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Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 

«Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա կից ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունները, 
որոնք ներառում են՝ առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, այդ 
ամսաթվին ավարտվող տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, 
հիմնադրամին վերագրելի զուտ ակտիվների շարժի մասին հաշվետվություն, դրամական միջոցների 
հոսքերի մասին հաշվետվությունը և ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները՝ 
ներառյալ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթների ամփոփագիրը։ 

Մեր կարծիքով կից ֆինանսական հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, ճշմարիտ են 
ներկայացնում Հիմնադրամի առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. ֆինանսական վիճակը և այդ ամսաթվին 
ավարտվող տարվա գործունեության արդյունքներն, զուտ ակտիվների շարժի ու դրամական միջոցների 
հոսքերը՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին (ՖՀՄՍ-ներ) 
համապատասխան։ 

Կարծիքի հիմք 

Մենք աուդիտն անցկացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան։ 
Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է այս 
հաշվետվության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 
համար» բաժնում։  

Մենք անկախ ենք Հիմնադրամից՝ Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի 
կողմից հրապարակած Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրքի (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և 
Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական հաշվետվությունների այս աուդիտի նկատմամբ 
կիրառելի անկախության և էթիկայի պահանջներին համապատասխան, և մենք կատարել ենք էթիկայի 
գծով մեր այլ պարտականությունները՝ այդ պահանջներին և ՀԷՄՍԽ կանոնագրքին համապատասխան։  

Մենք համոզված ենք, որ մեր ձեռք բերած աուդիտորական ապացույցները բավարար են ու 
համապատասխան, որպեսզի հիմք ապահովեն մեր կարծիքի համար։ 

Այլ հանգամանքներ 

Նախորդ աուդիտը իրականացվել է այլ աուդիտորի կողմից՝  31 դեկտեմբեր 2019թ.-ին ավարտվող 
հաշվետու ժամանակաշրջանների համար, որի գծով արտահայտվել է չձևափոխված  կարծիք:  
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Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար 

Հիմնադրամի գործադիր ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան 
ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման համար և այնպիսի 
ներքին հսկողության համակարգի համար, որը ղեկավարությունն անհրաժեշտ կհամարի էական 
անճշտություններից (թե՛ սխալի, թե՛ խարդախության արդյունքում առաջացող) զերծ ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման հնարավորություն ընձեռելու համար։ 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս՝ գործադիր ղեկավարությունը պատասխանատու է 
Հիմնադրամի անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար՝ անհրաժեշտության դեպքում 
բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման 
անընդհատության հիմունքը կիրառելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը 
մտադիր է կամ լուծարելու Հիմնադրամը, կամ դադարեցնելու դրա գործունեությունը, կամ էլ չունի 
այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլընտրանք։ 

Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը պատասխանատու է Հիմնադրամի ֆինանսական 
հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացի վերահսկման համար։ 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 

Մեր նպատակներն են՝ ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում այն մասին, թե արդյոք ֆինանսական 
հաշվետվություններն, ամբողջությամբ վերցրած, զերծ են խարդախության կամ սխալի հետևանքով 
առաջացող էական անճշտություններից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի 
եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի 
երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի 
գոյություն ունեցող էական անճշտությունը։ Անճշտություններ կարող են առաջանալ սխալի կամ 
խարդախության արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք, 
առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն օգտագործողների՝ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման 
վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա։ 

Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացվող աուդիտի մաս՝ մենք կիրառում ենք 
մասնագիտական դատողություն և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն աուդիտի ողջ 
ընթացքում։ Մենք նաև՝ 

 նույնականացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական 
հաշվետվությունների էական անճշտության ռիսկերը, այդ ռիսկերից ելնելով նախագծում և 
իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր և ձեռք ենք բերում աուդիտորական 
ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են ապահովում մեր կարծիքի համար։ 
Խարդախությունից առաջացող էական անճշտության չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան 
սխալից առաջացողինը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր 
համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, խեղաթյուրումներ կամ 
ներքին հսկողության համակարգի շրջանցում. 

 պատկերացում ենք կազմում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության համակարգի մասին՝ 
տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, այլ 
ոչ թե Հիմնադրամի ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք 
արտահայտելու նպատակով. 

 գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը և 
ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների ու կից 
բացահայտումների հիմնավորվածությունը. 

 եզրահանգում ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման 
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անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով ձեռք բերված 
աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է էական անորոշություն 
կապված դեպքերի կամ պայմանների հետ, որոնք կարող են նշանակալի կասկած հարուցել 
Հիմնադրամի անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ։ Եթե մենք եզրակացնենք, որ առկա է 
էական անորոշություն, ապա մենք պետք է մեր աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն 
հրավիրենք ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին, կամ, 
այդպիսի բացահայտումների ոչ համապատասխան լինելու դեպքում, ձևափոխենք մեր կարծիքը։ 
Մեր եզրահանգումները հիմնված են ընդհուպ մինչև մեր աուդիտորի եզրակացության ամսաթիվը 
ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա։ Այնուամենայնիվ, ապագա դեպքերը կամ 
պայմանները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որ Հիմնադրամն այլևս չհամարվի անընդհատ 
գործող։ 

 գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքն ու 
բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, և այն, թե արդյոք ֆինանսական 
հաշվետվությունները պատկերում են դրանց հիմքում ընկած գործարքներն ու դեպքերն այնպես, որ 
ապահովվի ճշմարիտ ներկայացում։ 

Ի թիվս այլ հարցերի, մենք տեղեկացնում ենք Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին աուդիտի 
պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, 
ներառյալ՝ ներքին հսկողության համակարգի նշանակալի թերությունների մասին։ 
 

                   Աշոտ Բարսեղյան                                                    Անդրեյ Բախշեյան 

                            Տնօրեն                                                              Ղեկավար աուդիտոր 

 

«Այ Էֆ Փի» ՍՊԸ 
15 մայիսի, 2021թ.  
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

 
 
 

 
 

Ծան.
31.12.2020թ. 

հազար դրամ 

 
31.12.2019թ.

