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10

Դրամական ակտիվներ և մնացորդներ կենտրոնական բանկերում

100 Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր
1000 Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

101

10000

Կանխիկ դրամ դրամարկղում

10001

Կանխիկ դրամ ճանապարհին

10002

Կանխիկ դրամ ինքնասպասարկման սարքերում

10003

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր

10004

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր ճանապարհին

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում
1010

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում
10100

Թղթակցային հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

10101

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

10102

Կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշիվ կենտրոնական բանկերում

10103

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

102 Թղթակցային և բանկային հաշիվներ բանկերում
1020 Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

1021

10200

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

10201

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10202

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ բանկերում

10203

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

Բանկային հաշիվներ բանկերում
10210

Բանկային հաշիվներ բանկերում

10211

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10212

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ բանկերում

10213

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

10214

Կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշիվ բանկերում

10215

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

103 Թղթակցային և բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

1030 Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

1031

10300

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

10301

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10302

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

10303

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում
10310

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

10311

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10312

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

10313

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

104 Ավանդներ
1040 Կենտրոնական բանկերում ներդրված ավանդներ

1041

10400

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10401

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

10402

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10403

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ
10410

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10411

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10412

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10413

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1042 Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ
10420

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10421

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10422

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10423

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1043 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններումներդրված ցպահանջ
ավանդներ
10430

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10431

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10432

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ
ավանդներ

10433

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ
ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1044 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններումներդրված ժամկետային
ավանդներ

10440

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10441

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10442

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված
ժամկետային ավանդներ

10443

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված
ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1045 Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներովավանդներ
10450

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

10451

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10452

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային
ավանդներ

10453

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային
ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1046 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններումներդրված թանկարժեք
մետաղներով ավանդներ

11
110

10460

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք
մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

10461

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք
մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10462

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք
մետաղներով ժամկետային ավանդներ

10463

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք
մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ
Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ
1100

Բանկային ոսկի
11000

Բանկային ոսկի

11001

Բանկային ոսկի ճանապարհին

1203 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

121

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ
1101

12

12030

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ
11010

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

11011

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ ճանապարհին

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

120 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
1200 Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

1201

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

Պետական արժեթղթեր

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

1202 Ոչ պետական արժեթղթեր

1210

1211

122

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

12022

Այլ փայամասնակցություններ

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններիգծով ստացվելիք
գումարներ
12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգայինգործառնությունների
գծով ստացվելիք գումարներ
12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից
ստացվելիք գումարներ

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից
ստացվելիք գումարներ

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

Ածանցյալ գործիքներ
1220 Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

1221

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններիհետ կնքված
ածանցյալ գործիքներ

1222

1223

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
ֆյուչերս

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
ֆորվարդ

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
օպցիոն

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
արժութային սվոպ

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
տոկոսադրույքային սվոպ

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
փոխարժեքային սվոպ

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
այլ տեսակի սվոպ

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված
այլ ածանցյալ գործիքներ

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալգործիքներ
12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ
12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

123 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսականակտիվների հնարավոր
կորուստների պահուստ
1230 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսականակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսականկազմակերպությունների գծով
12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

12304
1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսականակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող անձանց գծով
12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

124 Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպոհամաձայնագրերով վաճառված
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքովհաշվառվող արժեթղթեր
1240 Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամվնասով վերաչափվող
իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

1241

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասովվերաչափվող իրական
արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1242 Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթովկամ վնասով
վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1243 Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթովկամ վնասով
վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1244 Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածշահույթով կամ վնասով
վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1245 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածշահույթով կամ
վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

125 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերովվաճառված շահույթով
կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվողարժեթղթեր
1250 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրայինկազմակերպություններին
ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամվնասով վերաչափվող իրական արժեքով
հաշվառվող արժեթղթեր

1251

1252

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրայինկազմակերպություններին ռեպո
համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամվնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող
արժեթղթեր
12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասովվերաչափվող իրական
արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1253 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերովվաճառված շահույթով
կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվողարժեթղթեր
12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1254 Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածշահույթով կամ
վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1255 Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասովվերաչափվող
իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1256 Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամվնասով վերաչափվող
իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

1257

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասովվերաչափվող իրական
արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

126 Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբտրամադրված
արժեթղթեր
1260 Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

1261

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1262 Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1263 Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1264 Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1265 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր

127

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
1270 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրայինկազմակերպություններին
փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

1271

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրայինկազմակերպություններին
փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

1272

1273

1274

1275

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1276 Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

1277

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

128 Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ
1280 Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

1281

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ
12810

13

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

130 Արժեթղթեր
1300 Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

1301

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

Պետական արժեթղթեր
13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

1302 Ոչ պետական արժեթղթեր

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

13022

Այլ փայամասնակցություններ

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

1303 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

131

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ
1310

1311

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններիգծով ստացվելիք
գումարներ
13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգայինգործառնությունների
գծով ստացվելիք գումարներ
13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից
ստացվելիք գումարներ

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից
ստացվելիք գումարներ

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք
գումարներ

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

132 Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
1320 Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստներիպահուստ ֆինանսական
կազմակերպությունների գծով
13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի
գծով

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային
կազմակերպությունների գծով

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
ներդրումային ընկերությունների գծով

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
ապահովագրական ընկերությունների գծով

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստներիպահուստ ֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով
13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական
առևտրային կազմակերպությունների գծով

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ
առևտրային կազմակերպությունների գծով

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
հիմնարկների գծով

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ
առևտրային կազմակերպությունների գծով

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
ֆիզիկական անձանց գծով

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ
ձեռնարկատերերի գծով

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց
գծով

133 Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպոհամաձայնագրերով վաճառված
վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր
1330 Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համարմատչելի արժեթղթեր

1331

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելիարժեթղթեր
13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1332 Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքիհամար մատչելի
արժեթղթեր
13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1333 Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքիհամար մատչելի
արժեթղթեր
13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1334 Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածվաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր
13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1335 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածվաճառքի համար
մատչելի արժեթղթեր
13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

134 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերովվաճառված վաճառքի
համար մատչելի արժեթղթեր
1340 Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերովվաճառված վաճառքի
համար մատչելի արժեթղթեր

1341

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածվաճառքի համար
մատչելի արժեթղթեր
13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1342 Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելիարժեթղթեր
13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1343 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերովվաճառված վաճառքի
համար մատչելի արժեթղթեր
13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1344 Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածվաճառքի համար
մատչելի արժեթղթեր

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1345 Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համարմատչելի արժեթղթեր
13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1346 Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համարմատչելի
արժեթղթեր
13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1347 Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելիարժեթղթեր
13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

135 Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբտրամադրված
արժեթղթեր

1350 Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

1351

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1352 Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1353 Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1354 Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1355 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

136 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
1360 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրայինկազմակերպություններին
փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

1361

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրայինկազմակերպություններին
փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1362 Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1363 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1364 Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1365 Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1366 Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1367 Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

137 Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ
1370 Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

1371

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

Ածանցյալ գործիքներ
13710

14

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

140 Արժեթղթեր
1400 Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

1401

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Պետական արժեթղթեր
14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1402 Ոչ պետական արժեթղթեր
14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1403 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

141

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Ֆակտորինգ
1410

1411

1412

1413

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ
14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններիհետ ֆակտորինգ
14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների
ֆակտորինգ

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ
ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ
14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

14125

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ
14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

14135

Այլ անձանցց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

142 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստներիպահուստ

1420 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավորկորուստների պահուստ
ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

1421

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
բանկերի գծով

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
վարկային կազմակերպությունների գծով

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
ներդրումային ընկերությունների գծով

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
ապահովագրական ընկերությունների գծով

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավորկորուստների պահուստ
ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցգծով
14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ
առևտրային կազմակերպությունների գծով

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
հիմնարկների գծով

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ
ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
ֆիզիկական անձանց գծով

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
անհատ ձեռնարկատերերի գծով

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ
անձանց գծով

143 Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպոհամաձայնագրերով վաճառված
մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր
1430 Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարմանժամկետը պահվող
արժեթղթեր

1431

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվողարժեթղթեր
14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1432 Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչևմարման ժամկետը
պահվող արժեթղթեր
14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1433 Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչևմարման ժամկետը
պահվող արժեթղթեր
14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1434 Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչևմարման ժամկետը
պահվող արժեթղթեր
14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1435 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածմինչև մարման
ժամկետը պահվող արժեթղթեր
14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

144 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերովվաճառված մինչև
մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր
1440 Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերովվաճառված մինչև մարման
ժամկետը պահվող արժեթղթեր
14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

1441

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչևմարման
ժամկետը պահվող արժեթղթեր
14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1442 Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետըպահվող արժեթղթեր
14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1443 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերովվաճառված մինչև
մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր
14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1444 Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառվածմինչև մարման
ժամկետը պահվող արժեթղթեր
14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1445 Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետըպահվող
արժեթղթեր

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1446 Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարմանժամկետը պահվող
արժեթղթեր
14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1447 Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվողարժեթղթեր
14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

145 Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբտրամադրված
արժեթղթեր
1450 Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

1451

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1452 Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1453 Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1454 Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1455 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

146 ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
1460 ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրայինկազմակերպություններին
փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1461

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրայինկազմակերպություններին
փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1462 Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1463 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1464 Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրվածարժեթղթեր
14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1465 Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1466 Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

1467 Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

147 Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ
1470 Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

1471

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

Ածանցյալ գործիքներ
14710

15

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

150 Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
1500 Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

1501

15000

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

15001

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

15002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր բանկերին

15003

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15004

Բանկերին տրամադրված օվերնայթ

15005

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
15010

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

15011

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր վարկային կազմակերպություններին

15013

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

1502 Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
15020

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

15021

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

15022

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ներդրումային ընկերություններին

15023

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

1503 Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
15030

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

15031

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15032

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ապահովագրական ընկերություններին

15033

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1504 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

151

15040

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

15041

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15042

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

15043

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններին տրվածվարկեր և
փոխառություններ
1510

1511

1512

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ
15100

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

15101

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված բանկերին

15103

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15104

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթ

15105

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրվածվարկեր և
փոխառություններ
15110

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և
փոխառություններ

15111

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված վարկային
կազմակերպություններին

15113

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային
գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերև
փոխառություններ
15120

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և
փոխառություններ

15121

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1513

1514

15122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ներդրումային
ընկերություններին

15123

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային
գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրվածվարկեր և
փոխառություններ
15130

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և
փոխառություններ

15131

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15132

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական
ընկերություններին

15133

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և
վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններինտրված վարկեր և
փոխառություններ
15140

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և
փոխառություններ

15141

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

15142

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական
կազմակերպություններին

15143

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և
վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

