբ

օգտագործելու

համար:

Հիմնական

միջոցների

գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները ներկայացված են ստորև.
Արտադրական գույք

- 5 տարի

Համակարգչային տեխնիկա

- 1 տարի

3.2

Ֆինանսական գործիքներ

Ճանաչում և ապաճանաչում
Ֆինանսական

ակտիվները

և

ֆինանսական

պարտավորությունները

ճանաչվում

են,

երբ

Ընկերությունը դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ:
Ֆինանսական ակտիվներն ապաճանաչվում են, երբ լրանում են ֆինանսական ակտիվից ակնկալվող
դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները, կամ այն ժամանակ, երբ
ֆինանսական ակտիվները բոլոր նշանակալից ռիսկերով ու հատուցումներով փոխանցվում են երրորդ
կողմին:
Ֆինանսական պարտավորությունները ապաճանաչվում են, երբ դրանք մարվում են, վճարման
ենթակա չեն, չեղյալ են ճանաչվել կամ լրացել է դրանց ուժի մեջ լինելու ժամկետը:

Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և սկզբնական չափումը
Բոլոր ֆինանսական ակտիվները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով՝ գումարած գործարքի
հետ կապված ծախսումները, բացառությամբ այն առևտրային դեբիտորական պարտքերի, որոնք չեն
պարունակում էական ֆինանսական բաղադրիչ և չափվում են գործարքի գնով՝ ՖՀՄՍ 15-ի
պահանջներին համապատասխան։
Ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ հեջավորման գործիքների բաժանվում են հետևյալ
կատեգորիաների.


ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող,



իրական արժեքով չափվող` շահույթի կամ վնասի միջոցով,



իրական արժեքով չափվող` այլ համապարփակ արդյունքի միջոցով։

Դասակարգումը բնորոշվում է հետևյալ երկու պարագայով.


Ընկերության՝ ֆինանսական ակտիվների կառավարման բիզնես մոդելը,



ֆինանսական ակտիվի՝ պայմանագրային դրամական հոսքերի հատկանիշները։

Ֆինանսական ակտիվներին առնչվող ամբողջ եկամուտը և ծախսերը, որոնք ճանաչվում են շահույթում
կամ վնասում, արտացոլված են ֆինանսական ծախսերում, ֆինանսական եկամուտում կամ այլ
ֆինանսական արդյունքներում, բացառությամբ առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման,
որը արտացոլված է այլ ծախսերում։ Ընկերության ֆինանսական ակտիվները, ըստ կատեգորիաների
ներկայացված են ծանոթագրություն 21.2-ում:
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Ֆինանսական ակտիվների հետագա չափումը
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ

Ֆինանսական ակտիվները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով, եթե ակտիվները բավարարում
են հետևյալ պայմաններին (և չեն դասակարգված որպես իրական արժեքով չափվող՝ շահույթի կամ
վնասի միջոցով).
դրանք պահվում են այն բիզնես մոդելի շրջանակներում, որի նպատակն է պահել ֆինանսական
ակտիվները և հավաքագրել դրանց հետ կապված պայմանագրային դրամական հոսքերը,
ֆինանսական ակտիվների պայմանագրային պայմաններն առաջացնում են դրամական հոսքեր,
որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված
տոկոսների վճարումներ։
Սկզբնական ճանաչումից հետո այս ակտիվները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը։ Այն դեպքերում, երբ զեղչման ազդեցությունը աննշան է,
զեղչում չի կատարվում։ Ֆինանսական գործիքների այս կատեգորիայում են դասակարգվում
Ընկերության դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները, առևտրային դեբիտորական
պարտքերը և այլ դեբիտորական պարտքերի մեծամասնությունը։

Ֆինանսական ակտիվներ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով
Ֆինանսական

ակտիվները,

որոնք

պահվում

են

«հավաքագրման

համար

պահվող»