հազար դրամ
Ակտիվներ     

Հիմնական միջոցներ   548  747
Հետաձգված հարկային ակտիվ  -  252
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ  548  999
    

Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր   202  24,866

 Բանկային ավանդներ 6  175,503  370,971

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 7  44,541  51,436
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ   220,246  447,273
Ընդամենը ակտիվներ  220,794  448,272
    
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ    
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 8 548  747

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ  548  747

    
Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր 9  23,133  10,959
Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 10 197,113  436,566
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ  220,246  447,525
Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ    220,794  448,272

 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց կից ծանոթագրությունները (էջ 7 - 25)  հաստատվել են  
ղեկավարության կողմից 15.05.2021թ., ստորագրությամբ՝ 

                       Տնօրեն                                                             Գլխավոր հաշվապահ 
                Էսթեր Դեմիրճյան                                                  Լիլիթ Սարգսյան 
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Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 
 
 Ծան. 2020թ. 

hազ.դրամ  
2019թ.

hազ.դրամ
Եկամուտներին վերաբերող շնորհներից եկամուտ 10    544,339 336,091

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներից եկամուտ 8 345 1,009
Ծրագրային ծախսեր շահառուների գծով      11 (406,968) (260,855)
Աշխատակիցներին հատուցումներ  (113,737) (52,569)

Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր  (5,040) (4,560)
Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր  (1,725) (7,387)

Բանկային և ապահովագրական ծախսեր  (568) (899)
Մաշվածություն  (345) (1,009)
Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր  (103) (34)
Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր  (127) (350)
Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր  (16) (603)
Այլ ծախսեր  (5,382) (18,815)
Տոկոսային եկամուտ  17,264 10,057
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից զուտ 

օգուտ (կորուստ) 

 
(27,937) (564)

Վնաս հարկումից առաջ  - (488)
Շահութահարկի գծով (ծախս)/փոխհատուցում  - -

Ընդամենը համապարփակ ֆինանսական  օգուտ (վնաս)  
- (488)
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն               
 

  2020թ. 
hազ.դրամ  

2019թ.
hազ.դրամ 

Գործառնական գործունեությունից      
Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)  -  (488) 

Ճշգրտումներ՝     
Մաշվածություն   345  1,009 
Ֆինանսական եկամուտ  (17,264)  (10,057) 
Պահուստների փոփոխություն  547  819 
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս  27,937  564 
Դրամական միջոցների հոսքեր մինչև շրջանառու 
կապիտալի փոփոխությունները 

 11,565 
 

(8,153) 

Դեբիտորական պարտքերի` (աճ)/նվազում  24,605  (24,859) 
Կրեդիտորական պարտքերի`(նվազում)/աճ  11,626  4,538 
Եկամուտներին վերաբերող շնորհի (նվազում)/աճ  (267,464)  278,826 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
զուտ հոսքեր  

 (219,668) 
 

250,352 

Ստացված դրամաշնորհներ հիմնական միջոցների գծով  (139)  (1,437) 

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման դիմաց վճարումներ  146  1,437 

Կարճաժամկետ ավանդներ ներգրավում/մարում  195,467  (277,453) 
Ստացված տոկոսներ   16,761  9,043 
Դրամական միջոցների մուտքեր/ (ելքեր) ներդրումային 
գործունեությունից 

 212,235 
 

(268,410) 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  (7,433)  (18,058) 
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական 
միջոցների 

 538 
 

(298) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ 
ժամանակաշրջանի սկզբում 

 51,436 
 

69,792 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
ժամանակաշրջանի վերջում   (ծնթ. 7) 

 44,541 
 

51,436 
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2020 թ. ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 

1. Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն 

«Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) հիմնադիրների կամավոր 
գույքային վճարի հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը գործում է՝ համաձայն ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ 
Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի։ 

Հիմնադրամը գրանցվել է ՀՀ իրավաբանական  անձանց պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի 
կողմից 2014թ. դեկտեմբերի 3-ին, գրանցման համարը՝ 222.160.837674 է, գործունեության հիմնական 
նպատակն է. 

Քաղցկեղով հիվանդների համար ժամանակակից և անվճար բուժօգնության ապահովումը 
Հայաստանում: 

Հիմնադրամի ղեկավար մարմինը բաղկացած է՝ հոգաբարձուների խորհուրդից և տնօրենից:  

Խորհուրդը բաղկացած է 15 (տասնհինգ) անդամներից: 

Հիմնադրամը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում և չունի մասնաճյուղեր: 
Գտնվելու վայրն (փոստային հասցեն) է ՀՀ, ք. Երևան, Ներսիսյան 7, 212 սենյակ: 

Աշխատակիցների միջին թվաքանակը 2020թ կազմել է՝ 3 (2019թ.-ին՝ 3 մարդ) 

Հայաստանի գործարար միջավայրը 

Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանում:  Հետևաբար, Հիմնադրամի 
գործունեության վրա ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսությունը և ֆինանսական 
շուկաները, որոնց բնորոշ են զարգացող շուկայի հատկանիշներ: Իրավական, հարկային և օրենսդրական 
համակարգերը շարունակում են զարգանալ, սակայն ենթակա են տարբեր մեկնաբանությունների և 
հաճախակի փոփոխությունների, ինչը, այլ իրավական ու ֆինանսական խոչընդոտների հետ մեկտեղ, 
լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում Հայաստանում գործող կազմակերպությունների համար: 
Ֆինանսական հաշվետվություններն արտացոլում են Հիմնադրամի գնահատականն Հիմնադրամի 
գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա գործարար միջավայրի ազդեցության վերաբերյալ: Ապագա 
գործարար միջավայրը կարող է տարբերվել ղեկավարության գնահատականից։ 
  
Նոր տիպի կորոնավիրուսի (COVID-19) լայն աշխարհագրական տարածումը հաշվեկշռային 
ժամանակահատվածում և դրա ներխուժումը ՀՀ տարածք, ինչպես նաև Հայաստանի ամբողջ տարածքում 
2020 թվականի մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 14-ը արտակարգ դրություն սահմանելու մասին ՀՀ 
Կառավարության որոշումը զգալի ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի տնտեսության վրա։ 
Համավարակի կանխարգելմանն ուղղված միջոցռումների անցկացման՝ այդ թվում 
ճանապարհորդության արգելման, կարանտինի, ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման 
ժամանակավոր արգելման հետևանքով բազմաթիվ ընկերություններ և անհատներ հարկադրված են եղել 
երկարաժամկետ կամ անորոշ ժամանակահատվածով սահմանափակել կամ դադարեցնել իրենց 
գործունեությունը, ինչի հետևանքով ՀՀ Կառավարությունը ձեռնարկել է տնտեսական միջոցառումների 
ծրագրեր՝ համավարակի տնտեսական ազդեցության չեզոքացման նպատակով։ Համաճարակի հետագա 
տևողությունը և ազդեցությունը, ինչպես նաև հիմնախնդրի հաթահարմանն ուղղված միջոցառումների 
արդյունավետությունը այս պահին շարունակում են մնալ անորոշ։ 
  
Ի լրումն, 2020 թ․ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն ընդդեմ Արցախի 
հանրապետության ստեղծել է քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամերի էական նախադրյալներ, որը 
որպես հետևանք առաջացրել է դրամի նկատմամբ դոլարի փոխարժեքի արժևորման ներդրողների 
ընդհանուր տրամադրվածության նվազման և ֆինանսական շուկաներում անորոշությունների և 
տատանումների ավելացման։ 
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Այսպիսի գործառնական միջավայրն էական ազդեցություն ունի Հիմնադրամի գործունեության և 
ֆինանսական վիճակի վրա։ Հիմնադրամը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ   Հիմնադրամի   
գործունեության կայունությունն ապահովելու նպատակով, այդուհանդերձ 
ելնելով  իրադարձությունների զարգացման անկանխատեսելիությունից՝ 
Ղեկավարւթյունը  հնարավորություն չունի արժանահավատ գնահատական տալ, թե նման 
հանգամանքները ինչ ազդեցություն կունենան Հիմնադրամի հետագա տարիների ֆինանսական վիճակի 
վրա: 
 