152 Այլ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
1520 Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբարտարժույթի
առքուվաճառքի գծով

1521

1522

15200

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

15201

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի
առքուվաճառքի գծով

15202

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի
առքուվաճառքի գծով

15203

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի
առքուվաճառքի գծով

15204

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի
առքուվաճառքի գծով

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլհաշվարկների գծով
15210

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15211

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15212

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15213

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների
գծով

15214

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների
գծով

Դեպոնացված միջոցներ
15220

Դեպոնացված միջոցներ կենտրոնական բանկերում

15221

Դեպոնացված միջոցներ բանկերում

15222

Դեպոնացված միջոցներ այլ կազմակերպություններում

153 Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
1530 Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություններիգծով

1531

16

15300

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

15301

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

15302

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

15303

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

15304

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապվածֆինանսական
կազմակերպությունների գծով
15310

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով

15311

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային
կազմակերպությունների գծով

15312

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային
ընկերությունների գծով

15313

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական
ընկերությունների գծով

15314

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների գծով

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ

160 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններինտրված վարկեր և
փոխառություններ
1600 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրայինկազմակերպություններին
տրված վարկեր և փոխառություններ

1601

16000

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին
տրված վարկեր և փոխառություններ

16001

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին
տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին

16003

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16004

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին
վարկային քարտերով տրված վարկեր

16005

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին
վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրայինկազմակերպություններին տրված
վարկեր և փոխառություններ
16010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված
վարկեր և փոխառություններ

16011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված
վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին

16013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների
օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

161

16014

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային
քարտերով տրված վարկեր

16015

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային
քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր ևփոխառություններ
1610

1611

1612

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ
16100

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

16101

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

16102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր հիմնարկներին

16103

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

16104

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16105

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր ևփոխառություններ
16110

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

16111

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

16113

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16114

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16115

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
16120

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

16121

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

16123

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

162 Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ
1620 Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ
16200

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

16201

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

16202

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆիզիկական անձանց

16203

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտներիից և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

16204

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16205

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1621

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ
16210

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

16211

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

16212

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր անհատ ձեռնարկատերերին

16213

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

16214

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16215

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1622 Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ
16220

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

16221

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16222

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության աշխատակիցներին

16223

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16224

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16225

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1623 Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ
16230

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

16231

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

16232

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ անձանց

16233

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16234

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16235

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

163 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողառևտրային
կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
1630 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողպետական
առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր ևփոխառություններ
16300

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

16301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16302

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

16303

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16304

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16305

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1631

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողայլ առևտրային
կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ
16310

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

16311

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

16312

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

16313

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

16314

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16315

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

164 Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին և ոչ առևտրայինկազմակերպություններին տրված վարկեր
և փոխառություններ
1640 Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր ևփոխառություններ
16400

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

16401

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16402

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին

16403

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16404

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16405

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1641

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրայինկազմակերպություններին տրված վարկեր
և փոխառություններ

16410

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված
վարկեր և փոխառություններ

16411

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված
վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16412

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններին

16413

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16414

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային
քարտերով տրված վարկեր

16415

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային
քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1642 Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններինտրված վարկեր և
փոխառություններ
16420

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և
փոխառություններ

16421

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16422

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային
կազմակերպություններին

16423

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և
վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16424

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով
տրված վարկեր

16425

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով
տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

165 Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ
1650 Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր ևփոխառություններ

1651

16500

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

16501

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16502

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց

16503

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16504

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և
փոխառություններ

16505

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր ևփոխառություններ
16510

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

16511

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16512

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին

16513

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16514

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր
և փոխառություններ

16515

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված
վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1652 Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ
16520

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

16521

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16522

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց

16523

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

16524

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և
փոխառություններ

16525

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և
փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

166 Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող անձանց գծով
1660 Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող անձանց
գծով
16600

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

1661

17

16601

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ
առևտրային կազմակերպությունների գծով

16602

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

16603

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

16604

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

16605

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

16606

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

16607

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապվածֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով
16610

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական
առևտրային կազմակերպությունների գծով

16611

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային
կազմակերպությունների գծով

16612

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով

16613

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների գծով

16614

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային
կազմակերպությունների գծով

16615

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց
գծով

16616

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ
ձեռնարկատերերի գծով

16617

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով

Ռեպո համաձայնագրեր

170 Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ
1700 Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

171

17000

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

17001

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
1710

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
17100

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ

17101

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

17102

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ

17103

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

17104

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ

17105

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

17106

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ

17107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

17108

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

17109
172

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ
1720 Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրայինկազմակերպությունների հետ

1721

1722

18

17200

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների հետ

17201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

17202

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների հետ

17203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո
համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ
17210

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ

17211

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

17212

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

17213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

17214

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

17215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ
17220

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ

17221

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

17222

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ

17223

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

17224

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

17225

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

180 Ակրեդիտիվներ
1800 Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ
18000

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ

18001

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18002

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

18003

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

18004

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

18005

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

18006

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

18007

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

18008

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

18009

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

1801 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրայինկազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվներ
18010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին
տրված ակրեդիտիվներ

18011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին
տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18012

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվներ

18013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1802 Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ
18020

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ

18021

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18022

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

18023

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18024

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

18025

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

1803 Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ
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18030

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ

18031

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18032

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ

18033

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

18034

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

18035

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ
1810 Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների համար
18100

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար

18101

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

18102

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային
կազմակերպությունների համար

18103

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18104

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների
համար

18105

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18106

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական
ընկերությունների համար

1811

1812

18107

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով
ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18108

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների համար

18109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող առևտրային
կազմակերպությունների համար
18110

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային
կազմակերպությունների համար

18111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և
երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18112

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային
կազմակերպությունների համար

18113

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ հիմնարկների և ոչ առևտրայինկազմակերպությունների համար
18120

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմնարկների համար

18121

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

18122

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների համար

18123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և
երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18124

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային
կազմակերպությունների համար

18125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների
գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

1813 Երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ անձանց համար
18130

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար

18131

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18132

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի
համար

18133

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

18134

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար

18135

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

182 Ֆինանսական վարձակալություն
1820 Ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծովստացվելիք գումարներ
18200

Բանկերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18201

Վարկային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18202

Ներդրումային ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18203

Ապահովագրական ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18204

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
գումարներ

1821

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից Ֆինանսականվարձակալության գծով
ստացվելիք գումարներ
18210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18212

Հիմնարկներից ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ֆինանսական վարձակալության գծով
ստացվելիք գումարներ

18214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
գումարներ

18215

Ֆիզիկական անձանցից ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18216

Անհատ ձեռնարկատերերից ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18217

Այլ անձանցից ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

1822 Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներֆինանսական
կազմակերպություններից
18220

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ բանկերից

18221

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ վարկային
կազմակերպություններից

18222

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ներդրումային
ընկերություններից

18223

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ապահովագրական
ընկերություններից

18224

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ֆինանսական
կազմակերպություններից

1823 Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից
18230

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական
առևտրային կազմակերպություններից

18231

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ առևտրային
կազմակերպություններից

18232

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ հիմնարկներից

18233

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություններից

18234

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

18235

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆիզիկական
անձանցից

18236

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ անհատ
ձեռնարկատերերից

18237

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ անձանցից

183 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում
1830 Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծովստացվելիք
գումարներ
18300

Բանկերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18301

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

18302

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

1831

18303

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

18304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի փաթեթիկառավարման գծով
ստացվելիք գումարներ
18310

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18312

Հիմնարկներից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18313

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով
ստացվելիք գումարներ

18314

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

18315

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18316

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18317

Այլ անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

184 Արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ
1840 Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծովստացվելիք գումարներ
18400

Բանկերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18401

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18402

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18403

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18404

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

1841 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերով գործարքների գծովստացվելիք
գումարներ
18410

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18412

Հիմնարկներից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18413

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք
գումարներ

18414

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք
գումարներ

18415

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18416

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18417

Այլ անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

1842 Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծովստացվելիք գումարներ
18420

Բանկերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18421

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18422

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18423

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18424

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք
գումարներ

1843 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերի տեղաբաշխման գծովստացվելիք
գումարներ
18430

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18431

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18432

Հիմնարկներից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18433

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք
գումարներ

18434

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք
գումարներ

18435

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18436

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18437

Այլ անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

1844 Ֆինանսական կազմակերպություններից այլ ներդրումային և ոչ հիմնականծառայությունների գծով
ստացվելիք գումարներ
18440

Բանկերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք
գումարներ

18441

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական
ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18442

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների
գծով ստացվելիք գումարներ

18443

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական
ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18444

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական
ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

1845 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի այլներդրումային և ոչ
հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ
18450

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18451

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18452

Հիմնարկներից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք
գումարներ

18453

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական
ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18454

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական
ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18455

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով
ստացվելիք գումարներ

18456

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով
ստացվելիք գումարներ

18457

Այլ անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք
գումարներ

185 Արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ
1850 Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծովստացվելիք գումարներ
18500

Բանկերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18501

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

1851

18502

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18503

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերիպահառության գծով
ստացվելիք գումարներ
18510

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18511

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18512

Հիմնարկներից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18513

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք
գումարներ

18514

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18515

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18516

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18517

Այլ անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

186 Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ
1860 Ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծովստացվելիք
գումարներ
18600

Բանկերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18601

Վարկային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

18602

Ներդրումային ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18603

Ապահովագրական ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

18604

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

1861 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներդրումային ֆոնդերիկառավարման
գծով ստացվելիք գումարներ
18610

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18611

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18612

Հիմնարկներից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18613

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով
ստացվելիք գումարներ

18614

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք
գումարներ

18615

Ֆիզիկական անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18616

Անհատ ձեռնարկատերերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18617

Այլ անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

1862 Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիքպարգևավճարներ
18620

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

187 Խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ
1870 Ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծովստացվելիք գումարներ

1871

18700

Բանկերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18701

Վարկային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18702

Ներդրումային ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18703

Ապահովագրական ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18704

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք
գումարներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող մատուցած խորհրդատվության գծովստացվելիք
գումարներ
18710

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18711

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18712

Հիմնարկներից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18713

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք
գումարներ

18714

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք
գումարներ

18715

Ֆիզիկական անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18716

Անհատ ձեռնարկատերերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18717

Այլ անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

188 Հեջավորման գործիքներ
1880 Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (իրական արժեքի հեջ)
18800

