
 ՀՀՄՍ2  

 © IFRS Foundation / ՖՀՄՍ Հիմնադրամ  1 / 7 

Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտ 2 
 Պաշարներ 

Նպատակը 
1. Սույ ն ս տանդ ար տի  ն պատակն  է  մո տեցումներ ս ահմանել  պաշ արների հ աշվապահ ակ ան  հ աշվ առմ ան  

համ ար : Պաշ արների հ աշվապահ ակ ան  հ աշվ առ ման  հիմն ակ ան  խնդիրը ծ ախսումների մեծու թյ ան  
որոշումն է , որը պե տք  է  ճ ան աչ վի որ պես ակ տիվ և  մն ա այ դ պիսին մինչ և դր անց  գծով հ ասույ թների 
ճան աչ ումը :  Սույ ն ս տանդ ար տը  տր ամ ադրում է  պաշ արների ինքն արժեքի որոշման  և  դր ա̀  
հե տագ այ ում որ պես ծ ախս ճ ան աչ ման  մո տեցումներ, ներ առյ ալ  դր ա արժեքի ց անկ աց ած  նվ ազեցում 
մինչ և իր ացմ ան  զու տ արժեք :  Այ ն ն աև  տր ամ ադրում է  արժեքի հ աշվ արկման  բ ան աձևեր, որոնք 
օգ տագործվում են  պաշ արներին ծ ախսումներ (արժեք) վեր ագրել ու  ն պատակով : 

Գործողության ոլորտը 
2. Սույն ստանդարտը կիրառելի է բոլոր պաշարները հաշվառելիս, բացառությամբ` 

ա) կառուցման պայմանագրերի գծով անավարտ աշխատանքների, ներառյալ անմիջականորեն 
դրա հետ կապված ծառայությունների պայմանագրերը (տե՛ս «Կառուցման պայմանագրեր» 
ՀՀՄՍ 11-ը). 

բ) ֆինանսական գործիքների (տե՛ս «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը»  ՀՀՄՍ 32-ը,  «Ֆի-
նանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9-ը) և 

գ) գյուղատնտեսական գործունեության հետ կապված կենսաբանական ակտիվների և 
բերքահավաքի պահին գյուղատնտեսական արտադրանքի (տե՛ս «Գյուղատնտեսություն» 
ՀՀՄՍ 41-ը): 

3. Սույն ստանդարտը չի կիրառվում այն պաշարների չափման նկատմամբ, որոնք պահվում են` 

ա) գյուղատնտեսական և անտառային տնտեսության արտադրանք, բերքահավաքից հետո 
գյուղատնտեսական արտադրանք, օգտակար հանածոներ և վերամշակված օգտակար 
հանածոներ արտադրողների կողմից՝ այնքանով, որքանով դրանք չափվում են իրացման 
զուտ արժեքով` այդ ոլորտներում պատշաճ ձևավորված պրակտիկայի համաձայն: Երբ նման 
պաշարները չափվում են իրացման զուտ արժեքով, այդ արժեքի փոփոխությունները 
ճանաչվում են փոփոխության ժամանակաշրջանի շահույթում կամ վնասում. 

բ) ապրանքային բրոքեր-դիլերների կողմից, ովքեր իրենց պաշարները չափում են իրական 
արժեքով` հանած վաճառքի ծախսումները:  Երբ նման պաշարները չափվում են իրական 
արժեքով` հանած վաճառքի ծախսումները, փոփոխությունները իրական արժեքում` հանած 
վաճառքի ծախսումները, ճանաչվում են փոփոխության ժամանակաշրջանի շահույթում կամ 
վնասում: 

4.  3-րդ  պար ագր աֆի  (a) կետու մ նշված  պաշ արները տվյ ալ  ար տադրու թյ ան  որոշ ակի փուլ երում չ ափվում 
են իր ացմ ան  զու տ արժեքով։   Դա տեղի է  ունենում, օրին ակ , երբ  հ աց ահ ատիկը հ ավ աքվ ած  է  կ ամ 
օգ տակ ար  հ ան ածոներն արդյ ունահ անվ ած  են , և դր անց  վ աճ առքն ապահովվ ած  է  ֆորվ արդ այ ին 
պայ ման ագրով կ ամ կ առավ արու թյ ան եր աշ խավորու թյ ամբ , կ ամ առկ ա է  գործող շուկա, իսկ վ աճ առքի 
տապալ ման  ռիսկը նշ անակ ալ ի չէ :  Այ ս պաշ արները սույ ն ս տանդ ար տու մ չ են ընդգրկվում մի այ ն 
չափմ ան  պահ անջներին վեր աբերող մ ասով:  

5. Բրոքեր-դիլ երները նր անք են , ովքեր գնում կ ամ վաճառում են  ապր անքներ ու րիշների հ ամ ար  կ ամ 
ուրիշների հ աշվին:  3-րդ  պար ագր աֆի  (b) կե տու մ նշված  պաշ արները հիմնականում ձեռք  են  բերվում 
մո տ ապագ այ ում վ աճ առել ու , ինչ պես ն աև  գն այ ին տատանումների հե տևանքով կ ամ բրոքեր -դի -
լերայ ին մ արժ այ ից  շ ահույ թ ս տեղծել ու  ն պատակով :  Երբ  նմ ան  պաշ արները չ ափվու մ են  իր ակ ան  
արժեքով  ̀ հ ան ած  վ աճառ քի ծ ախսու մները, դր անք սույ ն ս տանդ արտու մ չ են ընդգրկվում մի այ ն 
չափմ ան  պահ անջներին վեր աբերող մ ասով:  
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Սահմանումներ 
6. Ստորև բերված տերմինները սույն ստանդարտում օգտագործվում են հետևյալ իմաստներով՝ 
Պաշարներ. այն ակտիվներն են, որոնք` 

ա)  պահվում են սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի համար. 