կամ

«հավաքագրման և վաճառքի համար պահվող» բիզնես մոդելներից տարբեր մոդելի շրջանակներում,
դասակարգվում են որպես իրական արժեքով չափվող՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով։ հետագայում,
անկախ բիզնես մոդելից, բոլոր այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց պայմանագրային դրամական
հոսքերը չեն հանդիսանում միայն մայր գումարի և հաշվարկված տոկոսի մարում, հաշվառվում են
իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով։ Բոլոր ածանցյալ ֆինանսական գործիքները
դասակարգվում են այս կատեգորիայում, բացառությամբ հեջավորման գործիքների, որոնց համար
գործում են հեջավորման հաշվառմանը ներկայացվող պահանջները։
Ընկերությունը հաշվառում է իր ֆինանսական ակտիվները իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
արդյունքում, եթե դրանք բավարարում են հետևյալ պայմաններին.
դրանք պահվում են այն բիզնես մոդելի շրջանակներում, որի նպատակն է համապատասխան
դրամական հոսքերը «պահել հավաքագրման համար» և վաճառել դրանք և
ֆինանսական ակտիվների պայմանագրային պայմանները առաջացնում են դրամական հոսքեր,
որոնք հանդիսանում են միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված
տոկոսների վճարումներ։
Այլ համապարփակ արդյունքում ճանաչված ցանկացած օգուտը կամ վնասը կմարվի ակտիվի
ապաճանաչման ժամանակ։

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Ակնկալվող պարտքային կորուստները ճանաչելու համար ՖՀՄՍ 9-ում արժեզրկմանը ներկայացված
պահանջներում օգտագործվում է ապագային առնչվող տեղեկատվություն՝ «Ակնկալվող պարտքային
կորուստների մոդելը»։ ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների շրջանակներում ընդգրկվող գործիքները ներառում են
տրված վարկերը և փոխառային տիպի այլ ֆինանսական ակտիվները, որոնք չափվում են
ամորտիզացված արժեքով և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ արդյունքում, առևտրային
դեբիտորական պարտքերը, պայմանագրային ակտիվները որոնք ճանաչվել և չափվել են ՖՀՄՍ 15-ի
համաձայն

և

վարկային

պարտավորությունները

և

որոշ

ֆինանսական

երաշխավորության
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պայմանագրերը (թողարկողի համար), որոնք չեն չափվում իրական արժեքով՝ շահույթում կամ
վնասում։
Պարտքային կորուստների ճանաչումը այլևս կախված չէ Ընկերության՝ պարտքային կորուստը
բնորոշող

իրադարձության

սկզբնական

բացահայտումից։

Փոխարենը,

պարտքային

գնահատելիս և ակնկալվող պարտքային կորուստները չափելիս Ընկերությունը

ռիսկը

դիտարկում է

տեղեկատվության ավելի ընդլայնված զանգված՝ ներառյալ անցյալ իրադարձությունները, ընթացիկ
պայմանները, խելամիտ և հիմնավորված կանխատեսումները, որոնք ազդեցություն ունեն գործիքի
ապագա դրամական հոսքերի ակնկալվող հավաքագրելիության վրա։
Առաջընթաց գնահատման մոտեցումը կիրառելիս առանձնացվում են հետևյալները.
ֆինանսական գործիքներ, որոնց պարտքային որակները սկզբնական ճանաչումից հետո էականորեն
չեն վատթարացել կամ ունեն ցածր պարտքային ռիսկ («Փուլ 1») և
ֆինանսական գործիքներ, որոնց պարտքային որակները սկզբնական ճանաչումից հետո էականորեն
վատթարացել են և որոնց պարտքային ռիսկը ցածր չէ («Փուլ 2»)։
«Փուլ 3»-ը ընդգրկում է այն ֆինանսական ակտիվները, որոնց մասով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ
առկա են արժեզրկման օբյեկտիվ ապացույցներ։
Առաջին դասի ակտիվների համար ճանաչվում են «12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստները»,
մինչդեռ

«գործողության

ամբողջ

ժամանակահատվածի

ընթացքում

ակնկալվող

պարտքային

կորուստները» ճանաչվում են երկրորդ դասի ակտիվների համար։ Ակնկալվող պարտքային
կորուստների չափումը որոշվում է ֆինանսական գործիքի ակնկալվող գործողության ժամկետի
պարտքային կորուստների հավանականության միջին կշռված գնահատումով։

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր և պայմանագրային ակտիվներ
Ընկերությունը հաշվառում է առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը և պայմանագրային
ակտիվները օգտվելով պարզեցված մոտեցումից և կորստի գծով պահուստը ձևակերպում է որպես
գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային կորուստներ։
Դրանք