2. Պատրաստման հիմքերը  
 
2.1 Հայտարարություն համապատասխանության մասին 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 
միջազգային ստանդարտներին («ՖՀՄՍ») համապատասխան։ 

2.2 Չափման հիմունքը 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են չափման սկզբնական արժեքի հիմունքով, 
բացառությամբ ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների, որոնք սկզբնապես 
չափվում են իրական արժեքի հիմունքով։ 

 2.3 Ներկայացման և ֆունկցիոնալ արժույթը 

ՀՀ ազգային արժույթը ՀՀ դրամն է, որը Հիմնադրամի ֆունկցիոնալ և ներկայացման արժույթն է։ 
Ներկայացված ամբողջ ֆինանսական տեղեկատվությունը կլորացված է մինչև մոտակա հազար դրամը։ 

3. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

   3.1  Շնորհներ և նվիրատվություններ 

Պետական շնորհները Հիմնադրամին ռեսուրսների փոխանցման տեսքով պետության (պետական և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու միջազգային կազմակերպությունների) կողմից 
տրամադրվող օգնություն են՝ Հիմնադրամի գործառնական գործունեությանը վերաբերող որոշակի 
պայմաններին անցյալում կամ ապագայում համապատասխանության դիմաց։ Այլ՝ մասնավոր, ոչ 
պետական հաստատություններից, բարեգործական կազմակերպություններից ստացված շնորհները 
համանմանության սկզբունքով հաշվառվում են ինչպես պետական շնորհները։  

Շնորհները չեն ճանաչվում, քանի դեռ չկա հիմնավորված երաշխիք, որ Հիմնադրամը կատարելու է դրանց 
կից բոլոր պայմանները, և որ շնորհները ստացվելու են. 

3.1.1    Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 

Ակտիվներին վերաբերող շնորհները նրանք են, որոնց հիմնական պայմանն այն է, որ Հիմնադրամը գնի, 
կառուցի կամ այլ կերպ ձեռք բերի ոչ ընթացիկ ակտիվներ։ Դրանք ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես հետաձգված եկամուտ ոչ ընթացիկ պարտավորությունների 
կազմում և սիստեմատիկ հիմունքով ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ համապատասխան 
ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում։ 
Ոչ դրամային ակտիվի ձևով ստացված շնորհները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում 
ճանաչվում են անվանական արժեքով, իսկ նման արժեքի բացակայության դեպքում՝ գնահատված 
իրական արժեքով և սիստեմատիկ հիմունքով ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ 
համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի ընթացքում կամ այդ ակտիվի սպառումից 
առաջացող օգուտներին զուգընթաց։ 
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3.1.2  Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Շնորհները, որոնք չեն դասակարգվում որպես ակտիվներին վերաբերող, համարվում են եկամուտներին 
վերաբերող։ Դրանք ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ որպես այլ եկամուտ սիստեմատիկ 
հիմունքով այն ժամանակաշրջանների ընթացքում, երբ Հիմնադրամը որպես ծախս է ճանաչում դրանց 
համապատասխան ծախսումները։ 

3.2 Շահութահարկ 

Ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար շահութահարկի գծով ընթացիկ հարկերը, դրանց 
չվճարված մասի չափով, ճանաչվում են որպես պարտավորություն։ Եթե ընթացիկ և նախորդ 
ժամանակաշրջանների համար արդեն վճարված գումարը գերազանցում է այդ ժամանակաշրջանների 
համար վճարման ենթակա գումարը, ապա գերազանցող մասը ճանաչվում է որպես ակտիվ։ 
Ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների համար ընթացիկ հարկային պարտավորությունները 
(ակտիվները) չափվում են այն գումարով, որն ակնկալվում է, որ կվճարվի բյուջե (կփոխհատուցվի 
բյուջեից)՝ կիրառելով հարկերի դրույքները (և հարկային օրենքները), որոնք ուժի մեջ են եղել հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ։ 
Հետաձգված հարկային պարտավորությունը ճանաչվում է բոլոր հարկվող ժամանակավոր 
տարբերությունների համար, բացառությամբ այն հետաձգված հարկային պարտավորությունների, որոնք 
առաջանում են գուդվիլի սկզբնական ճանաչումից և ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական 
ճանաչումից՝ այնպիսի գործարքի ներքո, որը ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում չէ և այդ 
գործարքի պահին չի ազդում ոչ հաշվապահական շահույթի, ոչ էլ հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) 
վրա։ 
Հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների 
համար այն չափով, որքանով որ հավանական է հարկվող շահույթի ստացում, որի դիմաց կարող է 
օգտագործվել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունը, բացառությամբ այն հետաձգված հարկային 
ակտիվների, որոնք առաջանում են ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական ճանաչումից այնպիսի 
գործարքի ներքո, որը ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում չէ և այդ գործարքի պահին չի 
ազդում ոչ հաշվապահական շահույթի, ոչ էլ հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) վրա։ 

Առաջիկա ժամանակաշրջաններ փոխանցված չօգտագործված հարկային վնասների և չօգտագործված 
հարկային զեղչերի համար ճանաչվում է հետաձգված հարկային ակտիվ այն չափով, որ չափով 
հավանական  է, որ Հիմնադրամն ապագայում կունենա հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող են 
օգտագործվել այդ չօգտագործված հարկային վնասները և չօգտագործված հարկային զեղչերը։ 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն դրույքների 
օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կիրառման մեջ կլինեն ակտիվի իրացման կամ 
պարտավորության մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային 
օրենքները), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ, ըստ էության, ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի 
վերջի դրությամբ։ 

Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի 
վերջի դրությամբ ստուգվում (վերանայվում) է։ Հիմնադրամը նվազեցնում է հետաձգված հարկային 
ակտիվի հաշվեկշռային արժեքն այն չափով, որքանով որ այլևս հավանական չէ, որ կստանա բավարար 
հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ մասամբ 
իրացնել։ Ցանկացած այդպիսի նվազեցում պետք է վերականգնվի այն չափով, որքանով որ հավանական 
է դառնում բավարար հարկվող շահույթի ստացումը։ 

Հիմնադրամն ընթացիկ հարկային ակտիվները և ընթացիկ հարկային պարտավորությունները 
հաշվանցում է այն և միայն այն դեպքում, եթե՝ 
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ա) ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, 
բ) մտադիր է՝ կա՛մ հաշվարկն իրականացնել (ակտիվը կամ պարտավորությունը մարել) զուտ հիմունքով, 
կա՛մ իրացնել ակտիվը և մարել պարտավորությունը միաժամանակ։ 

Հիմնադրամի եկամուտների գերակշիռ մասն անհատույց ստացված ակտիվներ են, որոնք 
շահութահարկով հարկվող չեն, իսկ դրանց հաշվին կամ գծով կատարված ծախսերը նվազեցման ենթակա 
չեն։ Այդ և այլ նկատառումներով ընթացիկ և նախորդ տարիներին Հիմնադրամի կողմից հետաձգված 
հարկեր չեն ճանաչվել։ 

3.3  Հիմնական միջոցներ 

Հիմնական միջոցի միավորի սկզբնական արժեքը ճանաչվում է որպես ակտիվ այն և միայն այն դեպքում, 
երբ հավանական է, որ այդ միավորի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի 
Հիմնադրամ, և միավորի սկզբնական արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել։ 
Հիմնական միջոցի միավորը որպես ակտիվ ճանաչելուց հետո հաշվառվում է իր սկզբնական արժեքով 
(ինքնարժեքով)՝ հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները։ 
Սկզբնական արժեքը ներառում է գնման գինը, ներառյալ՝ ներկրման տուրքերը և չփոխհատուցվող 
հարկերը, հանած առևտրային զեղչերը և արտոնությունները, ակտիվը համապատասխան վայր 
հասցնելու և ղեկավարության նախանշած նպատակներով օգտագործման համար աշխատանքային 
վիճակի բերելու հետ ուղղակիորեն կապված ցանկացած ծախսումները։ Հիմնական միջոցի միավորի 
հաշվեկշռային արժեքում ծախսումների ճանաչումը դադարեցվում է, երբ միավորը գտնվում է այն 
վայրում և վիճակում, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի այն հնարավոր լինի օգտագործել ղեկավարության 
նախանշած նպատակներով։ 

Սկզբնական արժեքը ներառում է մասնագիտական վճարները, իսկ որակավորվող ակտիվի դեպքում՝ նաև 
կապիտալացման ենթակա փոխառության ծախսումները։ Այս ակտիվների մաշվածությունը ևս 
հաշվարկվում է, երբ դրանք դառնում են պատրաստ՝ իրենց նպատակային նշանակությամբ 
օգտագործելու համար։ 

Հիմնական միջոցի միավորի օտարումից կամ դուրսգրումից առաջացած օգուտը կամ վնասը որոշվում է 
որպես ակտիվի իրացումից զուտ մուտքերի (եթե առկա են) և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն։ 
Հիմնական միջոցի միավորի ապաճանաչումից առաջացող օգուտը կամ կորուստը ներառվում է 
շահույթում կամ վնասում, երբ միավորն ապաճանաչվում է։ 

Հիմնական միջոցի առանձին հաշվառվող միավորի բաղկացուցչի փոխարինման ծախսումները, որոնք 
հաշվառվում են որպես առանձին ակտիվ, ճանաչվում է հաշվեկշռային արժեքում, երբ այդ ծախսումները 
կատարվում են, և եթե բավարարվում են ճանաչման չափանիշները։ Այդ փոխարինված մասերի 
հաշվեկշռային արժեքն ապաճանաչվում է։ Պահպանման և ընթացիկ սպասարկման, վերանորոգման 
ծախսումները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում կատարվելու ժամանակաշրջանում։ 

ժամանակաշրջանի մաշվածության գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով 
հաշվարկի գծային մեթոդը հիմնական միջոցի գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետի 
ընթացքում։ Ակտիվի մաշվածությունը սկսում է հաշվարկվել, երբ այն մատչելի է օգտագործման համար, 
այսինքն, երբ այն գտնվում է այնպիսի վայրում և վիճակում, որն անհրաժեշտ է ղեկավարության 
նախանշած նպատակով այն օգտագործելու համար։ Ակտիվի մաշվածության հաշվարկումը դադարում է 
ակտիվի՝ ՖՀՄՍ 5-ի համաձայն որպես վաճառքի համար պահվող դասակարգվելու կամ որպես վաճառքի 
համար պահվող դասակարգված օտարման խմբում ներառվելու և ակտիվն ապաճանաչելու ամսաթվերից 
ամենավաղով։ Երբ հիմնական միջոցների միավորը բաղկացած է տարբեր օգտակար ծառայության 
ժամկետ ունեցող խոշոր բաղկացուցիչներից, դրանց մաշվածությունը հաշվարկվում է առանձին։ 



«Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամ 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

14 
 

Հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները ներկայացված են ստորև. 

 Համակարգչային տեխնիկա արքավորումներ                                                   1տարի 
 Այլ հիմնական միջոցներ                                                                                        5 տարի 

 
3.4  Արտարժութային գործարքներ 

Ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս Հիմնադրամի համար գործառնական արժույթից 
տարբեր այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի օրվա դրությամբ ՀՀ 
Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից հրապարակված փոխարժեքով։ Յուրաքանչյուր հաշվետու 
ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված փոխարժեքը։ Ոչ դրամային հոդվածները, 
որոնց սկզբնական արժեքը հաշվառվում է արտարժույթով, չեն վերահաշվարկվում։ 

Արտարժութային գործարքներից, ինչպես նաև արտարժույթով արտահայտված դրամային հոդվածների 
վերահաշվարկումից առաջացած փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են շահույթում կամ 
վնասում։ 

3.5 Ֆինանսական գործիքներ 
 
3.5.1 Սկզբնական ճանաչումը և չափումը 

Հիմնադրամը ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունն իր ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվությունում ճանաչում է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն դառնում է գործիքի 
պայմանագրային կողմ։ Ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունը սկզբնական 
ճանաչման պահին չափվում է իրական արժեքով՝ գումարած, այն դեպքում, երբ դա «իրական արժեքով՝ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվ կամ ֆինանսական պարտավորություն չէ, 
գործարքի հետ կապված այն ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի 
կամ ֆինանսական պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը։ 

Սկզբնական ճանաչման պահին անտոկոս կամ շուկայականից ցածր տոկոսով տրամադրած կամ 
ստացած փոխառությունները, երկարաժամկետ դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերը 
չափվում են ոչ թե անվանական արժեքով, ոչ թե այդ պահին տրված կամ ստացված հատուցման չափով, 
այլ իրական արժեքով, որը որոշվում է դրանց գծով պայմանագրային ապագա դրամական հոսքերը 
զեղչելով՝ կիրառելով համապատասխան ժամկետայնության և ռիսկայնության գործիքների համար 
գերակշռող շուկայական տոկոսադրույքները։ Սկզբնական չափման համար որոշված իրական արժեքի և 
տրված կամ ստացված հատուցման միջև տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, 
բացառությամբ, երբ դա պետական շնորհի մաս է կազմում, որի դեպքում կիրառվում են «Պետական 
շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՄՍ 20-ով սահմանված մոտեցումները։ 

3.5.2 Ապաճանաչումը 

Հիմնադրամն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվն այն և միայն այն դեպքում, երբ՝  

ա) ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ 
պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը (լրանում է ուժի մեջ լինելու 
ժամկետը), կամ 

բ) այն փոխանցում է ֆինանսական ակտիվը, և փոխանցումը ստորև շարադրվածին 
համապատասխան որակվում է որպես ապաճանաչման պայմանները բավարարող։ 
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Ֆինանսական պարտավորությունը (կամ ֆինանսական պարտավորության մի մասը) ապաճանաչվում է 
այն և միայն այն դեպքում, երբ այն մարվում է, այսինքն, երբ պայմանագրում նշված պարտականությունը 
կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում, կամ ուժի մեջ լինելու ժամկետը լրանում է։ 

Գոյություն ունեցող փոխառուի և փոխատուի միջև նշանակալիորեն տարբերվող պայմաններով 
պարտքային գործիքների փոխանակումը պետք է հաշվառվի որպես սկզբնական ֆինանսական 
պարտավորության մարում և նոր ֆինանսական պարտավորության ճանաչում։ Նմանապես, գոյություն 
ունեցող ֆինանսական պարտավորության կամ դրա մի մասի պայմանների նշանակալի վերափոխումը 
(անկախ այն բանից, արդյոք այն վերագրելի է փոխառուի ֆինանսական դժվարություններին) պետք է 
հաշվառվի որպես սկզբնական ֆինանսական պարտավորության մարում և նոր ֆինանսական 
պարտավորության ճանաչում։ 

Մարված կամ այլ կողմի փոխանցված ֆինանսական պարտավորության (կամ ֆինանսական պարտավո-
րության մի մասի) հաշվեկշռային արժեքի և վճարված հատուցման (ներառյալ փոխանցված ցանկացած 
ոչ դրամական ակտիվները կամ ստանձնած պարտավորությունները) միջև տարբերությունը ճանաչվում 
է շահույթում կամ վնասում։ 

3.5.3 Հետագա չափումը 

Սկզբնական ճանաչումից հետո տրամադրած և ստացած փոխառությունները, ավանդները, 
դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով 
արդյունքային տոկոսադրույքի մեթոդը։ Կարճաժամկետ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը 
սովորաբար չափվում են անվանական գումարով։ Ցպահանջ պարտավորությունները չափվում են այն 
գումարով, որով ենթակա են մարման պահանջը ներկայացվելու դեպքում։ 

«Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներն ու ֆինանսական 
պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխություններից օգուտը կամ կորուստը ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում։ 

Հիմնադրամ այլ կազմակերպությունների բաժնային գործիքներում (բաժնետոմսերում) ներդրումներ 
չունի։ 

3.5.4 Արժեզրկում 

Բոլոր ֆինանսական ակտիվների (բացի «Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» 
դասակարգվածներից) և պայմանագրերի գծով ակտիվների համար Հիմնադրամը ճանաչում է ակնկալվող 
պարտքային կորուստների (ԱՊԿ) պահուստ՝ այդ ակտիվների սկզբնական ճանաչման պահին, ինչպես 
նաև յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում։ Սկզբնական ճանաչման ժամանակ ԱՊԿ 
պահուստը չափվում է 12-ամսյա ժամանակաշրջանում ակնկալվող պարտքային կորուստների 
մեծությամբ։ Եթե սկզբնական ճանաչումից հետո որևէ ֆինանսական ակտիվի գծով տեղի է ունեցել 
պարտքային ռիսկի նշանակալի աճ, ապա այդ ֆինանսական ակտիվի գծով ԱՊԿ պահուստը չափվում է 
մինչև մարումը մնացած ամբողջ ժամանակաշրջանում ակնկալվող պարտքային կորուստների 
մեծությամբ։ ԱՊԿ-ն պարտքային կորուստների՝ հավանականություններով կշռված գնահատականն է։ 
Պարտքային կորուստները չափվում են որպես բոլոր դրամական պակասուրդների (այսինքն՝ գործիքի 
պայմաններին համաձայն Հիմնադրամին հասանելիք դրամական հոսքերի և այն դրամական հոսքերի 
միջև տարբերությունը, որոնք Հիմնադրամն ակնկալում է ստանալ) ներկա արժեք՝ զեղչված ֆինանսական 
ակտիվի արդյունքային տոկոսադրույքով։ ԱՊԿ պահուստը և դրա հետագա փոփոխությունները 
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում։ ԱՊԿ պահուստը ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվությունում ներկայացվում է որպես համապատասխան ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային 
արժեքի նվազեցում։ 
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3.6 Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում 

Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվները չեն ամորտիզացվում և յուրաքանչյուր 
տարի ենթարկվում են արժեզրկման ստուգման։ Մաշվող ակտիվները վերանայվում են արժեզրկման 
համար, երբ իրադարձությունները և հանգամանքների փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ 
դրանց հաշվեկշռային արժեքը կարող է չվերականգնվել։ Արժեզրկման կորուստը ճանաչվում է այն 
գումարով, որով ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է փոխհատուցվող գումարը։ 

Փոխհատուցվող գումարն ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի իրական արժեքից հանած վաճառքի 
ծախսումները և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է։ Եթե ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի 
փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է նրա հաշվեկշռային արժեքից, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ 
միավորի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև փոխհատուցվող գումարը։ Չվերագնահատված 
ակտիվի գծով արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում։ Այնուամենայնիվ, 
վերագնահատված ակտիվի գծով արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է այլ համապարփակ շահույթում 
կամ վնասում այնքանով, որքանով արժեզրկումից կորուստը չի գերազանցում այդ նույն ակտիվի 
վերագնահատումից արժեքի աճը։ Վերագնահատված ակտիվի գծով այդպիսի արժեզրկումից կորուստը 
նվազեցնում է այդ ակտիվի վերագնահատումից առաջացած արժեքը։ 

Երբ հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ 
միավորի հաշվեկշռային արժեքն ավելացվում է մինչև նրա փոխհատուցվող գումարը, բայց այնպես, որ 
ակտիվի ավելացված հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը որոշված 
կլիներ, եթե նախորդ տարիներին այդ ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի գծով արժեզրկումից 
կորուստներ ճանաչված չլինեին։ Արժեզրկումից կորստի հակադարձումն անմիջապես ճանաչվում է 
շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է 
վերագնահատված արժեքով, որի դեպքում արժեզրկումից կորստի հակադարձումը ճանաչվում է այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում և ավելացնում է այդ ակտիվի վերագնահատումից 
արժեքի աճը։ Այնուամենայնիվ, այնքանով, որքանով նույն վերագնահատված ակտիվի գծով 
արժեզրկումից կորուստը նախկինում ճանաչվել է շահույթում կամ վնասում, արժեզրկումից կորստի 
հակադարձումը ևս ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում։ 

3.7 Պահուստներ 

Պահուստը ճանաչվում է, երբ Հիմնադրամն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ 
կառուցողական)՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ պարտականությունը 
մարելու համար կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, և 
պարտականության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել։ Եթե ժամանակի մեջ դրամի 
արժեքի ազդեցությունն էական է, ապա պահուստի գումարն իրենից ներկայացնում է այն ծախսումների 
ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը մարելու համար։ 

Զեղչման դրույքն այն դրույքն է՝ առանց հաշվի առնելու հարկման ազդեցությունը, որն արտացոլում է 
ժամանակի մեջ դրամի արժեքի և այդ պարտավորությանը հատուկ ռիսկերի ընթացիկ շուկայական 
գնահատումները։ Զեղչման դրույքը չի արտացոլի այն ռիսկերը, որոնց գծով դրամական միջոցների 
ապագա հոսքերի գնահատումներն ճշգրտվել են։ 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պահուստները վերանայվում են և 
ճշգրտվում են՝ ընթացիկ լավագույն գնահատականն արտացոլելու համար։ Եթե այլևս հավանական չէ, որ 
պարտավորությունը մարելու համար կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների 
արտահոսք, ապա պահուստը հակադարձվում է։ Պահուստն օգտագործվում է միայն այն ծախսումների 
դիմաց, որոնց գծով այդ պահուստը սկզբնապես ճանաչվել էր։ 
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3.8 Աշխատակիցների հատուցումներ 

Աշխատակիցների հատուցումները ներառում են՝ 

 աշխատավարձը, 
 կարճաժամկետ փոխհատուցելի բացակայությունները, ինչպիսիք են վճարովի տարեկան 

արձակուրդը և ժամանակավոր անաշխատոունակության նպաստը, 
 պարգևավճարները։ 

 
Աշխատակիցների հատուցումների այն գումարը, որն ակնկալվում է վճարել հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ընթացքում աշխատակիցներից ստացված ծառայության դիմաց, ճանաչվում է՝ ա) 
որպես պարտավորություն (հաշվեգրված ծախս)՝ արդեն վճարված գումարները հանելուց հետո, և բ) 
որպես ծախս, բացառությամբ, երբ որևէ ստանդարտով պահանջվում կամ թույլատրվում է այդ 
հատուցումների ներառումը որևէ ակտիվի ինքնարժեքի (սկզբնական արժեքի) մեջ։ Եթե արդեն վճարված 
գումարը գերազանցում է հատուցումների գումարը, ապա Հիմնադրամն այդ գերազանցումը ճանաչում է 
որպես ակտիվ (կանխավճարված ծախս) այնքանով, որքանով այդ կանխավճարը կհանգեցնի, օրինակ, 
ապագա վճարումների նվազման կամ դրամական միջոցների վերադարձի։ 
Հիմնադրամն աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների գծով ակնկալվող ծախսումները՝ 
կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների ձևով (ինչպիսին է վճարովի ամենամյա արձակուրդը) 
ճանաչում է, երբ աշխատակիցները մատուցում են ծառայություն, որն ավելացնում է ապագա 
փոխհատուցելի բացակայությունների նրանց իրավունքը։ Կուտակվող փոխհատուցելի 
բացակայությունների գծով ակնկալվող ծախսումները չափվում են այն լրացուցիչ գումարով, որը 
Հիմնադրամն ակնկալում է վճարել որպես հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կուտակված 
չօգտագործված իրավունքների արդյունք։ Հիմնադրամը պարգևավճարների գծով ակնկալվող 
ծախսումները ճանաչում է, երբ՝ ա) այն ունի այդպիսի վճարումներ կատարելու ներկա իրավական կամ 
կառուցողական պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և բ) պարտականությունը կարող 
է արժանահավատորեն գնահատվել։ Ներկա պարտականություն գոյություն ունի այն և միայն այն 
դեպքում, երբ Հիմնադրամը պարտականության կատարումից խուսափելու որևէ իրատեսական 
հնարավորություն չունի։ 
 

4 Գնահատումներ և դատողություններ  

ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է 
Հիմնադրամի ղեկավարությունից կատարել գնահատումներ և ենթադրություններ, որոնք ազդում են 
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության կիրառման, ինչպես նաև հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ակտիվների, պարտավորությունների և պայմանական 
պարտավորությունների գումարների վրա և հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտների ու ծախսերի 
մեծության վրա։ Գնահատումները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում են և հիմնված են 
ղեկավարության փորձի և այլ գործոնների վրա՝ ներառյալ ապագա իրադարձությունների սպասումները, 
որոնք ողջամիտ են որոշակի հանգամանքներում։ Այնուամենայնիվ, այս ենթադրությունների և 
գնահատականների վերաբերյալ անորոշությունը կարող է բերել այնպիսի հետևանքների, որոնք 
կպահանջեն հետագայում ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների էական 
փոփոխություններ։ 
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4.1  Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետ 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 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 
հնացածությունը (մաշվածությունը), հաճախ հանգեցնում են ակտիվի տնտեսական օգուտների 
նվազեցման։ Ղեկավարությունը մնացորդային օգտակար ծառայության ժամկետը գնահատում է ակտիվի 
ընթացիկ տեխնիկական վիճակին համապատասխան և ըստ այն գնահատված ժամանակաշրջանի, որի 
ընթացքում Հիմնադրամը կանխատեսում է ստանալ օգուտներ։ Հաշվի են առնված հետևյալ հիմնական 
գործոնները, ակտիվների կանխատեսվող օգտագործումը, գործառնական գործոններից և պահպանման 
ծրագրից կախված՝ մաշվածությունը և շուկայական պայմանների փոփոխություններից առաջացող 
տեխնիկական և առևտրային մաշվածությունը։ 

4.2 Ակտիվների արժեզրկումը 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Հիմնադրամը գնահատում է ակտիվների 
փոխհատուցվող գումարի՝ հաշվեկշռային արժեքից հնարավոր նվազման հայտանիշները։ 
Փոխհատուցվող գումարն իրենից ներկայացնում է օգտագործման արժեքից և «իրական արժեք՝ հանած 
վաճառքի ծախսեր»-ից առավելագույնը։ Եթե փոխհատուցվող գումարը փոքր է հաշվեկշռային արժեքից, 
ապա վերջինս տարբերության չափով պետք է նվազեցվի՝ որպես արժեզրկումից կորուստ։ Արժեզրկումից 
կորուստ ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում այն ժամանակահատվածում, որում նվազումը 
կատարվել է։ 
Ներկայումս գոյություն չունեցող անցյալ պայմանների ազդեցությունը վերացնելու և անցյալում գոյություն 
չունեցող, բայց ներկայումս առկա պայմանների ազդեցությունն արտացոլելու նպատակով անցյալ փորձը 
ճշգրտվում է ընթացիկ դիտելի և ապագային միտված տվյալների հիման վրա։ 

4.3 Հարկային օրենսդրություն 

Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային օրենսդրության համապատասխանությունը 
մեկնաբանությունների առարկա է հանդիսանում, որոնք կատարվում են հարկային մարմինների կողմից։ 
Հիմնադրամի անորոշ հարկային վիճակը յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանում 
վերագնահատվում է ղեկավարության կողմից։ Շահութահարկի գծով պարտավորությունները որոշվում 
են ղեկավարության կողմից այն չափով, որ չառաջանան հարկային մարմինների կողմից լրացուցիչ 
պահանջներ հարկերի գծով։ 
Գնահատականները հիմնված են հարկային օրենսդրության մեկնաբանությունների և ցանկացած հայտնի 
դատարանի կամ այդ հարցերի գծով իրավասու մարմնի որոշման վրա, որոնք ընդունվել են կամ 
էականորեն ընդունվել են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանը։ Տուգանքների, հարկերի (բացի 
շահութահարկից) գծով պարտավորությունները ճանաչվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում՝ 
պարտավորությունը լուծելու համար անհրաժեշտ ծախսումների գծով ղեկավարության լավագույն 
գնահատականի հիման վրա։ 

4.4 Կապակցված կողմերի հետ գործարքներ 

Իր սովորական գործունեության ընթացքում Հիմնադրամն իրականացնում է գործարքներ կապակցված 
կողմերի հետ։ Հիմնադրամը կիրառում է մասնագիտական դատողություն կապակցված կողմերի 
բացահայտման ուղղությամբ։ Գնահատումն իրականացնելու համար Հիմնադրամը պարբերաբար 
հետևում է հոգաբարձուների խորհրդի անդամների նշանակալի մասնակցությանն այլ 
կազմակերպությունների կապիտալում, ինչպես նաև վերլուծում է յուրաքանչյուրի հետ գործարքի 
ծավալները։ 
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5 Նոր կամ փոփոխված ՖՀՄՍ-ներ 