Ֆյուչերս - իրական արժեքի հեջ

18801

Ֆորվարդ - իրական արժեքի հեջ

18802

Օպցիոն - իրական արժեքի հեջ

18803

Արժութային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

18804

Տոկոսադրույքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

18805

Փոխարժեքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

18806

Սվոպի այլ տեսակ - իրական արժեքի հեջ

18807

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ-իրական արժեքի հեջ

1881 Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (դրամական հոսքի հեջ)
18810

Ֆյուչերս - դրամական հոսքի հեջ

18811

Ֆորվարդ - դրամական հոսքի հեջ

18812

Օպցիոն - դրամական հոսքի հեջ

18813

Արժութային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

18814

Տոկոսադրույքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

18815

Փոխարժեքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

18816

Սվոպի այլ տեսակ - դրամական հոսքի հեջ

18817

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ-դրամական հոսքի հեջ

1882 Հեջավորման այլ գործիքներ
18820

Հեջավորման ոչ ածանցյալ գործիքներ

18821

Հեջավորման այլ գործիքներ

189 Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

1890 Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև
18900

19

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

Ստացվելիք գումարներ

190 Դեբիտորական պարտքեր
1900 Դեբիտորական պարտքեր

191

19000

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ կանխիկի սպասարկման գծով

19001

Այլ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ

19002

Դեբիտորական պարտքեր այլ անձանց նկատմամբ

Կանխավճարներ
1910

1911

1912

Կանխավճարներ աշխատակիցներին և մատակարարներին
19100

Կանխավճարված աշխատավարձ

19101

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված առհաշիվ գումարներ

19102

Կանխավճարներ մատակարարներին

Կանխավճարներ և գերավճարներ բյուջեի և պարտադիր սոցիալականապահովագրության վճարումների
գծով
19110

Կանխավճարներ շահութահարկի գծով

19111

Գերավճարներ շահութահարկի գծով

19112

Կանխավճարներ ԱԱՀ-ի գծով

19113

Գերավճարներ ԱԱՀ-ի գծով

19114

Այլ կանխավճարված հարկեր և տուրքեր

19115

Այլ գերավճարված հարկեր և տուրքեր

19116

Կանխավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

19117

Գերավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր
19120

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

192 Ստացվելիք շահաբաժիններ ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
1920 Ասոցացված կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվողներդրումներից ստացվելիք
շահաբաժիններ

1921

19200

Ասոցացված բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք
շահաբաժիններ

19201

Ասոցացված վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ

19202

Ասոցացված ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ

19203

Ասոցացված ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող
ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

19204

Ասոցացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող
ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

19205

Ասոցացված այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ

Դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներիցստացվելիք
շահաբաժիններ

19210

Դուստր բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

19211

Դուստր վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ

19212

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ

19213

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ

19214

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող
ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

19215

Դուստր այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք
շահաբաժիններ

1922 Համատեղ վերահսկվող միավորումներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվողներդրումներից
ստացվելիք շահաբաժիններ
19220

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք
շահաբաժիններ

193 Ստացվելիք այլ գումարներ
1930 Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ ևմիջնորդավճարներ

1931

19300

Բանկերից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19301

Վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19302

Ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19303

Ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ
19310

Բանկերից ստացվելիք այլ գումարներ

19311

Վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19312

Ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19313

Ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19314

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

1932 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացվելիք այլտոկոսներ և
միջնորդավճարներ
19320

Պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19321

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19322

Հիմնարկներից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19323

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19324

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19325

Ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19326

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19327

Այլ անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

1933 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացվելիք այլգումարներ
19330

Պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19331

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19332

Հիմնարկներից ստացվելիք այլ գումարներ

19333

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19334

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19335

Ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

19336

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք այլ գումարներ

19337

Այլ անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

194 Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
1940 Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ
19400
20

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

200 Ասոցացված և դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվողներդրումներ
2000 Ասոցացված կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվողներդրումներ
20000 Ասոցիացված բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ
20001

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20002

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20003 Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ
20004

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող
ներդրումներ

20005 Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ
2001 Դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ
20010

Դուստր բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20011

Դուստր վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20012

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20013

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20014

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

20015

Դուստր այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

2002 Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվողներդրումներ
20020

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

201 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումներիհնարավոր
կորուստների պահուստ
2010 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվողներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ
20100

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ բանկերի գծով

20101

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

20102

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

20103

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

20104

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

20105

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ այլ կազմակերպությունների գծով

21

Հիմնական միջոցներ

210 Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ
2100 Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ

2101

21000

Հողամասեր

21001

Շենքեր, շինություններ

21002

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

21003

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

21004

Փոխադրամիջոցներ

21005

Այլ հիմնական միջոցներ

21006

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն
21010

Շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածություն

21011

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված մաշվածություն

21012

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված մաշվածություն

21013

Փոխադրամիջոցների կուտակված մաշվածություն

21014

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

21015

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

2102 Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում
21020

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

21021

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

21022

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված արժեզրկում

21023

211

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված արժեզրկում

21024

Փոխադրամիջոցների կուտակված արժեզրկում

21025

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

21026

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցներ
2110

2111

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցներ
21100

Հողամասեր

21101

Շենքեր, շինություններ

21102

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

21103

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

21104

Փոխադրամիջոցներ

21105

Այլ հիմնական միջոցներ

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն
21110

Շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածություն

21111

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված մաշվածություն

21112

2112

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված մաշվածություն

21113

Փոխադրամիջոցների կուտակված մաշվածություն

21114

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում

21120

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

21121

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

21122

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված արժեզրկում

21123

22

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված արժեզրկում

21124

Փոխադրամիջոցների կուտակված արժեզրկում

21125

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

Ոչ նյութական ակտիվներ

220 Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութականակտիվներ
2200 Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվներ

2201

22000

Համակարգչային ծրագրեր

22001

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22002

Հեղինակային իրավունքներ

22003

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվների
ամորտիզացիա
22010

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22011

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22012

Հեղինակային իրավունքների կուտակված ամորտիզացիա

22013

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված ամորտիզացիա

2202 Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվների
արժեզրկում

221

22020

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22021

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22022

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22023

Այլ ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվներ
2210 Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվներ

2211

2212

22100

Համակարգչային ծրագրեր

22101

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22102

Հեղինակային իրավունքներ

22103

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվների
կուտակված ամորտիզացիա
22110

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22111

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22112

Հեղինակային իրավունքների կուտակված ամորտիզացիա

22113

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված ամորտիզացիա

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչնյութական ակտիվների
կուտակված արժեզրկում
22120

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22121

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22122

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22123

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված արժեզրկում

222 Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ
2220 Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

2221

22200

Համակարգչային ծրագրեր

22201

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22202

Հեղինակային իրավունքներ

22203

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներիարժեզրկում
22210

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22211

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22212

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22213

Այլ ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

223 Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ
2230 Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութականակտիվներ

2231

23

22300

Համակարգչային ծրագրեր

22301

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22302

Հեղինակային իրավունքներ

22303

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութականակտիվների կուտակված
արժեզրկում
22310

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22311

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22312

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22313

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված արժեզրկում

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

230 Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ
2300 Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ
23000 Հողամասեր
23001

Շենքեր, շինություններ

23002

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

23003

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

23004

Փոխադրամիջոցներ

23005

Համակարգչային ծրագրեր

23006 Լիցենզիաներ և վստահագրեր
23007

Հեղինակային իրավունքներ

23008 Այլ ակտիվներ
24

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում և ոչ նյութականակտիվներում

240 Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում
2400 Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում
24000

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

241 Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում
2410 Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում
24100

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

242 Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության վարձակալված հիմնական միջոցներում
2420 Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության վարձակալված հիմնական միջոցներում

2421

25

24200

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական
միջոցներում

24201

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության գործառնական վարձակալությամբ ստացված
միջոցներում

Վարձակալված հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն
24210

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների
մաշվածություն

24211

Գործառնական վարձակալությամբ ստացված միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

Այլ ակտիվներ

250 Պաշարներ
2500 Արագամաշ առարկաներ
25000 Արագամաշ առարկաներ
2501 Այլ պաշարներ
25010

Այլ պաշարներ

251 Թանկարժեք քարեր
2510 Թանկարժեք քարեր
25100

Թանկարժեք քարեր

25101

Թանկարժեք քարեր ճանապարհին

252 Հուշադրամներ
2520 Հուշադրամներ
25200

Հուշադրամներ

25201

Հուշադրամներ ճանապարհին

253 Բռնագանձված գրավ
2530 Բռնագանձված գրավ
25300

Բռնագանձված գրավ - անշարժ գույք

25301

Բռնագանձված գրավ - փոխադրամիջոցներ

25302

Բռնագանձված գրավ - այլ ակտիվներ

254 Սառեցված հաշիվներ
2540 Սառեցված հաշիվներ
25400

Սառեցված հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

25401

Սառեցված հաշիվներ այլ անձանց մոտ

255 Հետաձգված հարկային ակտիվներ
2550 Հետաձգված հարկային ակտիվներ
25500

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

256 Ներդրումային գույք

2560 Ներդրումային գույք
25600 Ներդրումային գույք
257 Հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ
2570 Հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ
25700

Հաշվարկված տույժեր

25701

Հաշվարկված տուգանքներ

258 Այլ ակտիվներ
2580 Այլ ակտիվներ
25800 Այլ ակտիվներ
ԿԱՐԳ 3-4 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
30

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ

300 Թղթակցային և բանկային հաշիվներ
3000 Բանկերի թղթակցային հաշիվներ
30000 Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվներ
30001

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30002 Բանկերի թղթակցային հաշիվներ
30003 Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
30004 Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ
30005 Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ
3001 Ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ
30010

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30011

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30012

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվներ

30013

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30014

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվներ

30015

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

30016

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30017

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

3002 Ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30020 Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30021

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30022

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30023

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30024

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30025

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30026 Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30027

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

301 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների թղթակցային և բանկայինհաշիվներ
3010 Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվներ

3011

30100

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվներ

30101

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30102

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ

30103

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ
30110

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30111

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30112

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվներ

30113

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30114

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվներ

30115

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30116

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30117

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3012 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեքմետաղներով հաշիվներ
30120

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30121

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30122

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30123

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30124

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30125

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30126

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30127

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով
հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

302 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկային հաշիվներ
3020 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններիբանկային
հաշիվներ
30200 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
բանկային հաշիվներ
30201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30202

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային
հաշիվներ

30203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային
հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3021
հաշիվներ

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ առևտրայինկազմակերպությունների բանկային

30210

Հիմնարկների բանկային հաշիվներ

30211

Հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30212

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

3022 Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ
30220

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվներ

30221

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30222

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

30223

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

3023

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրայինկազմակերպությունների թանկարժեք
մետաղներով հաշիվներ
30230

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30231

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30232

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների
թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30233