իրենցից

ներկայացնում

են

պայմանագրային

դրամական

հոսքերի

ակնկալվող

դադարեցումները՝ հաշվի առնելով ֆինանսական ակտիվի գործողության ժամկետի ամբողջ
ընթացքում ցանկացած պահի չմարվելու հնարավորությունը։ Ակնկալվող պարտքային կորուստները
հաշվարկելիս Ընկերությունն օգտագործում է պահուստի մատրիցան՝ ելնելով պատմական փորձից,
արտաքին ցուցանիշներից և ապագային առնչվող տեղեկատվությունից
Ընկերությունը գնահատում է առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկումը հավաքական
հիմունքով, քանի որ դրանք ունեն պարտքային ռիսկի ընդհանուր բնորոշումներ, դրանք խմբավորվել
են՝ ելնելով ժամկետանց օրերից։

Ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգումը և չափումը
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են վարկերը և փոխառությունները,
առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը: Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները,
ըստ կատեգորիաների, ներկայացված են ծանոթագրություն 21.2-ում:

Վարկեր և փոխառություններ
Վարկերը և փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ առանց գործարքային
ծախսերի: Իրական արժեքի և նոմինալ արժեքի տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ
վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ փոխառությունը ստացվել է սեփականատերերից: Այս
դեպքում իրական և նոմինալ արժեքների միջև տարբերությունը ճանաչվում է սեփական կապիտալում
որպես լրացուցիչ կապիտալ: Սկզբնական ճանաչումից հետո վարկերը և փոխառությունները չափվում
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են ամորտիզացված արժեքով, իսկ այս արժեքի և մարման արժեքի միջև տարբերությունը
փոխառության ժամկետի ընթացքում ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ արդյունավետ
տոկոսադրույքի մեթոդով: Տոկոսավճարները և փոխառությունների հետ կապված այլ ծախսերը
ծախսագրվում են կատարմանը զուգահեռ՝ որպես ֆինանսական ծախսերի մի մաս, բացի
որակավորվող ակտիվի ձեռքբերմանը, կառուցմանը կամ արտադրությանն ուղղակիորեն վերագրվող
փոխառության ծախսումներից, որոնք կապիտալացվում են որպես այդ ակտիվի արժեքի մաս

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով, հետագայում
չափվում են ամորտիզացված արժեքով:

3.3

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Մնացորդները դրամարկղում և բանկերում ներառում են կանխիկ միջոցները, բանկային հաշիվների
մնացորդները և դրամական միջոցները` ճանապարհին:
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության նպատակով` դրամական միջոցների համարժեքները կարճաժամկետ, բարձր իրացվելի ներդրումներն են, որոնք հեշտ փոխարկվում են դրամական
միջոցների` նախապես հայտնի գումարներով, և որոնց արժեքի փոփոխման ռիսկը նշանակալի չէ:
Դրամական միջոցների համարժեքները պահվում են կարճաժամկետ դրամական պարտավորությունները բավարարելու նպատակով, այլ ոչ թե ներդրման կամ այլ նպատակներով: Ընկերությունը
դասակարգում է ներդրումները որպես դրամական միջոցների համարժեքներ այն դեպքում, եթե դրանք
հեշտ փոխարկվում են դրամական միջոցների` նախապես հայտնի գումարներով, և որոնց արժեքի
փոփոխման ռիսկը նշանակալի չէ:

3.4

Սեփական կապիտալ

Կանոնադրական կապիտալն իրենից ներկայացնում է թողարկված բաժնետոմսերի նոմինալ արժեքը:
Կուտակված շահույթը ներառում է ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթը:
Սեփականատերերի հետ իրականացված բոլոր գործարքները գրանցվում են առանձին՝ սեփական
կապիտալում:
Շահաբաժինները ճանաչվում են որպես պարտավորություն այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք
հայտարարվում են։

3.5

Պահուստներ

Պահուստը ճանաչվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ Ընկերությունն ունի
իրավական կամ կառուցողական պարտականություն` որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և եթե
հավանական է, որ պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական օգուտների
արտահոսք: Եթե դրա ազդեցությունը զգալի է, ապա պահուստը որոշվում է ապագա դրամական
արտահոսքերի զեղչման միջոցով՝ օգտագործելով մինչև հարկումը տոկոսադրույքը, որն արտացոլում
է դրամի ժամանակային արժեքի վերաբերյալ շուկայի ընթացիկ գնահատումները և, կիրառելիության
դեպքում, պարտավորությանը վերագրվող յուրահատուկ ռիսկերը:
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3.6

Շահութահարկ

Ընթացիկ շահութահարկը տարվա համար հարկվող շահույթից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվետու
ամսաթվին գործող կամ ըստ էության գործող հարկային դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով նախորդ
տարիների համար վճարվելիք հարկերի ճշգրտումները:
Հետաձգված

հարկը

հաշվարկվում

է

ակտիվների

ու

պարտավորությունների

հաշվեկշռային

արժեքների և շահութահարկի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող համապատասխան հարկային
բազաների

միջև

ժամանակավոր

տարբերություններից:

Հետաձգված

հարկային

պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների համար:
Հետաձգված հարկային ակտիվները պետք է ճանաչվեն բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր
տարբերությունների համար այն չափով, որքանով որ հավանական է հարկվող շահույթի ստացում, որի
դիմաց կարող է օգտագործվել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունը: Այսպիսի հետաձգված
հարկային

ակտիվներն

ու

պարտավորությունները

չեն

ճանաչվում,

եթե

ժամանակավոր

տարբերությունն առաջանում է գուդվիլի սկզբնական ճանաչումից կամ այլ ակտիվների և
պարտավորությունների սկզբնական ճանաչումից այնպիսի գործարքում, որը գործարքի պահին չի
ազդում ո՛չ հաշվապահական շահույթի, ո՛չ էլ հարկվող շահույթի վրա (բացի ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորումներից):
Հետաձգված հարկային ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվում է այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ Ընկերությունը
կստանա բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն
ամբողջությամբ կամ մասամբ իրացնել:
Հետաձգված հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն դրույքների
օգտագործմամբ,

որոնց

կիրառման

մեջ

լինելն

ակնկալվում

է

ակտիվի

իրացման

կամ

պարտավորության մարման ժամանակ` հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային
հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ
էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Հետաձգված հարկային
պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումն արտացոլում է հարկային
հետևանքները, որոնք երևան են գալու կախված այն եղանակից, որով Ընկերությունը հաշվետու
ամսաթվի

դրությամբ

ակնկալում

է

փոխհատուցել

կամ

մարել

իր

ակտիվների

կամ

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները:

3.7

Հատուցումներ աշխատակիցներին

Կարճաժամկետ հատուցումներն աշխատակիցներին այն հատուցումներն են, որոնք ենթակա են
մարման ամբողջությամբ տարեկան այն հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո տասներկու
ամսվա ընթացքում, որում աշխատակիցները մատուցել են համապատասխան ծառայությունները:
Դրանք ներառում են՝
(ա)

աշխատավարձերը և պարգևավճարները,

(բ)

վճարովի տարեկան արձակուրդները և անաշխատունակության հետ կապված վճարովի
արձակուրդները,

Վճարովի բացակայություններ
Վճարովի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների գծով
ակնկալվող ծախսումները ճանաչվում են հետևյալ կերպ.
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(ա)

կուտակվող վճարովի բացակայությունների դեպքում՝ այն ժամանակ, երբ աշխատակիցները
ծառայություն են մատուցում, որն ավելացնում է իրենց իրավունքներն ապագա վճարովի
բացակայությունների նկատմամբ,

(բ)

չկուտակվող վճարովի բացակայությունների դեպքում՝ այն ժամանակ, երբ բացակայությունը
տեղի է ունենում:

3.8 Հասույթ
Հասույթը ճանաչվում է կամ ժամանակի մեջ որևէ պահին կամ ժամանակի ընթացքում, երբ
Ընկերությունը բավարարում է կատարման իր պարտականությունը՝ հաճախորդին փոխանցելով
խոստացված ապրանքը կամ ծառայությունը։
Ընկերությունը ճանաչում է դեռևս չբավարարված կատարման պարտականությունների համար
ստացված հատուցման դիմաց պայմանագրային պարտավորությունները և արտացոլում է այդ
գումարները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես հաճախորդներից ստացված
կանխավճարներ։ Նման ձևով, եթե Ընկերությունը բավարարում է կատարման պարտականությունը
մինչև հատուցման ստանալը, Ընկերությունը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում
ճանաչում է կամ պայմանագրային ակտիվ, կամ դեբիտորական պարտք՝ կախված նրանից, թե արդյոք
հատուցման ժամկետը լրանալուց առաջ անհրաժեշտ է միայն որոշակի ժամանակ, թե այլ լրացուցիչ
պայման։
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4 Հիմնական միջոցներ
Հազար դրամ

Մեքենասարքավորումներ

Այլ

Ընդամենը

Սկզբնական արժեք
2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Ավելացում

-

-

-

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

-

-

Ավելացում

222

127

349

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

222
-

127
-

349
-

-

-

-

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

-

-

-

Տարվա հաշվարկ

-

-

-

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

-

-

Տարվա հաշվարկ

-

-

-

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

-

-

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

-

-

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

222

127

349

Կուտակված մաշվածություն

Հաշվեկշռային արժեք

5 Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Հազար դրամ

Տրված կանխավճարներ
Պետական բյուջեից դեբիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

2021թ.

