
ՖՀՄՍ-2017. վերջին փոփոխություններն 
ու արդիական հարցերը

Ստանդարտներ, որոնք մենք կդիտարկենք

• ՖՀՄՍ (IFRS) 15 «Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ»
• ՖՀՄՍ (IFRS) 16 «Վարձակալություն»
• ՖՀՄՍ (IFRS) 9 «Ֆինանսական գործիքներ»

Գործնական առաջադրանքներ, որոնք մենք կկատարենք

• Ծախսումների հաշվառում հաճախորդների հետ պայմանագրերից՝ ըստ 
ՖՀՄՍ (IFRS) 15-ի 
• Անցում վարձակալության հաշվառման նոր ստանդարտի
• Փոփոխական վարձավճարներ՝ վարձակալության պարտավորությունները 
գնահատելիս 
• Ֆինանսական ակտիվների դասակարգում՝ ըստ ՖՀՄՍ (IFRS) 9-ի 
• Ակնկալվող վնասի մոդելի կիրառում ֆինանսական ակտիվների 
արժեզրկման հաշվառման համար 

Դասընթացը կանցկացվի
2017թ.-ի դեկտեմբերի 18-ից 20-ը



Քննարկվող հարցեր

© 2017թ. «ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս»: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ՖՀՄՍ (IFRS) 15 «Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ»

• Ինչպե՞ս հաշվառել վաճառքից գոյացած կոմիսիոն վճարները և վաճառքի ծավալներից գոյացած բոնուսները:
• Կարելի՞է արդյոք կիրառել առաջընթաց ճանաչման կարգը ՖՀՄՍ (IFRS) 15-ին անցնելու դեպքում:
• Ի՞նչ է նշանակում փոփոխված հետընթաց անցում և ինչպես այն կիրառել։
• Ինչպե՞ս հաշվառել պայմանագրերի ձևափոխման ազդեցությունը նոր ստանդարտին անցնելիս:

ՖՀՄՍ (IFRS) 16 «Վարձակալության հաշվառում»

• Ինչպե՞ս կիրառել պարզեցված անցում նոր ստանդարտին:
• Ո՞ր դեպքերում է հարկավոր վերանայել վարձակալության պարտավորությունների հաշվառման ՝ զեղչման

համար օգտագործվող տոկոսադրույքները:
• Ինչպե՞ս գնահատել վարձակալության ժամկետը, եթե ընկերությունը կնքել է վարձակալության անժամկետ

պայմանագիր:
• Կարելի՞է արդյոք խմբի փոխառու միջոցների վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն օգտագործել որպես

զեղչման համար օգտագործվող տոկոսադրույքների գնահատման սկզբնակետ:

PwC-ի ակադեմիայի կոնտակտային տվյալներ

Անահիտ Յուզբաշյան

Հեռ.՝ + (374) 10 51 21 61
anahit.yuzbashyan@pwc.com

1-ին և 2-րդ օրը՝

3-րդ օրը (կամընտրական)՝

Խորացված ՖՀՄՍ (IFRS) 9 «Ֆինանսական գործիքներ» ֆինանսական հաստատությունների համար

ՖՀՄՍ (IFRS) 9 «Ֆինանսական գործիքներ»-ի գործնական կիրառում՝

• Ինչպե՞ս դասակարգել պարտքային և բաժնային գործիքների գծով ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական
պարտավորությունները:

• Ինչպե՞ս գնահատել կազմակերպության բիզնես-մոդելը, ակտիվների դասակարգման համար:
• Որո՞նք են նոր ստանդարտով սահմանված ակտիվների արժեզրկման փուլերը և ֆինանսական ակտիվների
• արժեզրկման դեպքում ակնկալվող վարկային վնասի մոդելների ուսումնասիրություն:
• Ի՞նչ փոփոխություններ են ակնկալվում հեջավորմ հաշվառման մեջ:

• Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգման խորացված ուսումնասիրություն և 
գործնական առաջադրանքներ:

• Արժեզրկման բաղադրիչների ուսումնասիրություն և գործնական օրինակներ:
• Հեջավորման հաշվառման փոփոխություններ:


