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Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն  
 

INTERNATIONAL  ACCOUNTANCY  TRAINING  CENTRE  
 

 

Հարգելի՛ գործընկեր,  

«Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» կրթական հիմնադրամը 

սիրով հրավիրում է մասնակցելու «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտներ» (ՖՀՄՍ) թեմայով խորացված դասընթացի: Այն առաջին հերթին ուղղված 

է գլխավոր հաշվապահների, աուդիտորների և այլ ֆինանսական ոլորտի լայն շրջանակների  

համար: 

Մասնագետների համար նախատեսված այս դասընթացը հնարավորություն է ընձեռում 

տիրապետել հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին և նրանց պրակտիկ 

կիրառմանը ընկերություններում: Դասընթացի ընթացքում ներկայացվում են ինչպես 

հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները (ՀՀՄՍ), այնպես էլ ֆինանսական 

հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները (ՖՀՄՍ) և մեկնաբանությունները (ՖՀՄՄԿ), 

(ՄՄԿ): Ամբողջական դասընթացի ծրագիրը իր մեջ ներառում է նաև երկու նոր ստանդարտ, 

որոնք ուժի մեջ են մտնում 2018 թ.  հունվարի 1-ից:   

1. ՖՀՄՍ15-ը, որը վերաբերում է հասույթի հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող 

«Պայմանագրերից հասույթ» ստանդարտին, 

2. ՖՀՄՍ9-ը, որը վերաբերում է ֆինանսական գործիքների հաշվառումը կարգավորող 

«Ֆինանսական գործիքներ» ստանդարտին:  

 

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

 

Դասընթացի սկիզբը`  ըստ պայմանավորվածության 

Դասընթացի արժեքը՝ 150 000 դրամ / վճարումը՝ փուլերով/ 

Դասընթացավար՝   Ավետիք Մովսիսյան    

Ժամաքանակը`   60 ժամ  

Ժամերը`    18:30 – 21:00 

Անցկացման վայրը՝  Չարենցի 1, 9-րդ հարկ 

Հավաստագրեր՝   դասընթացի ավարտին տրվում է մասնակցության հավաստագիր 
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Դասընթացի ամբողջական ծրագիրը՝ 

1. Հիմունքներ, ՀՀՄՍ-1 «Ֆինանսական Հաշվետվությունների ներկայացումը» 

2. ՀՀՄՍ-8 «Հաշվապահական քաղաքականություն, փոփոխություններ 

գնահատումներում, սխալներ» 

3. ՀՀՄՍ-10 «Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» 

4. ՀՀՄՍ-2 «Պաշարներ» 

5. ՀՀՄՍ-16 «Հիմնական միջոցներ» 

6. ՀՀՄՍ-38, ՄՄԿ-32 «Ոչ նյութական ակտիվներ» 

7. ՀՀՄՍ-40 «Ներդրումային գույք» 

8. ՖՀՄՍ-15 «Հասույթ» (Ուժի մեջ է մտնում 01.01.2018թ.) 

9. ՀՀՄՍ-23 «Փոխառության ծախսումներ» 

10. ՖՀՄՍ-13 «Իրական արժեք» 

11. ՖՀՄՍ-5 «Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ, ընդհատված 

գործառնություններ» 

12. ՀՀՄՍ-17, ՖՀՄՍ-4 «Վարձակալություն» 

13. ՀՀՄՍ-20 «Պետական շնորհներ» 

14. ՀՀՄՍ-41 «Գյուղատնտեսություն» 

15. ՖՀՄՍ-6, ՖՀՄՍ-20 «Օգտակար հանածոների հետ կապված որոշ հարցեր» 

16. ՀՀՄՍ-24, ՀՀՄՍ-27, ՀՀՄՍ-28, ՖՀՄՍ-3, ՖՀՄՍ-10, ՖՀՄՍ-11, ՖՀՄՍ-12 

«Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ» 

17. ՀՀՄՍ-37, ՖՀՄՄԿ-1 «Պահուստներ» 

18. ՀՀՄՍ-21, ՀՀՄՍ-29 «Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների և գերսղաճ» 

19. ՀՀՄՍ-12 «Շահութահարկեր» 

20. ՀՀՄՍ-7 «Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին» 

21. ՀՀՄՍ-34, ՖՀՄՄԿ-10 «Միջանկյալ հաշվետվություններ» 

22. ՀՀՄՍ-32, ՖՀՄՍ-7, ՖՀՄՍ-9 (Ուժի մեջ է մտնում 01.01.2018թ.), «Ֆինանսական 

գործիքներ» 

23. ՖՀՄՍ-2 «Բաժնետոմսերի վրա հիմված վճարումներ» 

24. ՀՀՄՍ-33 «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ» 

25. ՀՀՄՍ-19, ՀՀՄՍ-26 «Աշխատակիցներին հատուցումներ» 

26. ՀՀՄՍ-36 «Ակտիվների արժեզրկում» 

27. ՖՀՄՍ-8 «Գործառնական սեգմենտներ» 

28. ՓՄԿ ՖՀՄՍ-ի և ամբողջական ՖՀՄՍ-ների համեմատական 

29. ՀՀՀՀՍ-ի և ամբողջական ՖՀՄՍ-ների համեմատական 
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