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների
թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3024

3025

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ առևտրայինկազմակերպությունների թանկարժեք
մետաղներով հաշիվներ

30240

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30241

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30242

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30243

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30244

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30245

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30250

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30251

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

30252

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30253

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

30254

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30255

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

303 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկայինհաշիվներ
3030 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրայինկազմակերպությունների բանկային հաշիվներ
30300 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ
30301

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30302

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30303 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ
3031 Բանկի հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ
30310

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվներ

30311

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

30312

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30313

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30314

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

30315

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3032 Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվներ
30320 Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվներ
30321

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

30322

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

30323

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30324

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվներ

30325

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

3033 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրայինկազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30330 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30331

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

30332

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30333 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ
3034 Բանկի հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեքմետաղներով հաշիվներ
30340 Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30341

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30342

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով
հաշիվներ

30343

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով
հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30344

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30345

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով
հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3035 Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30350 Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ
30351

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30352

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30353 Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
30354

Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30355 Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
31

Պարտավորություններ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ

310 Պարտավորություններ կենտրոնական բանկերի նկատմամբ
3100 Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկեր

3101

311

31000

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկեր

31001

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

31002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կենտրոնական բանկերից

31003

Կենտրոնական բանկերի օվերդրաֆտների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

31004

Միջազգային ծրագրերով ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկեր

31005

Միջազգային ծրագրերով ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ավանդներ
31010

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

31011

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

31012

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

31013

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Պարտավորություններ կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ևսոցիալական
ապահովության հիմնադրամի նկատմամբ
3110

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվներ

3111

3112

32

31100

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների բանկային հաշիվներ

31101

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

31102

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

31103

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

31104

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդներ

31105

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Վարկեր գանձապետարանից
31110

Վարկեր գանձապետարանից

31111

Գանձապետարանի վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

31112

Միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկեր

31113

Միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Այլ պարտավորություններ կառավարության, տեղական ինքնակառավարմանմարմինների և
սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նկատմամբ
31120

Այլ պարտավորություններ կառավարության նկատմամբ

31121

Կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

31122

Պարտավորություններ գանձապետական պահառուի գծով

31123

Գանձապետական պահառուի գծով պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

31124

Պարտավորություններ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ

31125

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

31126

Սոցիալական ապահովության հիմնադրամի միջոցներ

31127

Սոցիալական ապահովության հիմնադրամի միջոցների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

320 Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ավանդներ
3200 Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
32000 Բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
32001

Բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

32002

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32003

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32004

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32005

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32006 Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
32007

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32008 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32009 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
3201 Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ
32010

Բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32011

Բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

32012

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32013

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32014

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32015

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32016

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32017

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32018

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32019

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3202 Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներովավանդներ
32020

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ
ավանդներ

32021

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ
ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32022

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային
ավանդներ

32023

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային
ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

321 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ավանդներ
3210 Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավվածցպահանջ ավանդներ

3211

32100

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32101

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

32102

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32103

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32104

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32105

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32106

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32107

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32108

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

32109

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ
ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավվածժամկետային ավանդներ
32110

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ բանկերում

3212

32111

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32112

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32113

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32114

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32115

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32116

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

32117

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32118

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
ավանդներ

32119

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններիցներգրավված թանկարժեք
մետաղներով ավանդներ
32120

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք
մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

32121

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք
մետաղներով ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32122

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք
մետաղներով ժամկետային ավանդներ

32123

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք
մետաղներով ժամկետային ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

322 Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ
3220 Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր

3221

32200

Բանկերից ստացված վարկեր

32201

Բանկերից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32202

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր բանկերից

32203

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

32204

Բանկերից ներգրավված օվերնայթ

32205

Բանկերից ներգրավված օվերնայթի դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32206

Վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկեր

32207

Վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

32208

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր

32209

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ
32210

Բանկերից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

32211

Բանկերից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

32212

Վարկային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

32213

Վարկային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32214

Ներդրումային ընկերություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

32215

Ներդրումային ընկերություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32216

Ապահովագրական ընկերություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

32217

Ապահովագրական ընկերություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32218

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

32219

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3222 Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ
32220

Բանկերից ստացված ժամկետային փոխառություններ

32221

Բանկերից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

32222

Վարկային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

32223

Վարկային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32224

Ներդրումային ընկերություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

32225

Ներդրումային ընկերություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32226

Ապահովագրական ընկերություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

32227

Ապահովագրական ընկերություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32228

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

32229

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3223 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր ևփոխառություններ
32230

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և փոխառություններ

32231

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի և փոխառությունների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

323 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվածվարկեր և
փոխառություններ
3230 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվածվարկեր
32300 Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ստացված վարկեր
32301

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

32302

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված բանկերից

32303

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32304

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ներգրավված օվերնայթ

32305

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ներգրավված օվերնայթի դիմաց ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

32306

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկեր

32307

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32308

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր

32309

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3231 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվածցպահանջ
փոխառություններ
32310

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

32311

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32312

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

32313

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32314

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

32315

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32316

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

32317

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32318

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

32319

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3232 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվածժամկետային
փոխառություններ
32320

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ստացված ժամկետային փոխառություններ

32321

Կազմակերպության հետ կապված բանկերից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32322

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային
փոխառություններ

32323

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32324

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ստացված ժամկետային
փոխառություններ

32325

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32326

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ստացված ժամկետային
փոխառություններ

32327

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

32328

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված
ժամկետային փոխառություններ

32329

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված
ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

324 Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
3240 Կարճաժամկետ պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ արտարժույթիառքուվաճառքի և այլ
հաշվարկների գծով
32400

Կարճաժամկետ պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

32401

Կարճաժամկետ պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով
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32402

Կարճաժամկետ պարտավորություններ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ այլ
հաշվարկների գծով

32403

Կարճաժամկետ պարտավորություններ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների
գծով

32404

Կարճաժամկետ պարտավորություններ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ այլ
հաշվարկների գծով

32405

Կարճաժամկետ պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ
հաշվարկների գծով

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ

330 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներգրավված ավանդներ
3300 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրայինկազմակերպություններից ներգրավված
ցպահանջ ավանդներ
33000 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
33001

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33002

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33003 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
3301 Հիմնարկներից և ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջավանդներ
33010

Հիմնարկներից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33011

Հիմնարկներից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

33012

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33013

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33014

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33015

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3302 Այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
33020 Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
33021

Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

33022

Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33023

Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33024

Այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33025

Այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

3303 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրայինկազմակերպություններից ներգրավված
ժամկետային ավանդներ
33030 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ժամկետային ավանդներ
33031

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33032

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33033 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից
ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
3304 Հիմնարկներից և ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետայինավանդներ
33040 Հիմնարկներից ներգրավված ժամկետային ավանդներ
33041

Հիմնարկներից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

33042

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33043

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33044

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33045

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3305 Այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ
33050 Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ
33051

Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33052

Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33053 Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ
33054

Այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33055 Այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ
3306 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներգրավվածթանկարժեք մետաղներով
ավանդներ
33060 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով
ցպահանջ ավանդներ
33061

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով
ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33062

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով
ժամկետային ավանդներ

33063 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով
ժամկետային ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
331 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողանձանցից ներգրավված
ավանդներ
3310 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողառևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
33100

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33101

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33102

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33103

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

3311

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից և ոչ առևտրայինկազմակերպություններից
ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
33110

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33111

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33112

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ցպահանջ ավանդներ

33113

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33114

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ցպահանջ ավանդներ

33115

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3312 Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ
33120

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33121

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33122

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33123

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33124

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

33125

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3313 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողառևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ
33130

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33131

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33132

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33133

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

3314 Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից և ոչ առևտրայինկազմակերպություններից
ներգրավված ժամկետային ավանդներ
33140

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33141

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33142

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ժամկետային ավանդներ

33143

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33144

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ժամկետային ավանդներ

33145

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3315 Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ներգրավված ժամկետայինավանդներ

33150

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33151

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33152

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33153

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ժամկետային
ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33154

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

33155

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3316 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողանձանցից
ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ
33160

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից
ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

33161

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից
ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33162

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից
ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

33163

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից
ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

332 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացված փոխառություններ
3320 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող կազմակերպություններից ստացվածցպահանջ
փոխառություններ
33200 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ստացված ցպահանջ փոխառություններ
33201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33202

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33203

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3321 Հիմնարկներից և ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջփոխառություններ
33210

Հիմնարկներից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33211

Հիմնարկներից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

33212

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3322 Այլ անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառություններ
33220

Ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33221

Ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33222

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33223

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33224

Այլ անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33225

Այլ անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

3323 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող կազմակերպություններից ստացվածժամկետային
փոխառություններ
33230

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ստացված ժամկետային փոխառություններ

33231

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից
ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33232

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33233

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3324 Հիմնարկներից և ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված
ժամկետայինփոխառություններ
33240

Հիմնարկներից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33241

Հիմնարկներից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր
և տուգանքներ

33242

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33243

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33244

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33245

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3325 Այլ անձանցից ստացված ժամկետային փոխառություններ
33250

Ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33251

Ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33252

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33253

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33254

Այլ անձանցից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33255

Այլ անձանցից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

333 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողանձանցից ստացված
փոխառություններ
3330 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացողկազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ
33300 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ
33301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

33302

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33303 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

3331 Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից և ոչ առևտրայինկազմակերպություններից
ներգրավված ցպահանջ փոխառություններ
33310

Կազմակերպության հետ կապված չհանդիսացող հիմնարկներից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

33311

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33312

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված
ցպահանջ փոխառություններ

33313

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված
ցպահանջ փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33314

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

33315

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3332 Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ստացված ցպահանջփոխառություններ
33320

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33321

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառությունների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33322

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ցպահանջ
փոխառություններ

33323

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33324

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33325

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3333 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացողկազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ
33330 Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ
33331

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33332

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33333

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3334 Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից և ոչ առևտրայինկազմակերպություններից
ներգրավված ժամկետային փոխառություններ
33340

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33341

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33342

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված
ժամկետային փոխառություններ

33343

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված
ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33344

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված
ժամկետային փոխառություններ

33345

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացված
ժամկետային փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3335

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ստացված ժամկետայինփոխառություններ

33350 Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային փոխառություններ
33351

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33352

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ժամկետային
փոխառություններ

33353

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33354

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33355

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանցից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

334 Մասնակիցներից ստացված ավանդներ
3340 Մասնակիցներից ստացված ցպահանջ ավանդներ
33400 Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ ավանդներ
33401

Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33402

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ ավանդներ

33403

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3341 Մասնակիցներից ստացված ժամկետային ավանդներ
33410

Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ժամկետային ավանդներ

33411

Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33412

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային ավանդներ

33413

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային ավանդների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3342 Մասնակիցներից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ
33420

Մասնակիցներից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

33421

Մասնակիցներից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներից ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33422

Մասնակիցներից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

33423

Մասնակիցներից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներից ստացվելիք
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

335 Մասնակիցներից ստացված փոխառություններ
3350 Մասնակիցներից ստացված ցպահանջ փոխառություններ
33500 Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառություններ
33501

Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33502

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառություններ

33503 Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ
3351 Մասնակիցներից ստացված ժամկետային փոխառություններ
33510

Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33511

Մասնակից հանդիսացող կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

33512

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային փոխառություններ

33513

Մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

336 Ներդրումային ծառայությունների մատուցման և ներդրումային ֆոնդերի կառավարմանշրջանակներում
հաճախորդներից/մասնակիցներից ստացված գումարներ
3360 Արժեղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում հաճախորդներից ստացվածգումարներ
33600 Արժեղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում հաճախորդ հանդիսացող
կազմակերպություններից ստացված գումարներ
33601

Արժեղթերի փաթեթի կառավարման շրջանակներում հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական
անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ստացված գումարներ

3361 Բրոքերային ծառայությունների շրջանակներում հաճախորդներից ստացվածգումարներ
33610

Բրոքերային ծառայությունների շրջանակներում հաճախորդ հանդիսացող կազմակերպություններից
ստացված գումարներ

33611

Բրոքերային ծառայությունների շրջանակներում հաճախորդ հանդիսացող ֆիզիկական անձանցից և
անհատ ձեռնարկատերերից ստացված գումարներ

3362 Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման շրջանակներում մասնակիցներից ստացվածգումարներ
33620

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման շրջանակներում մասնակից հանդիսացող
կազմակերպություններից ստացված գումարներ

33621

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման շրջանակներում մասնակից հանդիսացող ֆիզիկական
անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ստացված գումարներ

337 Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչներին վճարելիքպարգևավճարներ
3370 Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչներին վճարելիքպարգևավճարներ
33700 Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչներին վճարելիք պարգևավճարներ
34

Ռեպո համաձայնագրեր

340 Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ
3400 Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ
34000 Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ
34001

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ,
տույժեր և տուգանքներ

341 Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
3410 Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
34100

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ

34101

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

34102

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ

34103

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

34104

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ

34105

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

34106

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագարկան ընկերությունների հետ

34107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

34108

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

34109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

342 Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ
3420 Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրայինկազմակերպությունների հետ
34200

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ

34201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

34202

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների հետ

34203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո
համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3421 Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ
34210

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ

34211

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

34212

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

34213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

34214

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

34215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

3422 Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ
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34220

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ

34221

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

34222

Ռեպո համաձայնագրեր ձեռնարկատերերի հետ

34223

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և
տուգանքներ

34224

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

34225

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերի և արժեթղթերի փոխառության պայմանագրերիգծով

350 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովկենտրոնական բանկերի
և ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
3500 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովկենտրոնական
բանկերի նկատմամբ
35000 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով
35001

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35002

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35003 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով
35004 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35005 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով
35006 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով
35007

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35008 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով
3501 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովբանկերի նկատմամբ
35010

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35011

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35012

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35013

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35014

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35015

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35016

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35017

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35018

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3502 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովվարկային
կազմակերպությունների նկատմամբ
35020

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35021

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35022

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35023

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35024

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35025

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35026

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35027

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35028

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3503 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովներդրումային
ընկերությունների նկատմամբ
35030 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35031

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35032

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35033 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով
35034

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35035 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով
35036 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով
35037

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35038 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով
3504 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովապահովագրական
ընկերությունների նկատմամբ
35040 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով
35041

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35042

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35043

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35044

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35045

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35046

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35047

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35048

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3505 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծով այլֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
35050 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով
35051

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35052

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35053

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35054

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35055

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35056 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35057

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35058 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով
351 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ
3510 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրայինկազմակերպությունների նկատմամբ

3511

35100

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35101

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35102

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35103

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35104

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35105

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35106

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35107

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35108

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրայինկազմակերպությունների նկատմամբ
35110

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35111

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35112

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35113

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35114

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35115

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35116

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35117

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35118

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3512 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովհիմնարկների
նկատմամբ
35120

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35121

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35122

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35123

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35124

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35125

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35126

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35127

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35128

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3513 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովպետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ
35130

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35131

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35132

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35133

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35134

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35135

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35136

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35137

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35138

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3514 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծով այլոչ առևտրային
կազմակերպությունների նկատմամբ
35140

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35141

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35142

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35143

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35144

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35145

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35146

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35147

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35148

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3515 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովֆիզիկական անձանց
նկատմամբ
35150

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35151

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35152

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35153

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35154

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35155

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35156

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35157

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35158

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3516 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծովանհատ
ձեռնարկատերերի նկատմամբ
35160

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35161

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35162

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35163

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35164

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35165

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35166

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35167

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35168

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

3517 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծով այլանձանց
նկատմամբ
35170

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35171

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

35172

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35173

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
գծով

35174

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35175

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների գծով

35176

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
գծով

35177

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի գծով

35178

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի գծով

352 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի համարհաշվեգրված
եկամուտների գծով
3520 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի համարհաշվեգրված
եկամուտների գծով կենտրոնական բանկերի նկատմամբ
35200

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35201

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35202

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35203

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35204

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35205

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35206

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35207

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35208

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3521 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի համարհաշվեգրված
եկամուտների գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններինկատմամբ
35210

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35211

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35212

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35213

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35214

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35215

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35216

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35217

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35218

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3522 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի համարհաշվեգրված
եկամուտների գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողառևտրային
կազմակերպությունների նկատմամբ
35220

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35221

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35222

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35223

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35224

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35225

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35226

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35227

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35228

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3523 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի համարհաշվեգրված
եկամուտների գծով հիմնարկների և ոչ առևտրայինկազմակերպությունների նկատմամբ
35230

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35231

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35232

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35233

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35234

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35235

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35236

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35237

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35238

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3524 Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի համարհաշվեգրված
եկամուտների գծով այլ անձանց նկատմամբ
35240

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35241

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի
կողմից թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35242

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35243

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների պետական արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35244

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35245

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային
արժեթղթերի և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35246

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35247

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված այլ երկրների ոչ պետական այլ
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35248

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված միջազգային ֆինանսական
կազմակերպությունների արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

353 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով կենտրոնականբանկերի և
ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
3530 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով կենտրոնականբանկերի
նկատմամբ
35300 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով
35301

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35302

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35303 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով
35304

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35305 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով
35306 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով
35307

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35308 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով
3531 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով բանկերինկատմամբ
35310

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35311

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35312

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35313

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35314

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35315

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35316

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35317

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35318

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3532 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով
վարկայինկազմակերպությունների նկատմամբ

35320

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35321

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35322

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35323

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35324

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35325

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35326

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35327

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35328

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3533 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով ներդրումայինընկերությունների
նկատմամբ
35330 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով
35331

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35332

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35333

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35334

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35335

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35336 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով
35337

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35338

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3534 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծովապահովագրական
ընկերությունների նկատմամբ
35340

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35341

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35342

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35343

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35344

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35345

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35346

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35347

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35348

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3535 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով այլֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

35350 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով
35351

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35352

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35353

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35354

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35355

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35356

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35357

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35358

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

354 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանց նկատմամբ
3540 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններինկատմամբ
35400 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով
35401

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35402

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35403

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35404

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35405

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35406

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35407

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35408

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3541 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններինկատմամբ
35410

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35411

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35412

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35413

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35414

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35415

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35416

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35417

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35418

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3542 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով հիմնարկներինկատմամբ
35420

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35421

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35422

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35423

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35424

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35425

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35426

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35427

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35428

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3543 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով պետական ոչառևտրային
կազմակերպությունների նկատմամբ
35430

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35431

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35432

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35433

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35434

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35435

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35436

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35437

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35438

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3544 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով այլ ոչառևտրային
կազմակերպությունների նկատմամբ
35440

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35441

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35442

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35443

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35444

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35445

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35446

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35447

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35448

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3545 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով ֆիզիկականանձանց նկատմամբ

35450

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35451

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35452

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35453

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35454

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35455

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35456

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35457

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35458

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3546 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով անհատձեռնարկատերերի
նկատմամբ
35460

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35461

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35462

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35463

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35464

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35465

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35466

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35467

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35468

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

3547 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի գծով այլ անձանցնկատմամբ
35470

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գծով

35471

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գծով

35472

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի գծով

35473

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով

35474

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների գծով

35475

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների գծով

35476

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35477

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գծով

35478

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գծով

355 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի համար հաշվեգրվածեկամուտների գծով
3550 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի համար հաշվեգրվածեկամուտների
գծով կենտրոնական բանկերի նկատմամբ

35500 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով
35501

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35502

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար հաշվեգրված
եկամուտների գծով

35503

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35504

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35505

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35506 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով
35507

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35508 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով
3551 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի համար հաշվեգրվածեկամուտների
գծով այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
35510

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35511

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35512

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար հաշվեգրված
եկամուտների գծով

35513

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35514

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35515

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35516

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35517

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35518

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3552 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի համար հաշվեգրվածեկամուտների
գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրայինկազմակերպությունների նկատմամբ
35520

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35521

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35522

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար հաշվեգրված
եկամուտների գծով

35523

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35524

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35525

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35526

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35527

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35528

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3553 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի համար հաշվեգրվածեկամուտների
գծով հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպություններինկատմամբ
35530 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով
35531

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35532

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար հաշվեգրված
եկամուտների գծով

35533

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35534

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35535

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35536

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35537

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35538

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

3554 Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված արժեթղթերի համար հաշվեգրվածեկամուտների
գծով այլ անձանց նկատմամբ
35540

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35541

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35542

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ պետական արժեթղթերի համար հաշվեգրված
եկամուտների գծով

35543

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների պետական արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35544

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի և
փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35545

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթերի
և փայամասնակցությունների համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35546

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի համար
հաշվեգրված եկամուտների գծով

35547

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի
համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

35548

Պարտավորություններ փոխառությամբ ստացված միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի համար հաշվեգրված եկամուտների գծով

36

Հաշվարկային պարտավորություններ վճարային փաստաթղթերով

360 Հաշվարկային պարտավորություններ չեկերով և այլ վճարային փաստաթղթերով
3600 Հաշվարկային պարտավորություններ չեկերով և այլ վճարային փաստաթղթերով
36000 Հաշվարկային պարտավորություններ չեկերով
36001

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ վճարային փաստաթղթերով

361 Հաշվարկային պարտավորություններ ակրեդիտիվների գծով
3610 Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություններինտրված ակրեդիտիվների
գծով

3611

36100

Հաշվարկային պարտավորություններ բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով

36101

Հաշվարկային պարտավորություններ վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների
գծով

36102

Հաշվարկային պարտավորություններ ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով

36103

Հաշվարկային պարտավորություններ ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների
գծով

36104

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվների գծով

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող անձանց տրված
ակրեդիտիվների գծով
36110

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով

36111

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ
առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով

36112

Հաշվարկային պարտավորություններ հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով

36113

Հաշվարկային պարտավորություններ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվների գծով

36114

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվների գծով

36115

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով

36116

Հաշվարկային պարտավորություններ անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով

36117

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով

362 Հաշվարկային պարտավորություններ սառեցված ակրեդիտիվների գծով
3620 Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություններինտրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով
36200 Հաշվարկային պարտավորություններ բանկերին տրված սառեցված ակրեդիտիվների գծով
36201

Հաշվարկային պարտավորություններ վարկային կազմակերպություններին տրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով

36202

Հաշվարկային պարտավորություններ ներդրումային ընկերություններին տրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով

36203

Հաշվարկային պարտավորություններ ապահովագրական ընկերություններին տրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով

36204

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով

3621 Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող անձանց տրված
սառեցված ակրեդիտիվների գծով
36210

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական
առևտրային կազմակերպություններին տրված սառեցված ակրեդիտիվների գծով

37

36211

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ
առևտրային կազմակերպություններին տրված սառեցված ակրեդիտիվների գծով

36212

Հաշվարկային պարտավորություններ հիմնարկներին տրված սառեցված ակրեդիտիվների գծով

36213

Հաշվարկային պարտավորություններ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված
սառեցված ակրեդիտիվների գծով

36214

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով

36215

Հաշվարկային պարտավորություններ ֆիզիկական անձանց տրված սառեցված ակրեդիտիվների գծով

36216

Հաշվարկային պարտավորություններ անհատ ձեռնարկատերերին տրված սառեցված
ակրեդիտիվների գծով

36217

Հաշվարկային պարտավորություններ այլ անձանց տրված սառեցված ակրեդիտիվների գծով

Կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթեր, առևտրային և հեջավորմաննպատակներով պահվող
ածանցյալ գործիքներ և այլ պարտավորություններ

370 Կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթեր
3700 Կազմակերպության կողմից թողարկված ավանդային սերտիֆիկատներ
37000 Կազմակերպության կողմից թողարկված ավանդային սերտիֆիկատներ
37001

Կազմակերպության կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

37002

Կազմակերպության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

37003

Կազմակերպության կողմից թողարկված արտոնյալ բաժնետոմսեր

37004

Կազմակերպության կողմից թողարկված այլ արժեթղթեր

371 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսականպարտավորություններ
3710 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող
ֆինանսականպարտավորություններ
37100

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
պարտավորություններ

372 Առևտրային նպատակներով պահվող ածանցյալ գործիքներ
3720 Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված առևտրային նպատակներովպահվող ածանցյալ
գործիքներ

3721

37200

Ֆինանսական կազմակերպությունների ֆյուչերս

37201

Ֆինանսական կազմակերպությունների ֆորվարդ

37202

Ֆինանսական կազմակերպությունների օպցիոն

37203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

37204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

37205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

37206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված սվոպի այլ տեսակներ

37207

Ֆինանսական կազմակերպությունների այլ ածանցյալ գործիքներ

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված առևտրային նպատակներովպահվող ածանցյալ
գործիքներ
37210

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

37211

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

37212

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

37213

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

37214

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

37215

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

37216

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված սվոպի այլ տեսակներ

37217

Առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

3722 Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված առևտրայիննպատակներով
պահվող ածանցյալ գործիքներ
37220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

37221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

37222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

37223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

37224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

37225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

37226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված սվոպի այլ տեսակներ

37227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

3723 Այլ անձանց հետ կնքված առևտրային նպատակներով պահվող ածանցյալ գործիքներ
37230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

37231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

37232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

37233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

37234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

37235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

37236

Այլ անձանց հետ կնքված սվոպի այլ տեսակներ

37237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

373 Առևտրային նպատակներով պահվող այլ պարտավորություններ
3730 Առևտրային նպատակներով պահվող այլ պարտավորություններ
37300 Առևտրային նպատակներով պահվող այլ պարտավորություններ
374 Հեջավորման նպատակներով պահվող ածանցյալ գործիքներ
3740 Հեջավորման նպատակներով պահվող ածանցյալ գործիքներ-իրական արժեքի հեջ
37400

Ֆյուչերս - իրական արժեքի հեջ

37401

Ֆորվարդ - իրական արժեքի հեջ

37402

Օպցիոն - իրական արժեքի հեջ

37403

Արժութային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

37404

Տոկոսադրույքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

37405

Փոխարժեքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

37406

Սվոպի այլ տեսակ - իրական արժեքի հեջ

37407

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ - իրական արժեքի հեջ

3741 Հեջավորման նպատակներով պահվող ածանցյալ գործիքներ-դրամական հոսքի հեջ
37410

Ֆյուչերս - դրամական հոսքի հեջ

37411

Ֆորվարդ - դրամական հոսքի հեջ

37412

Օպցիոն - դրամական հոսքի հեջ

37413

Արժութային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

37414

Տոկոսադրույքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

37415

Փոխարժեքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

37416

Սվոպի այլ տեսակ - դրամական հոսքի հեջ

37417

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ - դրամական հոսքի հեջ

3742 Հեջավորման այլ գործիքներ

38

37420

Հեջավորման ոչ ածանցյալ գործիքներ

37421

Հեջավորման այլ գործիքներ

Այլ գործառնությունների գծով վճարման ենթակա գումարներ

380 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ
3800 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ
38000 Բանկերին Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ
38001

Վարկային կազմակերպություններին Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ

38002 Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք
գումարներ
38003 Այլ անձանց Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ
381 Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր
3810 Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր
38100

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր բանկերի գծով

38101

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր վարկային
կազմակերպությունների գծով

38102

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների գծով

38103

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր այլ անձանց գծով

382 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով վճարվելիք գումարներ
3820 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով այլ անձանց վճարվելիք գումարներ
38200 Բանկերին արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով վճարվելիք գումարներ
38201

Ներդրումային կազմակերպություններին արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով վճարվելիք
գումարներ

38202

Այլ անձանց արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով վճարվելիք գումարներ

383 Արժեթղթերի պահառության գծով վճարվելիք գումարներ
3830 Արժեթղթերի պահառության գծով այլ անձանց վճարվելիք գումարներ
38300 Բանկերին արժեթղթերի փաթեթի պահառության գծով վճարվելիք գումարներ
38301

Ներդրումային կազմակերպություններին արժեթղթերի փաթեթի պահառության գծով վճարվելիք
գումարներ

38302

Այլ անձանց արժեթղթերի փաթեթի պահառության գծով վճարվելիք գումարներ

384 Վճարման ենթակա շահաբաժիններ
3840

Վճարման ենթակա շահաբաժիններ

38400 Վճարման ենթակա շահաբաժիններ բանկերին
38401

Վճարման ենթակա շահաբաժիններ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

38402

Վճարման ենթակա շահաբաժիններ այլ անձանց

385 Պարտավորություններ ավանդների ապահովագրության գծով
3850 Պարտավորություններ ավանդների ապահովագրության գծով
38500 Պարտավորություններ ավանդների ապահովագրության գծով
3851 Պարտավորություններ ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի գծով

38510

Պարտավորություններ ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի գծով

386 Պարտավորություններ ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի գծով
3860 Պարտավորություններ ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի գծով
38600 Պարտավորություններ ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի գծով
387 Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ
3870 Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ
38700 Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ
39

Կրեդիտորական պարտքեր

390 Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև
3900 Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև
39000 Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև
391 Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրությանվճարումների գծով
3910 Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի գծով

3911

39100

Կրեդիտորական պարտքեր շահութահարկի գծով

39101

Կրեդիտորական պարտքեր ԱԱՀ-ի գծով

39102

Կրեդիտորական պարտքեր այլ հարկերի ու տուրքերի գծով

Կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր սոցիալական ապահովագրությանվճարումների գծով
39110

Կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

392 Ներքին և արտաքին կրեդիտորական պարտքեր
3920 Ներքին կրեդիտորական պարտքեր
39200 Հիմնական աշխատողներին վճարվելիք աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ
39201

Պայմանագրային աշխատողներին վճարվելիք աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ

39202

Այլ ներքին կրեդիտորական պարտքեր

3921 Արտաքին կրեդիտորական պարտքեր
39210

Արտաքին կրեդիտորական պարտքեր

3922 Ստացված կանխավճարներ
39220

Ստացված կանխավճարներ

3923 Կրեդիտորական պարտքեր կանոնադրական հիմնադրամի համալրման գծով
39230

Կրեդիտորական պարտքեր կանոնադրական հիմնադրամի համալրման գծով

393 Տարանցիկ հաշիվներ
3930 Տարանցիկ հաշիվներ
39300 Տարանցիկ հաշիվներ
40

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

400 Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
4000 Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
40000 Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

41

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

410 Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ
4100 Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ
41000
42

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

Պահուստներ

420 Պահուստներ
4200 Պահուստներ
42000
43

Պահուստներ

Այլ պարտավորություններ

430 Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
4300 Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
43000 Այլ պարտավորություններ բանկերի գծով
43001

Բանկերի գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43002

Այլ պարտավորություններ վարկային կազմակերպությունների գծով

43003 Վարկային կազմակերպությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ
43004

Այլ պարտավորություններ ներդրումային ընկերությունների գծով

43005 Ներդրումային ընկերությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ
43006 Այլ պարտավորություններ ապահովգրական ընկերությունների գծով
43007

Ապահովգրական ընկերությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43008 Այլ պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով
43009 Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ
431 Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողկազմակերպությունների գծով
4310 Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողառևտրային
կազմակերպությունների գծով

4311

43100

Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների գծով

43101

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43102

Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների գծով

43103

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացով այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով այլ
պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

Այլ պարտավորություններ հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպություններիգծով
43110

Այլ պարտավորություններ հիմնարկների գծով

43111

Հիմնարկների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43112

Այլ պարտավորություններ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

43113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ

43114

Այլ պարտավորություններ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

43115

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ

4312 Այլ պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլանձանց գծով
43120

Այլ պարտավորություններֆիզիկական անձանց գծով

43121

Ֆիզիկական անձանց գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43122

Այլ պարտավորություններ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

43123

Անհատ ձեռնարկատերերի գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43124

Այլ պարտավորություններ այլ անձանց գծով

43125

Այլ անձանց գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

432 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպությունների գծով
4320 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպությունների
գծով
43200

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով

43201

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ

43202

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով

43203

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով այլ
պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43204

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով

43205

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով այլ պարտավորությունների
դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43206

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների
գծով

43207

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով այլ
պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43208

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների գծով

43209

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով այլ
պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

433 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանց գծով
4330 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների գծով
43300 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով
43301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացով պետական
առևտրային կազմակերպությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43302

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

43303

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

4331 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների և ոչառևտրային
կազմակերպությունների գծով
43310

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով

43311

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով այլ պարտավորությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ

43312

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների գծով

43313

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով այլ
պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

43314

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային
կազմակերպությունների գծով

43315

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով այլ
պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

4332 Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով
43320

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով

43321

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով այլ պարտավորությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ

43322

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով

43323

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով այլ պարտավորությունների դիմաց
հաշվեգրված տոկոսներ

43324

Այլ պարտավորություններ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով

43325

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված
տոկոսներ

ԿԱՐԳ 5 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ
50

Կանոնադրական հիմնադրամ

500 Բաժնետոմսեր
5000 Սովորական բաժնետոմսեր
50000 Սովորական բաժնետոմսեր - անվանական արժեք
50001

Սովորական բաժնետոմսեր - էմիսիոն եկամուտ

50002 Սովորական բաժնետոմսեր - զեղչ
5001 Արտոնյալ բաժնետոմսեր
50010

Արտոնյալ բաժնետոմսեր - անվանական արժեք

50011

Արտոնյալ բաժնետոմսեր - էմիսիոն եկամուտ

50012

Արտոնյալ բաժնետոմսեր - զեղչ

501 Բաժնեմասեր և փայամասնակցություններ
5010 Բաժնեմասեր և փայամասնակցություններ

51

50100

Բաժնեմասեր

50101

Փայամասնակցություններ

Հետ գնված և չվճարված կապիտալ

510 Հետ գնված կապիտալ
5100 Հետ գնված բաժնետոմսեր

5101

511

51000

Հետ գնված սովորական բաժնետոմսեր

51001

Հետ գնված արտոնյալ բաժնետոմսեր

Հետ գնված բաժնեմասեր և փայամասնակցություններ
51010

Հետ գնված բաժնեմասեր

51011

Հետ գնված փայամասնակցություններ

Չվճարված կապիտալ
5110

Չվճարված բաժնետոմսեր

5111

52

51100

Թողարկված և չտեղաբաշխված սովորական բաժնետոմսեր

51101

Տեղաբաշխված և չվճարված արտոնյալ բաժնետոմսեր

Չվճարված բաժնեմասեր և փայամասնակցություններ
51110

Թողարկված և չտեղաբաշխված գնված բաժնեմասեր

51111

Տեղաբաշխված և չվճարված գնված բաժնեմասեր

51112

Թողարկված և չտեղաբաշխված փայամասնակցություններ

51113

Տեղաբաշխված և չվճարված փայամասնակցություններ

Համապարփակ եկամուտ

520 Չբաշխված շահույթ
5200 Չբաշխված շահույթ
52000 Ընթացիկ ժամանակաշրջանի չբաշխված շահույթ կամ վնաս
52001

Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ կամ վնաս

5201 Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթի ճշգրտում
52010

Էական սխալների ուղղման արդյունքում առաջացած ճշգրտում

52011

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների արդյունքում առաջացած
ճշգրտում

521 Այլ համապարփակ եկամուտ
5210 Այլ համապարփակ եկամուտ

53

52100

Շենքերի և շինությունների վերագնահատումից աճ

52101

Այլ հիմնական միջոցների վերագնահատումից աճ

52102

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից առաջացած չիրացված
շահույթով կամ վնաս

52103

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների գծով շահույթով կամ վնաս

52104

Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից աճ

52105

Արտերկրյա գործառնության վերահաշվարկից փոխարժեքային տարբերություն

52106

Դրամական հոսքերի հեջավորման ածանցյալ գործիքների վերագնահատումից աճ

52107

Այլ համապարփակ եկամուտ

Գլխավոր պահուստ

530 Գլխավոր պահուստ
5300 Գլխավոր պահուստ
53000 Գլխավոր պահուստ
54

Կապիտալի այլ հոդվածներ

540 Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքներ
5400 Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքներ
54000 Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքներ
541 Կապիտալի այլ հոդվածներ
5410 Կապիտալի այլ հոդվածներ
54100

Կապիտալի այլ հոդվածներ

ԿԱՐԳ 6 ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
60

Տոկոսային եկամուտներ

600 Տոկոսային եկամուտներ թղթակցային հաշիվներից և ներդրված ավանդներից
6000 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների ևներդրված ավանդների
միջոցներից
60000 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցներից
60001

Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներից

60002 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներից
60003 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերում ներդրված թանկարժեք մետաղներով
ավանդներից և հաշիվներից
60004 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման
կուտակման հաշիվների միջոցներից
6001 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններում թղթակցային ուբանկային հաշիվների
և ներդրված ավանդների միջոցներից
60010

Տոկոսային եկամուտներ բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցներից

60011

Տոկոսային եկամուտներ բանկերում բանկային հաշիվների միջոցներից

60012

Տոկոսային եկամուտներ բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներից

60013

Տոկոսային եկամուտներ բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդներից

60014

Տոկոսային եկամուտներ բանկերին տրամադրված օվերնայթներից

60015

Տոկոսային եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ
ավանդներից

60016

Տոկոսային եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժանկետային
ավանդներից

60017

Տոկոսային եկամուտներ բանկերում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներից և
թղթակցային հաշիվներից

60018

Տոկոսային եկամուտներ բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման
հաշիվների միջոցներից

6002 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպություններում
թղթակցային ու բանկային հաշիվների և ներդրվածավանդների միջոցներից
60020 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների
միջոցներից
60021

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների
միջոցներից

60022

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ
ավանդներից

60023 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային
ավանդներից
60024

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական
կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներից

60025

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված թանկարժեք
մետաղներով ավանդներից և հաշիվներից

60026 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի
համալրման կուտակման հաշիվների միջոցներից
601 Տոկոսային եկամուտներ տրված վարկերից և փոխառություններից
6010 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերից
ևփոխառություններից

6011

60100

Տոկոսային եկամուտներ բանկերին տրված վարկերից և փոխառություններից

60101

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների, վարկային գծերի և օվերնայթների գծով բանկերից

60102

Տոկոսային եկամուտներ վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60103

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով վարկային
կազմակերպություններից

60104

Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերից և փոխառություններից

60105

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ներդրումային ընկերություններից

60106

Տոկոսային եկամուտներ ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60107

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ապահովագրական
ընկերություններից

60108

Տոկոսային եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60109

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով այլ ֆինանսական
կազմակերպություններից

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացողկազմակերպություններին
տրված վարկերից և փոխառություններից
60110

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային
կազմակերպություններին տրված վարկերից և փոխառություններից

60111

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններից

60112

Տոկոսային եկամուտներ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված
վարկերից և փոխառություններից

60113

Տոկոսային եկամուտներ հիմնարկներին տրված վարկերից և փոխառություններից

60114

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով հիմնարկներից

60115

Տոկոսային եկամուտներ հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերից և
փոխառություններից

60116

Տոկոսային եկամուտներ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60117

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

60118

Տոկոսային եկամուտներ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված
վարկերից և փոխառություններից

6012 Տոկոսային եկամուտներ այլ անձանց տրված վարկերից և փոխառություններից
60120

Տոկոսային եկամուտներ ֆիզիկական անձանց տրված վարկերից

60121

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ֆիզիկական անձանցից

60122

Տոկոսային եկամուտներ ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերից

60123

Տոկոսային եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերից

60124

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով անհատ ձեռնարկատերերից

60125

Տոկոսային եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերից

60126

Տոկոսային եկամուտներ այլ անձանց տրված վարկերից

60127

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով այլ անձանցից

60128

Տոկոսային եկամուտներ այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերից

6013 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպություններին
տրված վարկերից և փոխառություններից

60130

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60131

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
բանկերից

60132

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին
տրված վարկերից և փոխառություններից

60133

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
վարկային կազմակերպություններից

60134

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված
վարկերից և փոխառություններից

60135

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
ներդրումային ընկերություններից

60136

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին
տրված վարկերից և փոխառություններից

60137

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
ապահովագրական ընկերություններից

60138

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական
կազմակերպություններին տրված վարկերից և փոխառություններից

60139

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

6014 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող կազմակերպություններին տրված վարկերից ևփոխառություններից
60140

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերից և փոխառություններից

60141

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններից

60142

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված առևտրային կազմակերպություններին
վարկային քարտերով տրված վարկերից և փոխառություններից

60143

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60144

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
հիմնարկներից

60145

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով
տրված վարկերից և փոխառություններից

60146

Տոկոսային եկամուտներ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերից և
փոխառություններից

60147

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
ոչ առևտրային կազմակերպություններից

60148

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպություններին
վարկային քարտերով տրված վարկերից և փոխառություններից

6015 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրվածվարկերից և
փոխառություններից
60150

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերից

60151

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
ֆիզիկական անձանցից

60152

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային
քարտերով տրված վարկերից

60153

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված
վարկերից

60154

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
անհատ ձեռնարկատերերից

60155

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային
քարտերով տրված վարկերից

60156

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերից

60157

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության հետ կապված
այլ անձանցից

60158

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված
վարկերից

6016 Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերից
ևփոխառություններից
60160

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերից

60161

Տոկոսային եկամուտներ օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով կազմակերպության
աշխատակիցներից

60162

Տոկոսային եկամուտներ կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված
վարկերից

602 Տոկոսային եկամուտներ ռեպո համաձայնագրերից
6020 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերի և ֆինանսականկազմակերպությունների հետ կնքած
ռեպո համաձայնագրերից
60200 Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
60201

Տոկոսային եկամուտներ բանկերի հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60202

Տոկոսային եկամուտներ վարկային կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60203 Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ընկերությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից
60204

Տոկոսային եկամուտներ ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60205

Տոկոսային եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո
համաձայնագրերից