բ) արտադրության ընթացքում են նման վաճառքի համար. 

(գ) հումքի կամ նյութերի ձևով են` արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման 
ընթացքում օգտագործելու համար: 

Իրացման զուտ արժեք. սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի ենթադրվող գինն է՝ 
հանած համալրման ենթադրվող ծախսումները և վաճառքը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 
ենթադրվող ծախսումները: 

Իրական արժեք.  գին, որը, չափման ամսաթվի դրությամբ, շուկայի մասնակիցների միջև սովորական 
գործարքում կստացվեր ակտիվի վաճառից կամ կվճարվեր պարտավորության փոխանցման դիմաց  
(տես  «Իրական արժեքի չափումը» ՖՀՄՍ 13-ը)։ 

7. Իր ացմ ան  զու տ արժեքը վեր աբերում է  կ ազմ ակերպությ ան  կողմից  սովոր ակ ան  գործունեու թյ ան 
ընթացքում պաշ արի վ աճառքից  ակնկ ալ վող զու տ գումարին :Իր ակ ան  արժեքն ար տացոլ ում է  այ ն գինը  
որով , չափմ ան  ամս աթվի դրու թյ ամբ , տեղի կունեն ար  նույ ն պաշ արը վաճ առել ու  սովոր ակ ան  
գործ արքը շուկայ ի մ ասն ակիցների միջև՝  այ դ պաշ արի հ ամ ար  հիմն ակ ան  (կ ամ առ ավել  ն պաս տավոր) 
շուկայ ում։  Իր ացմ ան  զուտ արժեքը կ ազմ ակեր պությ անը բնորոշ  արժեք  է , իսկ իր ակ ան  արժեքը  ̀ոչ : 
Պաշ արների իր ացմ ան  զու տ արժեքը կ արող է  հ ավաս ար  չլ ինել  իր ակ ան  արժեքին  ̀հ ան ած  վ աճ առքի 
ծախսումները : 

8. Պաշ արներն ընդգրկում են  գնվ ած  և  վեր ավ աճառքի հ ամ ար  պահվող ապր անք ները, ներ առյ ալ , 
օրին ակ  ̀ մ անր ած ախ վաճ առողի կողմից  վեր ավ աճ առքի ն պատակով գնվ ած  ար ագ  ս պառվող 
ապր անքները կ ամ վերավ աճ առքի հ ամ ար  պահվող հող ամ ասը և  այ լ  գույ քը : Պաշ արները ն աև  
ընդգրկում են  կ ազ մակերպու թյ ան  պատր աս տի  ար տադր անքը կ ամ ան ավար տ ար տադրու թյ ունը և  
ներ առում են  հումքը և  նյ ութերը, որոնք  ն ախատեսված  են  ար տադրու թյ ան  ընթացքում օգ տագործել ու  
համ ար :  Ծառ այու թյուն մատու ցող կ ազմ ակեր պու թյ ան  դե պքում պաշար ները , ինչ պես նկ ար ագրվ ած  է  
19-րդ  պար ագր աֆու մ, ներ առում են  ծ առ այ ու թյ ան ծ ախսումները, որոնց  գծով կ ազմ ակեր պու թյ ունը 
դեռևս չ ի ճ ան աչ ել  հ ամ ապատաս խան  հ ասույ թը (տե՛ ս «Հասույթ» ՀՀ ՄՍ 18 ս տանդ ար տը ): 

Պաշարների չափումը 
9. Պաշարները պետք է չափվեն ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:  

Պաշարների ինքնարժեքը 

10. Պաշարների ինքնարժեքը պետք է ներառի ձեռքբերման, վերամշակման բոլոր ծախսումները 
պաշարները ներկայիս վայր և առկա վիճակի բերելու հետ կապված բոլոր այլ ծախսումները: 

Ձեռքբերման ծախսումներ 

11. Պաշ արների ձեռքբերման ծ ախսումները ներ առում են  ձեռքբերման  գինը, ներկրման  տու րքերը և  
հարկերը (բ աց առու թյամբ  նր անց , որոնք  հարկ այ ին մ ար մինների կողմից  ենթակ ա են 
կազմ ակեր պու թյ անը ե տ վեր ադարձ ման ), ինչ պես նաև  տր անս պոր տայ ին, բեռնման -բեռն աթափմ ան  և  
այ լ ծախ սումները, որոնք ու ղղ ակիորեն կ ապվ ած  են ապր անքների, նյ ութերի և  ծ առ այու թյունների 
ձեռքբերման  հե տ:  Ձեռքբերման  ծ ախսումները որոշել իս առև տր այ ին զեղչ երը, գների իջեցումները և  
նման ատի պ այ լ  ճշգր տու մները հ անվում են : 

Վերամշակման ծախսումներ 

12. Պաշ արների վեր ամշ ակման  ծ ախսու մները ներառու մ են  արտադր անքի վեր ամշ ակմ ան  հե տ 
ու ղղ ակիորեն կ ապվ ած  ծ ախսումները, ինչ պիսիք են  աշ խատու ժի գծով ու ղղ ակի ծ ախսումները :   
Դր անք  ներ առում են  նաև պատ րաս տի  ար տադրան քի վր ա պար բերաբ ար բ աշ խվող հ աս տատու ն և 
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փոփոխու ն արտադր ակ ան վեր ադիր ծ ախսու մները, որոնք  կ ատար վում են  նյ ու թերը պատր աս տի  
ար տադր անք  դ արձնել ու  (վերամշ ակելու ) ընթացքում :  Հաս տատու ն ար տադր ակ ան  վե րադիր ծախ -
սումներն  ար տադրու թյ ան այ ն պիսի անու ղղ ակի ծ ախսումներն են , որոնք  հ ամեմատաբ ար  կ այ ուն են  ̀
անկ ախ ար տադրու թյան ծ ավ ալ ից . օրին ակ՝  ար տադ րակ ան  շենքերի և  ս ար քավորումների 
մաշվ ածու թյ ունը, դր անց  շահ ագործման  և  պահ պան ման  ծ ախսու մները, ինչ պես ն աև  ար տադր ամ ասի 
կառավար ման  և  վ ար չական  ծ ախսու մները :  Փոփո խու ն արտադր ակ ան  վեր ադիր ծ ախսումները 
ար տադրու թյ ան  այ նպիսի անու ղղակի ծ ախսու մներն են , որոնք  ու ղղ ակիորեն կ ամ հ ամար յա 
ու ղղ ակիորեն փո փո խվու մ են  ար տադրու թյ ան ծ ավալ ին հ ամ ամասնորեն, ինչպես օրին ակ՝  նյ ու թերի և  
աշ խատու ժի գծով անու ղղակի  ծ ախսու մները: 

13. Հաս տատու ն ար տադր ական  վեր ադիր ծ ախսումները վեր ամշ ակման  ծ ախսու մների վր ա բաշ խվում են  ̀
ելնել ով ար տադր ական  հզորու թյ ունների նորմալ  մ ակար դակից :  Հզորու թյ ունների նորմալ  մակ արդ ակն  
ար տադրու թյ ան  ս պասվելիք  ծ ավալ ն է , որին նորմալ  հ ան գամանքների դեպքու մ կ արել ի է  հ ասնել  
միջինը մի ք անի ժ ամ անակ աշրջ անների կ ամ սեզոնների ընթացքում՝  հ աշվի առնել ով պլ ան ավորված 
շահ ագործման  արդ յունքում հզորու թյ ունների կորուստը :  Ար տադրությ ան  փաս տացի  մ ակ արդ ակը 
կարող է  օգ տագործվել , եթե  այ ն մո տավոր ապես հ ամ ապատաս խանու մ է նորմալ  մ ակ ար դակին :  
Յու րաք անչյ ուր մի ավոր ար տադր անքի վր ա բ աշ խվող հ աս տատու ն ար տադր ական  վեր ադիր 
ծախսումների գումարը չ ի ավել անում ց ածր ար տա դրող ակ անու թյ ան կ ամ ար տադրու թյ ան 
պար ապու րդի հե տև անքով :  Չբ աշ խվ ած  վեր ադիր ծ ախսումները ճ անաչ վում են  որ պես ծ ախս  դր անց  
կատարմ ան  ժ ամ անակաշ րջ անում:  Ար տադրու թյ ան  ծ ավ ալների անսովոր բ արձր լ ինել ու 
ժամ ան ակ աշ րջ աններում յ ուրաքանչյ ուր մի ավոր ար տադր անքի վր ա բ աշ խվող հ աս տատուն 
ար տադր ակ ան  վեր ադիր ծ ախսու մների գումարը նվ ազեցվում է  այ ն պես, որ պաշ արները չչ ափվեն 
ինքն արժեքից  բ արձր :  Փո փո խու ն ար տադր ակ ան վեր ադիր ծ ախսումները յ ուրաք անչյ ուր մի ավոր 
ար տադր անքի վր ա բ աշ խվում են  ար տադր ակ ան  հզորու թյ ունների փաս տաց ի օգ տագործման  հիմ ան  
վր ա: 

14. Ար տադրու թյ ան  գործընթացի  արդյ ունքում մի աժամանակ  կ արող է  արտադրվել  մեկից  ավել ի 
ար տադր ատեսակ :  Սա տեղի է  ունենում, օրին ակ , երբ  հ ամ ատեղ  արտադրվում է  մի ք անի 
ար տադր անք , կ ամ ար տադրվում է  հիմն ակ ան  և երկրորդ ակ ան  ար տադրանք :  Երբ  հն արավոր չ է 
առ անձին-առ անձին որոշել  յ ուրաք անչյ ուր ար տադ ր ատես ակին վեր ագրվող վեր ամշ ակմ ան  ծ ախսում-
ները, վերջիններս ըս տ ար տադր ատես ակների բաշ խվում են  խել ամի տ և  հե տևող ակ ան  հիմունքով :  
Բաշ խու մը կ արող է կ ատարվել , օրին ակ , յ ուրաքանչ յուր ար տադր ատես ակի վ աճ առքի 
համ ապատաս խան  արժեքի հիման  վր ա, ար տադ ր ակ ան  գործընթացի փուլում, երբ  յ ուրաք անչյ ուր 
ար տադր ատես ակ  արդեն կ արել ի է  տարբերակել , կ ամ  ̀ ար տադրությ ան  ավ ար տի  պահին : 
Երկրորդ ակ ան  ար տադր ատես ակների  գեր ակշիռ մասն  իրենց  բնույ թով է ական  չ են :  Նմ ան  դե պքերում 
դր անք  սովոր աբ ար  չ ափվում են  իր ացմ ան  զու տ արժեքով, և  այ դ արժեքը հ անվում է  հիմն ակ ան  ար տա-
դր ատես ակի ինքն արժեքից :  Արդյ ունքում հիմն ակ ան  ար տադր ատես ակի հ աշ վեկշռ այ ին արժեքն  
էակ անորեն չ ի տարբերվում իր ինքն արժեքից : 