 
5.1 Նոր կամ փոփոխված ստանդարտների և մեկնաբանությունների կիրառում 

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխություններ 

Առկա չեն նոր ստանդարտներ, մեկնաբանություններ և փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտել 2020 
թվականի հունվարի 1-ից։ 

 

Հրապարակված, սակայն դեռևս չգործող ՖՀՄՍ-ների նոր ստանդարտներ և փոփոխություններ 

Առկա չեն նոր ստանդարտները, մեկնաբանությունները և փոփոխությունները, որոնք դեռ ուժի մեջ չեն 
մտել, որոնք կունենան կամ հնարավոր է ունենան ազդեցություն Հիմնադրամի հետագա ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա: 
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6 Բանկային ավանդներ 
 

  Արժույթ  Մարման 
ժամկետ 

 Դրույք 

(%) 

 

2020 
AMD’000  

2019
AMD’000 

Դեպոզիտներ 
առևտրային բանկերում  

 
ՀՀԴ  2021  7%  85,270  - 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում  

 
ՀՀԴ  2021  5.75%  90,233  - 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում  

 
ՀՀԴ  2020  7%  -  195,598 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում  

 
ՀՀԴ  2020  8%  -  30,197 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում  

 
ՀՀԴ  2020  7.2%  -  30,237 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում 

 ԱՄՆ 
դոլար 

 2020  2.6%  -  57,593 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում 

 ԱՄՆ 
դոլար 

 2020  2.4%  -  47,992 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում 

 ՌԴ 

ռուբլի 
 2020  5.9%  -  5,461 

Դեպոզիտներ ՀՀ 
առևտրային բանկերում 

 ՌԴ 

ռուբլի 
 2020  4.9%  -  3,893 

        175,503  370,971 

 
 

7 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 

 

 

 

 

 

 
 

  
31.12.2020թ. 

հազար դրամ  
31.12.2019թ.

Հազար դրամ 
Բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ դրամով  10,245  35,400 
Բանկային հաշիվներ՝ արտարժույթով  34,296  16,036 
Ընդամենը  44,541  51,436 
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8 Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 

 

 

9 Առևտրական և այլ կրեդիտորական պարտքեր  

 

 

10 Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

 

 

   
2020թ. 

Հազ.դրամ  
2019թ.

Հազ.դրամ 
Մնացորդը հունվարի 1-ին  747                  319 
Շնորհների վերդասակարգում                  146                1,437 
Տարվա ընթացքում շահույթում կամ վնասում 
որպես եկամուտ ճանաչված 

 
              (345) 

 
           (1,009) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ին                  548                   747 

 
 

 31.12.2020թ. 
հազ.դրամ  

31.12.2019թ.
հազ.դրամ 

Առևտրային պարտքերի գծով   16,422    6,364 

Հիմնական միջոցների գծով    7    -   

Պարտքեր ֆինանսական աջակցությունների գծով   2,215    348 

Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով   2,647    2,978 

Չօգտագործված արձակուդային պահուստ   1,805    1,258 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 
աշխատավարձի գծով  

 37  
 

 11 

Ընդամենը  23,133  10,959 

 
 

 2020թ. 
հազ.դրամ  

2019թ.
հազ.դրամ 

Մնացորդը հունվարի 1-ին             436,566               156,714 
Շնորհների ստացում  277,168               612,556 
Բնաիրային տեսքով ստացված շնորհներ                      -                    3,513 
Վերադասակարգում ակտիվներին վերաբերող 

շնորհի 

 
                 (146) 

 

  
(1,437) 

Տարվա ընթացքում շահույթում կամ վնասում 

որպես եկամուտ ճանաչված 

 
             (544,339) 

 
           (336,091) 

Փոխարժեքային տարբերություն                28,116                   1,311 
Ճշգրտում                   (252)  -  

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ին  197,113              436,566 
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11 Ծրագրային ծախսեր շահառուների գծով 

 

12 Կապակցված կողմերի հետ գործարքներ 

12.1 Վերահսկողության փոխհարաբերություն 

Հիմնադրամը որևէ կազմակերպության կողմից չի վերահսկվում։ Հիմնադրամի ղեկավարման 
բարձրագույն մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է։ 

 

12.2 Առանցքային կառավարչական անձնակազմի հատուցումներ 

Հիմնադրամի առանցքային անձնակազմի գծով հատուցումները հետևյալն են. 

Գործարքներ  2020թ.
հազ. դրամ  

2019թ.
հազ.դրամ 

Աշխատավարձ և այլ հատուցումներ  11,484  11,772 

 

13. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման ուղղությունները 

Իր գործունեության արդյունքում Հիմնադրամը կարող է ենթարկվել հետևյալ ֆինանսական ռիսկերին` 
 Պարտքային ռիսկ 
 Իրացվելիության ռիսկ 
 Շուկայական ռիսկ 

 
Հիմնադրամը կարող է ենթարկվել իր կողմից ֆինանսական գործիքների օգտագործումից առաջացող 
ռիսկերի, ինչպես բնորոշ է մյուս բոլոր ձեռնարկատիրական գործունեություններին: Սույն 
ծանոթագրությունում ներկայացված են Հիմնադրամի նպատակները, քաղաքականությունը, ռիսկերի 
կառավարման գործընթացները և դրանց չափման մեթոդները: Սույն ֆինանսական 
հաշվետվություններում ներկայացված է քանակական տեղեկատվություն վերոնշյալ ռիսկերի 
վերաբերյալ: 
Ֆինանսական գործիքներից առաջացող ռիսկերի, Հիմնադրամի նպատակների, քաղաքականության, 
ռիսկերի կառավարման գործընթացների և դրանց չափման մեթոդների հետ կապված նախորդ 
ժամանակաշրջանների համեմատ էական փոփոխություններ չեն գրանցվել: 
 
 
 
 
 

 
 

 31.12.2020թ. 
հազ.դրամ  

31.12.2019թ.
հազ.դրամ 

Քաղցկեղով հիվանդների համար բուժօգնության 
ապահովում  

217,991 
 

225,148 

 Պալիատիվ բաժանմունքի վերանորոգման 
աշատանքներ  

99,118 
 

- 

Դեղորայքի գծով  66,968  13,228 

Սննդի  գծով  22,891  16,730 

Անհատույց տրված ակտիվների գծով ծախսեր  -  5,749 

Ընդամենը  406,968  260,855 



«Սիթի օֆ սմայլ» բարեգործական հիմնադրամ 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

23 
 

(ա) Հիմնական ֆինանսական գործիքներ  
 
Հիմնադրամի հիմնական ֆինանսական գործիքները, որոնցից առաջանում են ռիսկեր, ներկայացված են 
ստորև. 