2020թ.

դեկտեմբերի 31-ի

դեկտեմբերի 31-ի

դրությամբ

դրությամբ

277
66
343

-
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6 Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում
Հազար դրամ

2021թ.

2020թ.

դեկտեմբերի 31-ի

դեկտեմբերի 31-ի

դրությամբ

դրությամբ

30

-

1,060

-

1,090

-

Կանխիկ միջոցներ
Բանկային հաշիվներ

7 Կապիտալ և պահուստներ
7.1

Կանոնադրական կապիտալ

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 100
բաժնեմասերի։
Բաժնետերեր

Բաժնեմաս

Բաժնեմասի

(հազար դրամ)

չափը (%)

Ռուզաննա Բադալյան

20

66.7

Մանուշակ Վահրամյան

10

33.3

30

100

8 Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Հազար դրամ

2020թ.

2019թ.

դեկտեմբերի 31-ի

դեկտեմբերի 31-ի

դրությամբ

դրությամբ

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր

137

-

Հաճախորդներից կանխավճարներ

540

-

111

-

374

-

1,162

-

Պետական բյուջեին կրեդիտորական պարտքեր
Հատուցումներ աշխատակիցներին

9 Վարչական ծախսեր
Հազար դրամ

2020թ.

2019թ.

դեկտեմբերի

դեկտեմբերի

31-ին

31-ին

ավարտված

ավարտված

տարի

տարի

1,954

-

Հաշվապահական և խորհրդատվական ծախսեր

610

-

Այլ

560

-

3,124

-

Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին
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10 Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ
Ենթադրությունները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում են և հիմնված են
պատմական փորձի, ինչպես նաև այլ ցուցանիշների վրա, ներառյալ ապագա ակնկալվող
իրադարձությունները, որոնք տվյալ հանգամանքներում համարվում են ընդունելի:

10.1

Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ

Ընկերությունն իրականացնում է ապագային վերաբերող գնահատումներ և ենթադրություններ: Այդ
հաշվապահական գնահատականները կարող են չհամապատասխանել իրական արդյունքներին:

11

Ֆինանսական գործիքներ

11.1

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններ

Ֆինանսական ակտիվի և ֆինանսական պարտավորության յուրաքանչյուր դասի համար կիրառված
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և ընդունված մեթոդների մանրամասները,
ինչպես նաև եկամտի և ծախսերի ճանաչման չափանիշներն ու հիմքերը ներկայացված են
ծանոթագրություն 3-ում:

11.2

Ֆինանսական գործիքների կատեգորիաները

Ֆինանսական

ակտիվների

և

պարտավորությունների

հաշվեկշռային

արժեքները

կատեգորիաների ներկայացված են ստորև.

Ֆինանսական ակտիվներ
Հազար դրամ

2021թ.

2020թ.

դեկտեմբերի

դեկտեմբերի

31-ի

31-ի

դրությամբ

դրությամբ

343

-

1,090

-

1,433

-

2021թ.

2020թ.

դեկտեմբերի

դեկտեմբերի

Ֆինանսական ակտիվներ` չափվող իրական արժեքով`
շահույթի կամ վնասի միջոցով
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Ֆինանսական պարտավորություններ
Հազար դրամ

Ամորտիզացված
արժեքով
պարտավորություններ

պահվող

31-ի

31-ի

դրությամբ

դրությամբ

3,412

-

511

-

3,923

-

ֆինանսական

Փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր

ըստ
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12

Ֆինանսական ռիսկի կառավարման ուղղություններ

Ֆինանսական գործիքների հետ կապված՝ Ընկերությունը ենթարկվում է զանազան ռիսկերի: Այս
ռիսկերն են շուկայական ռիսկը, պարտքային ռիսկը և իրացվելիության ռիսկը:
Ընկերությունը ներգրավված չէ սպեկուլյատիվ նպատակներով ֆինանսական ակտիվների ակտիվ
առքուվաճառքի

գործարքներում,

ինչպես

նաև

չի

թողարկում

օպցիոններ:

Առավել

էական

ֆինանսական ռիսկերը, որոնց Ընկերությունը կարող է ենթարկվել, նկարագրված են ստորև:
Ֆինանսական ռիսկի գործոններ

ա)

Շուկայական ռիսկ

Ֆինանսական գործիքների օգտագործման ընթացքում Ընկերությունը ենթարկվում է շուկայական
ռիսկի, հատկապես՝ արտարժութային ռիսկի, տոկոսադրույքային ռիսկի և որոշակի այլ գնային
ռիսկերի [փոփոխել ըստ անհրաժեշտության], որոնք բխում են ինչպես գործառնական, այնպես էլ
ներդրումային գործունեությունից:

բ)

Պարտքային ռիսկ

Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերը չի կատարում իր
պարտավորությունները, որի հետևանքով Ընկերությունը կարող է ֆինանսական կորուստներ կրել:
Ընկերության պարտքային ռիսկն առաջանում է ֆինանսական ակտիվներից՝ ներառյալ բանկերում
պահվող դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները և առևտրային և այլ դեբիտորական
պարտքերը։
Պարտքային ռիսկը կառավարվում է խմբային հիմունքով՝ ելնելով Ընկերության պարտքային ռիսկի
կառավարման քաղաքականությունից և ընթացակարգերից։
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Պայմանականություններ
Ապահովագրություն

Հայաստանում ապահովագրական համակարգը զարգացման փուլում է, և ապահովագրության շատ
տեսակներ, որոնք լայնորեն տարածված են մյուս երկրներում, Հայաստանում դեռ չեն կիրառվում:
Ընկերությունը չունի ամբողջական ապահովագրական ծածկույթ իր ակտիվների և գործունեության
ընդհատման համար, չունի նաև Ընկերության գույքի կամ գործառնությունների հետ կապված պատահարների հետևանքով գույքին կամ շրջակա միջավայրին հասցված վնասի գծով երրորդ կողմի
նկատմամբ պարտավորությունների ապահովագրություն: Քանի դեռ Ընկերությունը համապատասխան ձևով ապահովագրված չէ, գոյություն ունի ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ
ոչնչացումը կարող է անբարենպաստ նյութական ազդեցություն ունենալ Ընկերության գործունեության
և ֆինանսական վիճակի վրա:

13.2

Հարկեր

Հայաստանի

Հանրապետության

հարկային

օրենսդրությունը

հաճախակի

ենթարկվում

է

փոփոխությունների, ինչը որոշ դեպքերում մեկնաբանությունների կարիք է առաջացնում: Հաճախ
տարբեր հարկային և իրավասու մարմիններ տարբեր մեկնաբանություններ ունեն: Հարկերը հարկային
մարմինների կողմից ենթակա են վերանայման և ուսումնասիրության: Հարկային մարմիններն
օրենքով լիազորված են տուգանքներ և տույժեր առաջադրել:

«ԷՖ ԷՍ ՓԻ Ըդվայս» ՍՊԸ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2021թ․

Վերոհիշյալ հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել ավելի մեծ հարկային ռիսկեր, քան
այլ երկրներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ հարկային պարտավորությունների գծով կատարել
է համապատասխան հատկացումներ հարկային օրենսդրության իրենց մեկնաբանության հիման վրա:
Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և դրանց
ազդեցությունը կարող է զգալի լինել։
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Կապակցված կողմեր

Ընկերության կապակցված կողմերը ներառում են հիմնադիրը, հիմնական ղեկավար անձնակազմը,
համատեղ ձեռնարկությունները և այլն:
Ընկերության հետ կապակցված կողմեր են հանդիսանում՝


Ռուզաննա Բադալյան



Մանուշակ Վահրամյան

14.1

Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ

Հաշվետու տարվա ընթացքում Ընկերության և իր կապակցված կողմերի միջև իրականացվել են
հետևյալ գործարքները, և հաշվետու ամսաթվի դրությամբ մնացորդները հետևյալն են:
Հազար դրամ

Գործարքներ

Ստացված փոխառություններ

Հազար դրամ
Մնացորդներ
Ստացված փոխառություններ

2021թ.

2020թ.

դեկտեմբերի 31-ին

դեկտեմբերի 31-ին

ավարտված տարի

ավարտված տարի

4,688

2021թ.

2020թ.

դեկտեմբերի 31-ի

դեկտեմբերի 31-ի

դրությամբ

դրությամբ

3,412

-