Այլ ծախսումներ 

15. Պաշ արների ինքն արժեքի մեջ  այ լ  ծ ախսումները ներ առվում են  մի այ ն այ ն չափով , որ  չ ափով դր անք  
կատարվել  են  ̀ պաշ արները ներկ ա գ տնվել ու  վ այ ր և  պատշ աճ  վիճ ակի բերել ու  հ ամ ար :  Օրին ակ՝  
կարող է  տեղին լ ինել  առ անձին գնորդների համ ար  կ ատարվ ած  ոչ  ար տադր ակ ան  վեր ադիր 
ծախսումները կ ամ արտադր անքների ն ախագծման  ծ ախսումները ներառել  տվյ ալ  պաշ արի 
ինքն արժեքի մեջ : 

16. Պաշ արների ինքն արժեքի մեջ  չ ներ առվող և  դր անց  կատար ման  ժ ամ ան ակաշրջ անում ծ ախս  ճ ան աչ վող 
ծախսումների օրին ակներ են  ̀

ա) գերնորմ ատիվ այ ին ծ ախսումները  ̀ կ ապվ ած  նյ ու թերի, աշ խատուժի և  ար տադր ակ ան  այ լ  
ծախսումների գեր ածախ սի հե տ., 

բ)   պահ պանմ ան  ծ ախսու մները, բ աց առու թյ ամբ  եթե  դր անք  անհր աժեշ տ են  ար տադրու թյ ան  
գործընթացում  ̀ն ախք ան  հ աջորդ ար տադր ակ ան  փուլ ին անցնել ը ., 

գ)     վարչ ակ ան  վեր ադիր ծ ախսու մները, որոնք  կ ապվ ած  չ են պաշ արները ներկ ա գ տնվել ու  վ այ ր 
հասցնել ու  կ ամ պատշ աճ  վիճ ակի բերել ու  հե տ., 
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դ)   վաճ առքի ծ ախսումները : 

17.  «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀ ՄՍ 23 -ը  առ անձնացնում է  ս ահմ ան ափակ  հ անգ ամ անքներ, երբ  փո -
խառու թյ ան  ծ ախսու մները ներ առվում են  պաշ արների ինքն արժեքում:  

18. Կազմ ակեր պու թյ ունը կ արող է  պաշ արներ ձեռք  բերել  հե տաձգվ ած  մ արմ ան ժ ամկե տով :  Երբ  նմ ան  
պայ ման ավորվածու թյունը, ըս տ էու թյ ան , ներ առում է  ֆին անս ավորման  տարր , ապա այ դ տարրը, 
օրին ակ՝  վճ արմ ան  նորմալ  պայ մաններում ձեռքբերման  գնի և  վճ արվ ած  գումարի տարբերու թյ ունը, 
ճան աչ վում է  որ պես տոկոս այ ին ծ ախս  ֆին անս ավորման  ամբողջ  ժ ամ ան ակ աշրջ անի ընթացքում : 

Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների պաշարների ինքնարժեքը 

19. Այ նք անով, որք անով ծ առայ ու թյ ուններ մ ատու ցող կ ազմ ակերպու թյուններն ունեն պաշ արներ , դր անք 
չափու մ են  իրենց  ար տա դր ական  ծ ախսումներով :  Այ դ ծ ախսու մները բ աղկ ացած  են  անմի ջակ անորեն 
ծառ այ ու թյ ուն մ ատու ցել ու  գործում զբ աղ ված  անձն ակ ազմի աշ խատու ժի ծ ախսումներից , նե րառ յալ  կ ա -
ռավարող տե խնիկ ակ ան  անձն ակ ազմը, ինչ պես նաև  բ աշ խման  ենթակ ա վեր ադիր ծ ախսու մներից:  
Վաճ առքի և  ընդհ անուր վ արչ ական  անձն ակ ազմի հե տ կ ապվ ած  աշ խատուժի և  այ լ  ծ ախսու մներ չ են 
ներ առվում պաշ արների ինքնարժե քում, այ լ  ճ ան աչ վում են  որ պես ծ ախս  դրանց  կ ատար ման  ժ ամա-
նակ աշրջ անում :  Ծառ այ ությ ուններ մ ատուցող կ ազ մակերպությ ունների պաշ արների ինքն արժեքը չ ի 
ներառում շ ահույթի  մ արժաները կ ամ չ բ աշ խվող վեր ադիր ծախ սումները , որոնք  հ աճ ախ ներ առվում են 
ծառ այ ու թյ ան  ոլ որ տի  կ ազ մակեր պու թյ ունների կողմից  գ անձվող վճ արներում: 

Կենսաբանական ակտիվներից ստացվող գյուղատնտեսական արտադրանքի 
ինքնարժեքը 

20. «Գյուղատնտեսություն» ՀՀ ՄՍ 41 -ի  համ աձայ ն  ̀ այ ն պաշ արները, որոնք  ներ առում են  
կազմ ակեր պու թյ ան  կենս աբ ան ակ ան  ակ տիվներից  կ ազմ ակեր պու թյ ան կողմից  ս տացվող 
գյ ուղատն տես ակ ան  ար տադր անք , չ ափվու մ են  սկզբն ապես ճ ան աչ ման  պահին  դր անց  իր ակ ան  
արժեքով  ̀հ ան ած  բերք ահավ աքի  պահին վ աճ առքի ծ ախսումները:  Վերը նշվածը, սույ ն ս տանդ ար տի  
կիր առմ ան  առու մով, պաշ արների ինքն արժեքն է  ̀այ դ  ամս աթվի դրու թյ ամբ : 

Պաշարների ինքնարժեքի չափման մեխանիզմները 

21. Պաշ արների ինքն արժեքի չ ափմ ան  մե խանիզմները, ինչ պի սիք են  ս տանդ արտ ծ ախսու մների մեթոդը 
կամ մ անր ած ախ մեթոդը, կ արող են  օգ տագործվել  ն պատակ ահ արմ արու թյու նից  ել նել ով, եթե  
արդյ ունքները մո տավորապես հ ավ աս ար  են  ինքն արժեքին:  Ստանդ ար տ ծ ախսու մները հ աշվի են 
առնում հումքի և  նյ ու թերի, աշ խատու ժի, արդյ ունավե տու թյ ան  և  հզորու թյ ան  նորմալ  մ ակ արդ ակը :  
Դր անք  պարբեր աբ ար  վերլուծվում են  և , անհրաժեշ տու թյ ան  դե պքում, վեր ան այ վում են՝  արդի 
պայ մաններից  ել նել ով : 

22. Մանր ած ախ մեթոդը, որ պես կ անոն, օգ տագործվում է  մ անրածախ առև տրի ոլ որ տու մ  ̀ մեծ  
քան ակու թյ անմբ  ար ագ  փոփո խվող մի ավորներով պաշար ներ գն ահատել ու  հ ամ ար , որոնք  ունեն 
հավել ագնի մո տավոր ապես նույ ն տոկոսը և  որոնց  նկ ատմ ամբ  կիր առել ի չ են ինքնար ժեքի որոշման այ լ  
մեթոդներ :  Պաշ արների ինքն արժեքը որոշվում է  դր անց  վ աճառ քի գնով հ աշվ արկվ ած  արժեքը 
ընդհ անուր հ ավել ագնի համ ապատաս խան  տոկոսով նվ ազեցնել ու  միջոցով : Տոկոսը որոշել իս պե տք  է  
հաշվի առնել  մ ան րած ախ վ աճ առքի գնի փո փո խու թյ ունները:  Մանր ած ախ առև տրում ապրան քատե-
սակ ների յ ուրաք անչյ ուր խմբի հ ամ ար  սովոր աբ ար  կիր առվում է  միջին տոկոս : 

Ինքնարժեքի բանաձևերը 

23. Սովորաբար փոխադարձ փոխարկելի չհանդիսացող պաշարների, ինչպես նաև հատուկ 
ծրագրերի համար նախատեսված ու արտադրված ապրանքների կամ ծառայությունների 
միավորի ինքնարժեքը պետք է որոշվի դրանց կոնկրետ ծախսումների հստակ առանձնացման 
միջոցով: 

24. Ծախսու մների հս տակ  առ անձն ացումը նշ ան ակում է , որ  կոնկրե տ ծ ախսումները վեր ագրել ի են  
պաշ արների որոշվ ած  հոդվ ածներին :  Այ ս մո տեցումը տեղին է  այ ն հոդվածների հ ամ ար , որոնք  
նախատեսվ ած  են  հ ատուկ ծր ագրերի հ ամ ար՝  անկ ախ այ ն բ անից , դր անք ձեռք  են  բերվել , թե  
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ար տադրվել  են:  Այ նու ամեն այ նիվ, ծ ախսումների հս տակ  առ անձն ացումը տեղին  չ է , երբ  առկ ա է  
պաշ արների հոդվ ածների մեծ  ք ան ակու թյ ուն, որոնք  սովոր աբ ար  փո խադ արձ փո խարկել ի են : Նմ ան  
հանգ ամ անքներում շ ահույ թի կ ամ վն ասի կ ան խորոշված  արդյ ունքի ս տացման  հ ամ ար  կ արող է  
օգ տագործվել  պաշ արներում մն ացող հոդվ ածների ըն տրու թյ ան  մեթոդը : 

25. Պաշարների ինքնարժեքը, բացի 23-րդ պարագրաֆում նշվածներից, պետք է որոշվի` կիրառելով 
«Առաջինը մուտք` առաջինը ելք» (ՖԻՖՈ) կամ միջին կշռված արժեքի բանաձևերը:  
Կազմակերպությունը պետք է կազմակերպության համար համանման բնույթ և կիրառություն 
ունեցող բոլոր պաշարների համար կիրառի ինքնարժեքի նույն բանաձևը:  Տարաբնույթ կամ 
տարբեր կիրառություն ունեցող պաշարների դեպքում ինքնարժեքի տարբեր բանաձևերի 
կիրառումը կարող է արդարացվել: 

26. Օրին ակ՝  մեկ գործ առն ական  սեգմեն տու մ օգ տագործվող պաշարները կ արող են  կ ազմ ակեր պու թյ ան 
համ ար  ու նեն ալ  այ նպիսի կիր առու թյ ուն, որը տարբեր է  մեկ այ լ  գործառ նական  սեգմեն տում 
օգ տագործվող նույ ն տես ակի պաշ արների կիր առու թյ ունից :  Այ նու ամեն այ նիվ, տարբեր 
աշ խարհ ագր ական  տար ածքներում պաշ արների գ տնվել ը (կ ամ հ ամ ապատաս խան  տարբեր հ արկ այ ին 
օրենսդրու թյ ունները), ինքնըստինքյ ան , բ ավ արար  չ է`արդ ար ացնել ու ինքն արժեքի տարբեր 
բան աձևերի կիր առումը : 

27. ՖԻՖՈ բ ան աձևը ենթադրում է , որ  պաշ արների հոդվ ածները, որոնք  գնվել  կ ամ ար տադրվել  են  
առ աջինը, վ աճ առվում են առ աջինը և , հե տև աբ ար, հոդվ ածները, որոնք  ժ աման ակ աշրջ անի վերջին 
մնում են  պաշ արներում, վերջին գնվ ածները կ ամ արտադրվ ածներն են :  Միջին կշռվ ած  արժեքի բ ան ա-
ձևով յ ուրաք անչյ ուր հոդվ ածի ինքն արժեքը որոշվում է  ժ աման ակ աշրջ անի սկզբի դրու թյ ամբ  ̀
համ անմ ան  հոդվ ածների և  ժ ամ ան ակ աշրջ անի ընթացքում գնվ ած  կ ամ ար տադրվ ած  հ ամ անմ ան 
հոդվ ածների միջին կշռվ ած  արժեքով :  Միջին կշռվ ած  արժեքը կ արող է  հ աշվ արկվել  
պարբեր ակ անու թյ ան  հիմունքով կ ամ լ րացուցիչ  խմբ աք ան ակների ս տացմ անը զու գընթաց  ̀կ ախվ ած  
կազմ ակեր պու թյ ան  մո տեցումից : 