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 
 Բանկային ավանդներ 
 Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր: 

 
 (բ) Ֆինանսական գործիքներ ըստ կատեգորիաների 
 

 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող 
ֆինանսական ակտիվներ 

Ֆինանսական ակտիվներ 2020թ.  2019թ. 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
Բանկային ավանդներ 175,503  370,971 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 44,541  51,436 
 220,044  422,407 

 

 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող 
ֆինանսական 

պարտավորություններ 
Ֆինանսական պարտավորություններ 2020թ.  2019թ. 
 հազ. դրամ  հազ. դրամ 
Կրեդիտորական պարտքեր 16,429  6,364 
 16,429  6,364 

 
 
Պարտքային ռիսկ 
 
Պարտքային ռիսկը ֆինանսական վնասների ռիսկ է` պայմանավորված հաճախորդի կամ ֆինանսական 
գործիքի կողմերի պայմանագրային պարտականությունների չկատարմամբ: Հիմնադրամը ենթարկվում 
է պարտքային ռիսկի, որը հիմնականում առաջանում է բանկերում պահվող դրամական միջոցներից: 
 
Իրացվելիության ռիսկ 
 
Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է Հիմնադրամի ֆինանսական ծախսերից և պարտքային 
գործիքների հիմնական գումարների մարումներից: Իրացվելիության ռիսկը կապված է Հիմնադրամի՝ 
ֆինանսական պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում մարելու հետ կապված 
դժվարությունների հետ: 
Համաձայն Հիմնադրամի քաղաքականության` Հիմնադրամը պետք է ունենա պարտավորությունների 
մարման համար բավարար դրամական միջոցներ:  
Ստորև ներկայացված են Հիմնադրամի ֆինանսական պարտավորությունների (չզեղչված 
պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները: 
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Մինչև 1 

ամիս
1-ից 3 
ամիս

3-ից 12 
ամիս 

 1-ից 5 
տարի

5 տարուց 
ավել

 
հազ. 
դրամ 

հազ. 
դրամ 

հազ. 
դրամ 

 հազ. 
դրամ 

հազ. 
դրամ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ   
Կրեդիտորական պարտքեր 16,429 - -  - -
 16,429 - -  - -

 

 
Մինչև 1 

ամիս
1-ից 3 
ամիս

3-ից 12 
ամիս 

 1-ից 5 
տարի

5 տարուց 
ավել

 
հազ. 
դրամ 

հազ. 
դրամ 

հազ. 
դրամ 

 հազ. 
դրամ 

հազ. 
դրամ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ   
Կրեդիտորական պարտքեր 6,364 - -  - -
 6,364 - -  - -

 

Շուկայական ռիսկ 

Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ շուկայական գների փոփոխությունները, ինչպիսիք են արտարժույթի 
փոխարժեքները, տոկոսադրույքները, կազդեն Հիմնադրամի շահույթի կամ վնասի և ֆինանսական 
գործիքների արժեքների վրա։ Շուկայական ռիսկի կառավարման նպատակն է շուկայական ռիսկին 
ենթարկվածությունը պահպանել ընդունելի սահմաններում՝ միաժամանակ օպտիմալացնելով հատույցը։ 

ա) Արժութային ռիսկ 

Հիմնադրամն իրականացնում է արտարժույթով արտահայտված գործարքներ, հետևաբար առաջացնում 
է արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներին ենթարկվածություններ։ Արտարժութային ռիսկին 
ենթարկվածությունները Հիմնադրամը չի կառավարում։ 

Տարեվերջի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված պաշտոնական փոխարժեքները կազմում էին 
522.59 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, 641.11 դրամ 1 եվրոյի նկատմամբ, 7.02 դրամ 1 ՌԴ ռուբլու 
նկատմամբ (2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ` 479.7  դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, 537.26 դրամ 1 
եվրոյի նկատմամբ, 7.77 դրամ 1 ռուբլու նկատմամբ): 

14. Իրական արժեքի գնահատում 

Իրական արժեքների գնահատման նպատակն է ստանալ մոտավոր այն գումարը, որը կստացվի շուկայի 
մասնակիցների միջև սովորական գործարքում ակտիվի վաճառքից կամ կվճարվի 
պարտավորությունների փոխանցման դիմաց չափման ամսաթվի դրությամբ։ Ֆինանսական ակտիվների 
և ֆինանսական պարտավորությունների իրական արժեքները որոշվում են՝ դրանցից առաջացող բոլոր 
դրամական ներհոսքերն ու արտահոսքերը համապատասխան շուկայական տոկոսադրույքներով 
զեղչելու միջոցով։ 

Ղեկավարության կարծիքով, ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ֆինանսական 
ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները մոտավորապես 
հավասար են իրենց իրական արժեքներին։ 
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15. Պայմանական դեպքեր 

Դատական գործեր 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամի դեմ հարուցված դատական գործեր կամ Հիմնադրամի 
կողմից ներկայացված դատական հայցեր չեն եղել։ 

Տրված երաշխավորություններ 

  2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հիմնադրամը տրամադրած երաշխավորություններ չի ունեցել։ 

Ապահովագրություն 

Ապահովագրությունը ՀՀ-ում համեմատաբար նոր է և դեռ զարգացման փուլում է գտնվում, և 
ապահովագրության շատ ձևեր դեռ հասանելի չեն։ Հիմնադրամն ամբողջովին ապահովագրված չէ իր 
գործունեության ընդհատման կամ էական կրճատման համար, երրորդ անձանց հանդեպ հնարավոր 
պարտավորությունների գծով՝ կապված հնարավոր միջադեպերի արդյունքում գույքային, բնապահպա-
նական կամ առողջական վնասների հետ։ Քանի դեռ Հիմնադրամը համապատասխան ապահովագրական 
պաշտպանություն ձեռք չի բերել, առկա է ռիսկ, որ որոշ ակտիվների վնասումը կամ 
պարտավորությունների առաջացումը կարող է էական բացասական ազդեցություն ունենալ Հիմնադրամի 
գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա։ 

 Հարկային անորոշություններ 

Հարկային համակարգը ՀՀ-ում աչքի է ընկնում օրենսդրական հաճախակի փոփոխություններով, 
պաշտոնական պարզաբանումներով, որոնք երբեմն անհստակ են, հակասական կամ 
տարընթերցումների տեղիք տվող։ Հարկային մարմինները կարող են ստուգել Հիմնադրամի հարկային 
հաշվարկներն ու հայտարարագրերը և իրավունք ունեն տույժ-տուգանքներ նշանակելու։ 

Նշված հանգամանքները կարող են առաջացնել նշանակալի հարկային ռիսկեր։ Հիմնադրամի ղեկավա-
րությունը վստահ է, որ իր հարկային պարտավորությունները հաշվարկել է պատշաճ կերպով՝ հիմնվելով 
ՀՀ հարկային օրենսդրության, հարկային հարաբերություններ կարգավորող այլ իրավական ակտերի՝ իր 
մեկնաբանության վրա։ Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների մեկնաբանությունները կարող են 
տարբերվել սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս հիմք ընդունած 
մեկնաբանություններից, և, եթե հարկային մարմինները կարողանան պարտադրել իրենց 
մեկնաբանությունները, ապա դրանց ազդեցությունը կարող է նշանակալի լինել։ 
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