Իրացման զուտ արժեք 

28. Պաշ արների ինքն արժեքը կ արող է  չ փո խհ ատու ցվել , եթե  դր անք  մ աս ամբ  կ ամ ամբողջու թյ ամբ  օգ տա-
գործելի չ են  ̀վն աս վել  են , փչ ացել  են , հն ացել  են  կամ  դր անց  վ աճ առքի գինը նվ ազել  է :  Պաշ արների 
ինքն արժեքը կ արող է  չ փոխհատու ցվել  ն աև  այ ն դեպքու մ, եթե  աճել  են հ ամալրման  ենթադրվող ծ ախ -
սումները, կ ամ այ ն պիսի ենթադրվող ծ ախսու մները, որոնք  պե տք  է կ ատարվեն վ աճառ քը 
կազմ ակեր պել ու  հ ամար :  Պաշարների  ̀ ինքն արժեքից  մինչ և իր աց ման զու տ արժեք  իջեցման  
պր ակ տիկ ան  հ ամ ապատաս խանու մ է  այ ն տես ակետին , որ  ակ տիվները չ պետք  է  ար տացոլ վեն ավել ի 
բարձր գումարով, ք ան  ակնկ ալ վում է , որ  պի տի  ս տացվի նր անց  վ աճ առքից  կ ամ օգ տագործումից : 

29. Պաշ արների ինքն արժեքը սովոր աբ ար  իջեցվում է  մինչ և իր աց ման  զու տ արժեք հ̀ոդվ ած  առ  հոդվ ած : 
Որոշ հանգ ամանք ներում, այ նու ամեն այ նիվ, հ ամ անման  կ ամ կ ապակցվ ած  հոդվ ածների խմբ ավորումը  
կարող է  տեղին լ ինել :  Դա կ արող է  վեր աբերել  ար տադր ատես ակի միևնույ ն տես ակ անուն պատկ անող 
պաշ արների այ ն հոդվածներին, որոնք  ունեն նույ նատի պ նշ ան ակությ ուն կ ամ վերջն ակ ան  
կիր առու թյ ուն, թող արկվում և ս պառվում են  նույ ն աշ խարհ ագր ակ ան  գո տում և  գործն ակ անում չ են 
կարող գն ահ ատվել  տվյ ալ  տես ակ անու  այ լ  հոդվ ածներից  առ անձին :  Տեղին չ է  իջեցնել  պաշ արների 
ինքն արժեքը`ել նել ով պաշ արների դաս ակ արգումից , օրին ակ  ̀ պատր աս տի  ար տադր անքի դե պքում, 
կամ նվ ազեցնել  բոլ որ պաշ արների ինքն արժեքը որոշ ակի գործ առն ակ ան  սեգմենտու մ:  Ծառ այ ու թյ ուն 
մատու ցող կ ազմ ակեր պությ ունները, սովո րաբ ար , ծ ախսումները կու տակու մ են  ըս տ ծ առ այ ու թյ ան 
յուրաք անչյ ուր տես ակի, որոնց  հ ամ ար  ս ահմ անվում է  վ աճ առքի առ անձին գին :  Հե տև աբ ար , 
յուրաք անչյ ուր նման  ծառայ ու թյ ուն դի տվում է  որ պես առ անձին հոդվ ած : 

30. Իր ացմ ան  զու տ արժեքի գն ահ ատու մները հիմնվում են  պաշար ների իր ացումից  ս պասվել իք գումարի  ̀
գն ահատմ ան  պահին հ աս անել ի առ ավել  արժ ան ահ ավ ատ վկ այ ու թյ ան  վր ա:  Այ դ գն ահ ատու մները 
կատարել իս հ աշվի են  առնվում այ դ ժ ամ ան ակ աշրջանի  ավ ար տից  հե տո  տեղի ու նեց ած  դե պքերի հե տ 
ու ղղ ակիորեն կ ապվ ած  գների կ ամ ծ ախսումների տատանումները  ̀ այ նքանով, որք անով նմ ան  
դե պքերը հ աստատու մ են  ժ ամ ան ակ աշրջ անի վերջի դրու թյ ամբ  առկ ա պայ ման ները : 

31. Իր ացմ ան  զու տ արժեքի գն ահ ատու մը ն աև  հ աշվի է  առնում պաշարներ ի նշ ան ակվ ածու թյ ունը :  
Օրին ակ  ̀ պաշարների այ ն  ք ան ակի իր ացմ ան  զուտ արժեքը, որոնք  ն ախատեսվ ած  են  հ աս տատու ն 
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գնով ապրանք ների վ աճառքի կ ամ ծ առ այու թյունների մ ատու ցման  պայ ման ագրերը բ ավ արարել ու 
համ ար , հիմնվում է  պայ ման ագր այ ին գնի վր ա:  Եթե  վ աճ առքի պայ մանագրերով ն ախատեսվ ած  
քան ակը ավել ի փոքր է  առկ ա պաշ արների ք ան ակից , ավել ցուկի իր ացմ ան  զու տ ար ժեքը հիմնվում է  
վաճ առքի գների ընդհ անուր մ ակ ար դակի վր ա:  Պաշար ների առկ ա ք անակու թյ ունը գեր ազ անցող 
հաս տատու ն գնով վ աճ առքի պայ ման ագրերից  կ ամ հ աս տատու ն գնով ձեռքբերմ ան  պայ ման ագրերից  
կարող են  առ աջ ան ալ  պահու ստներ :  Այ դ պիսի պահուստները կ արգ ավորվում են  «Պահուստներ, 
պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ»  ՀՀ ՄՍ 37 -ով : 

32. Պաշ արների ար տադրու թյ ան  մեջ  օգ տագործել ու  ն պատակով պահվող հումքի և  նյ ու թերի ինքն արժեքը 
չի իջեցվում ինքն արժեքից  ց ածր, եթե  ակնկ ալ վում է , որ  պատր աս տի  ար տադր անքը, որում դր անք  
ընդգրկվել ու  են , վ աճ առվել ու  է  ինքն արժեքին հ ավաս ար  կ ամ գեր ազ անցող գնով :  Այ նու ամեն այ նիվ, 
երբ  նյ ու թերի գների անկումը վկ այ ում է , որ  պատր աս տի  ար տադր անքի ինքնարժեքը գեր ազ անցել ու  է  
իրացմ ան  զու տ արժեքը, նյ ու թերի ինքն արժեքը իջեցվում է  մինչ և իր ացման  զու տ արժեք : Նմ ան  
հանգ ամ անքներում նյ ու թերի փո խարինմ ան  արժեքը կ արող է  լ ինել  դր անց իր ացմ ան  զու տ արժեքի 
առկ ա լ ավ ագույ ն չ ափու մը: 

33. Յու րաք անչյ ուր հ աջորդող ժ ամ ան ակ աշրջ անում կ ատարվու մ է  իր ացման  զու տ ար ժեքի նոր 
գն ահ ատու մ :  Երբ  պաշ արների ինքն արժեքի  ̀ մինչ և իր ացմ ան  զու տ արժեք  իջեցման  ն ախկին 
հանգ ամ անքներն այ լ ևս գոյ ու թյ ուն չ ունեն, կ ամ երբ  տն տե սական  իրավիճ ակի փո փո խու թյ ան 
արդյ ունքում առկ ա է  հս տակ  վկ այ ու թյուն իր ացմ ան  զու տ արժեքի բ արձր ացման  վե րաբերյ ալ , իջեցվ ած 
գումարը հ ակ ադ արձվում է  այ ն պես, որ նոր հ աշվեկշռ այ ին արժեքը հ անդիս ան ա ինքն արժեքից  և  
վեր ան այ ված  իր ացմ ան  զու տ արժեքից  նվ ազ ագույնը (այ սինքն  ̀հ ակ ադ արձումը ս ահմ ան ափակվ ած  է  
սկզբն ապես իջեցվ ած  գումարով):  Դա տեղի է  ունենում, օրին ակ , երբ  պաշարի հոդվ ածը, որը 
վաճ առքի գնի նվ ազմ ան  պատճ առով հ աշ վառվում է  իր ացմ ան  զու տ արժեքով, հ աջորդող ժ ամ ան ակա-
շրջ անում դեռևս առկ ա է  և դր ա վ աճ առքի գինն ավել ացել  է : 

 

Որպես ծախս ճանաչելը 
34. Երբ պաշարները վաճառվում են, դրանց հաշվեկշռային արժեքը պետք է ճանաչվի որպես ծախս 

այն ժամանակաշրջանում, երբ ճանաչվում է դրանց հետ կապված հասույթը:  Պաշարների 
ինքնարժեքի ցանկացած իջեցման գումար` մինչև իրացման զուտ արժեք, և պաշարների բոլոր 
կորուստները պետք է ճանաչվեն որպես ծախս այն ժամանակաշրջանում, երբ կատարվել է 
ինքնարժեքի իջեցումը կամ առաջացել է կորուստը:  Պաշարների ցանկացած իջեցման ցանկացած 
հակադարձման գումար, որը առաջացել է իրացման զուտ արժեքի աճից, պետք է ճանաչվի 
որպես պաշարների` ծախս ճանաչված գումարի նվազեցում այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, 
երբ տեղի է ունեցել վերականգնումը: 

35. Որոշ  պաշ արներ կ արող են  ընդգրկվել  այ լ  ակ տիվների կ ազ մում, օրին ակ՝  այ ն պաշ արները, որոնք  
որ պես բ աղ ադրիչ  օգ տագ ործվել  են  սե փակ ան  ու ժերով կ առուցված  հիմն ակ ան միջոցների հ ամ ար :  Այ ս 
ձևով այ լ  ակ տիվներում ընդգրկվ ած  պաշ արները ճան աչ վում են  որ պես ծ ախս այ դ ակ տիվի օգ տակ ար 
ծառ այ ու թյ ան  ընթ ացքում: 

Բացահայտում 
36. Ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է բացահայտեն՝ 

ա) պաշարների չափման համար ընդունված հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականությունը, ներառյալ օգտագործված ինքնարժեքի բանաձևը. 

բ) պաշարների ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը և ըստ կազմակերպությունում ընդունված 
դասակարգման` պաշարների հաշվեկշռային արժեքը. 

գ)  պաշարների հաշվեկշռային արժեքը` հաշվառված իրական արժեքով` հանած վաճառքի 
ծախսումները. 

դ) ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես ծախս ճանաչված պաշարների գումարը. 
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ե) 34-րդ պարագրաֆի համաձայն՝ ժամանակաշրջանի ընթացքում որպես ծախս ճանաչված 
պաշարների ցանկացած իջեցված գումար. 

զ) ցանկացած իջեցման ցանկացած հակադարձված գումար, որը ճանաչվում է որպես 
պաշարների` ծախս ճանաչված գումարի նվազեցում տվյալ ժամանակաշրջանում` համաձայն 
34-րդ պարագրաֆի. 

է) այն հանգամանքները կամ դեպքերը, որոնք բերել են պաշարների իջեցման հակադարձման` 
համաձայն 34-րդ պարագրաֆի. և 

ը) որպես պարտավորությունների երաշխիք գրավադրված պաշարների հաշվեկշռային արժեքը: 

37. Տարբեր դ աս ակ արգումներով պահվող պաշ արների հ աշվե կշռ ային արժեքների և  այ դ ակտիվներում 
փո փոխու թյունների մ ակարդ ակի  վեր աբերյ ալ  տեղեկ ատվությ ունն օգ տակար  է  ֆին անս ակ ան  
հաշվե տվու թյ ուններն օգտագործող ների հ ամ ար :  Պաշ արների ընդհ անուր դ աս ակ արգումն է  ̀ ար ագ  
սպառվող ապր անքներ, ար տադրու թյ ան  հումք և  նյ ու թեր, ան ավ ար տ ար տադրու թյ ուն և  պատր աս տի 
ար տադր անք:  Ծառ այ ու թյ ուն մ ատու ցող կ ազմ ակերպու թյ ունների պաշ արները կ արող են  հ ամ արվել  
ան ավ ար տ ար տադրու թյ ուն: 

38. Ժամ անակաշրջ անի ընթացքում որ պես ծ ախս  ճ ան աչված  պաշ արների գումարը, որը հ աճ ախ կոչ վում է  
վաճ առքի  ինքն արժեք , բ աղկ աց ած  է  վ աճ առվ ած  պաշ արների չ ափման  մեջ  նախապես ներ առվ ած  
ծախսումներից , ինչ պես ն աև  չ բ աշ խվ ած  ար տադ ր ակ ան  վեր ադիր ծ ախսումներից  և  պաշ արների 
ար տադրու թյ ան  գերնորմատիվ այ ին ծ ախսու մներից :  Կազմ ակերպու թյ ան  տն տես ակ ան  
գործունեու թյ ան հ անգ ամանքները կ արող են  ն աև պայ մ ան ավորել  այ լ  գումարների ներ առումը, 
ինչ պիսիք  են  բ աշ խմ ան  ծախսու մները : 

39. Որոշ  կ ազմ ակեր պու թյ ուններ կիր առում են  շ ահույ թի կ ամ վն ասի ներկ այ ացմ ան հ ամ ար  ֆորմ ատ, որում 
բաց ահայ տված  գումարները տարբերվում են  ժ ամ ան ակ աշրջ անի ըն թաց քում որ պես ծ ախս  ճ ան աչ վ ած  
պաշ արների ինքն արժեքի գումարներից :  Նշ ված  ֆորմ ատի  հ ամ աձայ ն՝  կ ազմ ակերպու թյունը 
ներկ այ ացնում է  ծ ախսերի վերլ ուծու թյ ուն  ̀կիր առել ով ծ ախսերի բնույ թի վր ա հիմնվ ած  դ աս ակ արգում:  
Այ դ պիսի դե պքերում կ ազ մակեր պու թյ ունը բ աց ահայ տում է  ծ ախս  ճ ան աչ վող ծ ախսումները  ̀հումքի և  
նյ ու թերի, աշ խատու ժի և  այ լ  ծ ախսու մների գծով  ̀ժամ ան ակ աշրջ անում պաշ արների զու տ փո փո խու -
թյ ան  գումարի հե տ մի ասին: 

Ուժի մեջ մտնելը 
40.  Կազմ ակեր պու թյ ունը պետք  է  սույ ն ս տան դար տը  կիր առի 2005 թվ ակ անի հունվ արի 1-ից  կ ամ դր անից  

հետո  սկսվող տարեկ ան ժ ամ ան ակ աշրջ անների նկ ատմամբ : Ստան դար տի ավել ի վ աղ  կիր առումը 
խր ախու սվում է : Եթե  կազմ ակերպությ ունը սույ ն ս տանդար տը  կիր առում է  մինչ և 2005 թվ ականի 
հունվարի 1-ը սկսվող ժ ամա նակաշրջ անի հ ամ ար , ապա այ դ փաս տը  պե տք  է  բաց ահայ տվի : 

 40Ա [Հանվ ած  է ] 
40Բ 2010 թ. հոկ տեմբերին հրապար ակվ ած  ՖՀ ՄՍ 9-ը փո փո խել  է  2(բ) պար ագր աֆը  և  հ անել  է  40Ա 

պար ագր աֆը։  Կազմ ակերպու թյ ունը պե տք  է   կիր առի այ դ փո փո խու թյ ունները, երբ  կիր առում է  ՖՀ ՄՍ 
9-ը  ̀2010թ. հոկ տեմբերին հր ապար ակվ ած  խմբ ագրությ ամբ։    

40Գ 2011 թ. մ այ իսին հր ապար ակվ ած  ՖՀ ՄՍ 13-ը փո փո խել  է իր ակ ան  արժեքի ս ահմ անումը 6 -րդ  
պար ագր աֆու մ և  փո փոխել  7-րդ  պար ագր աֆը։   Կազմ ակեր պու թյ ունը պե տք  է  կիր առի  այ դ 
փո փո խու թյ ունները, երբ  կիր առում է  ՖՀ ՄՍ 13-ը 

Այլ հրապարակումների գործողության դադարեցումը 
41. Սույ ն ս տանդ ար տը  փո խարինում է  «Պաշարներ» ՀՀ ՄՍ 2 -ին  (վեր ան այ ված՝  1993 թվ ակ անին ): 

42. Սույ ն ս տանդ ար տը  փո խարինում է  ՄՄԿ-1 «Հետևողականություն – Պաշարների ինքնարժեքի տարբեր 
բանաձևեր» մեկն աբ անությ անը : 
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