6021 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցհետ կնքած ռեպո
համաձայնագրերից
60210

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60211

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60212

Տոկոսային եկամուտներ հիմնարկների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60213

Տոկոսային եկամուտներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո
համաձայնագրերից

60214

Տոկոսային եկամուտներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո
համաձայնագրերից

60215

Տոկոսային եկամուտներ ֆիզիկական անձանց հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60216

Տոկոսային եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերի հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

60217

Տոկոսային եկամուտներ այլ անձանց հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերից

603 Տոկոսային եկամուտներ ակրեդիտիվներից
6030 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններին տրվածակրեդիտիվներից
60300 Տոկոսային եկամուտներ բանկերին տրված ակրեդիտիվներից
60301

Տոկոսային եկամուտներ վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներից

60302 Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներից
60303 Տոկոսային եկամուտներ ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներից

60304 Տոկոսային եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներից
6031 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցտրված
ակրեդիտիվներից
60310

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներից

60311

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներից

60312

Տոկոսային եկամուտներ հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներից

60313

Տոկոսային եկամուտներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված
ակրեդիտիվներից

60314

Տոկոսային եկամուտներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներից

60315

Տոկոսային եկամուտներ ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներից

60316

Տոկոսային եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներից

60317

Տոկոսային եկամուտներ այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներից

604 Տոկոսային եկամուտներ շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքովհաշվառվող արժեթղթերից
6040 Տոկոսային եկամուտներ շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքովհաշվառվող
արժեթղթերից
60400 Եկամուտներ կենրոնական բանկերի կողմից թողարկված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող
իրական արժեքով հաշվառվող առանց տոկոսի արժեթղթերից
60401

Եկամուտներ կենրոնական բանկերի կողմից թողարկված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող
իրական արժեքով հաշվառվող տոկոսային արժեթղթերից

60402

Եկամուտներ շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող պետական առանց
տոկոսի արժեթղթերրից

60403 Տոկոսային եկամուտներ շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող
պետական տոկոսային արժեթղթերից
60404

Եկամուտներ շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ոչ պետական
առանց տոկոսի արժեթղթերում ներդրումներից

60405 Տոկոսային եկամուտներ շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ոչ
պետական տոկոսային արժեթղթերում ներդրումներից
60406 Եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված շահույթով կամ
վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող առանց տոկոսի արժեթղթերում ներդրումներից
60407

Տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված
շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող տոկոսային արժեթղթերում
ներդրումներից

605 Տոկոսային եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից
6050 Տոկոսային եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից
60500 Եկամուտներ կենրոնական բանկերի կողմից թողարկված վաճառքի համար մատչելի առանց տոկոսի
արժեթղթերից
60501

Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված վաճառքի համար մատչելի
տոկոսային արժեթղթերից

60502

Եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի պետական առանց տոկոսի արժեթղթերրից

60503 Տոկոսային եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի պետական տոկոսային արժեթղթերից
60504 Եկամուտներ վաճառքի համար մատչելի ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերում ներդրումներից
60505 Տոկոսային վաճառքի համար մատչելի ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերում ներդրումներից
60506 Եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված վաճառքի
համար մատչելի առանց տոկոսի արժեթղթերում ներդրումներից
60507

Տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված
վաճառքի համար մատչելի տոկոսային արժեթղթերում ներդրումներից

606 Տոկոսային եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերից
6060 Տոկոսային եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերից
60600 Եկամուտներ կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված մինչև մարման ժամկետը պահվող առանց
տոկոսի արժեթղթերից
60601

Տոկոսային եկամուտներ կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված մինչև մարման ժամկետը
պահվող տոկոսային արժեթղթերից

60602 Եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը պահվող պետական առանց տոկոսի արժեթղթերրից
60603 Տոկոսային եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը պահվող պետական տոկոսային արժեթղթերից
60604 Եկամուտներ մինչև մարման ժամկետը պահվող ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթերում
ներդրումներից
60605 Տոկոսային մինչև մարման ժամկետը պահվող ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերում
ներդրումներից
60606 Եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված մինչև մարման
ժամկետը պահվող առանց տոկոսի արժեթղթերում ներդրումներից
60607 Տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված
մինչև մարման ժամկետը պահվող տոկոսային արժեթղթերում ներդրումներից
607 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական վարձակալությունից
6070 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրվածֆինանսական
վարձակալությունից
60700 Տոկոսային եկամուտներ բանկերին տրամադրված ֆինանսական վարձակալությունից
60701

Տոկոսային եկամուտներ վարկային կազմակերպություններին տրամադրված ֆինանսական
վարձակալությունից

60702

Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ընկերություններին տրամադրված ֆինանսական
վարձակալությունից

60703 Տոկոսային եկամուտներ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրված ֆինանսական
վարձակալությունից
60704

Տոկոսային եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրված ֆինանսական
վարձակալությունից

6071 Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցտրամադրված
ֆինանսական վարձակալությունից
60710

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններին տրամադրված ֆինանսական վարձակալությունից

60711

Տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին տրամադրված ֆինանսական վարձակալությունից

60712

Տոկոսային եկամուտներ հիմնարկներին տրամադրված ֆինանսական վարձակալությունից

60713

Տոկոսային եկամուտներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված
ֆինանսական վարձակալությունից

60714

Տոկոսային եկամուտներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրված ֆինանսական
վարձակալությունից

60715

Տոկոսային եկամուտներ ֆիզիկական անձանց տրամադրված ֆինանսական վարձակալությունից

60716

Տոկոսային եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված ֆինանսական
վարձակալությունից

60717

Տոկոսային եկամուտներ այլ անձանց տրամադրված ֆինանսական վարձակալությունից

608 Այլ տոկոսային եկամուտներ
6080 Այլ տոկոսային եկամուտներ
60800 Տոկոսային եկամուտներ ածանցյալ գործիքների գծով
60801

Այլ տոկոսային եկամուտներ

61

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

610 Բաժնեմասնակցություններից և փայամասնակցություններից ստացվող եկամուտներ
6100 Բաժնեմասնակցություններից և փայամասնակցություններից ստացվող եկամուտներ

611

61000

Բանկերի մոտ բաժնեմասնակցություններից և փայամասնակցություններից ստացվող եկամուտներ

61001

Վարկային կազմակերպությունների մոտ բաժնեմասնակցություններից և փայամասնակցություններից
ստացվող եկամուտներ

61002

Ներդրումային ընկերությունների մոտ բաժնեմասնակցություններից և փայամասնակցություններից
ստացվող եկամուտներ

61003

Ապահովագրական ընկերությունների մոտ բաժնեմասնակցություններից և
փայամասնակցություններից ստացվող եկամուտներ

61004

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մոտ բաժնեմասնակցություններից և
փայամասնակցություններից ստացվող եկամուտներ

61005

Այլ կազմակերպությունների մոտ բաժնեմասնակցություններից և փայամասնակցություններից
ստացվող եկամուտներ

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով
6110

6111

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություններից
61100

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով բանկերից

61101

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով վարկային կազմակերպություններից

61102

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ներդրումային ընկերություններից

61103

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ապահովագրական ընկերություններից

61104

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանցից
61110

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից

61111

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից

61112

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով հիմնարկներից

61113

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

61114

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61115

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ֆիզիկական անձանցից

61116

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով անհատ ձեռնարկատերերից

61117

Եկամուտներ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով այլ անձանցից

612 Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք գումարներ
6120 Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություններից ստացվելիք
գումարներ
61200

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով բանկերից ստացվելիք գումարներ

61201

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք
գումարներ

61202

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք
գումարներ

61203

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք
գումարներ

61204

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ստացվելիք գումարներ

6121

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող
անձանցից ստացվելիք գումարներ
61210

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք գումարներ

61211

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք գումարներ

61212

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով հիմնարկներից ստացվելիք գումարներ

61213

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից
ստացվելիք գումարներ

61214

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից
ստացվելիք գումարներ

61215

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք գումարներ

61216

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք գումարներ

61217

Երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով այլ անձանցից ստացվելիք գումարներ

613 Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով
6130 Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ֆինանսականկազմակերպություններից

6131

61300

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով բանկերից

61301

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով վարկային կազմակերպություններից

61302

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ներդրումային ընկերություններից

61303

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ապահովագրական ընկերություններից

61304

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանցից
61310

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից

61311

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից

61312

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով հիմնարկներից

61313

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

61314

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61315

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ֆիզիկական անձանցից

61316

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով անհատ ձեռնարկատերերից

61317

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով այլ անձանցից

614 Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով
6140 Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ֆինանսականկազմակերպություններից

6141

61400

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով բանկերից

61401

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով վարկային կազմակերպություններից

61402

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ներդրումային ընկերություններից

61403

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ապահովագրական ընկերություններից

61404

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող
անձանցից
61410

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
պետական առևտրային կազմակերպություններից

61411

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ
առևտրային կազմակերպություններից

61412

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով հիմնարկներից

61413

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61414

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61415

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով ֆիզիկական անձանցից

61416

Եկամուտներ արժեթղթերով գործարքների գծով անհատ ձեռնարկատերերից

615 Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով
6150 Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություններից

6151

61500

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով բանկերից

61501

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով վարկային կազմակերպություններից

61502

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ներդրումային ընկերություններից

61503

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ապահովագրական ընկերություններից

61504

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանցից
61510

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից

61511

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից

61512

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով հիմնարկներից

61513

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

61514

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61515

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ֆիզիկական անձանցից

61516

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով անհատ ձեռնարկատերերից

61517

Եկամուտներ խորհրդատվական ծառայությունների գծով այլ անձանցից

616 Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխումից
6160 Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ֆինանսականկազմակերպություններից

6161

61600

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով բանկերից

61601

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով վարկային կազմակերպություններից

61602

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ներդրումային ընկերություններից

61603

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ապահովագրական ընկերություններից

61604

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող
անձանցից
61610

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
պետական առևտրային կազմակերպություններից

61611

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ
առևտրային կազմակերպություններից

61612

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով հիմնարկներից

61613

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61614

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61615

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ֆիզիկական անձանցից

61616

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով անհատ ձեռնարկատերերից

61617

Եկամուտներ արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով այլ անձանցից

617 Եկամուտներ պահառության գործունեությունից
6170 Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ֆինանսականկազմակերպություններից

6171

61700

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով բանկերից

61701

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով վարկային կազմակերպություններից

61702

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ներդրումային ընկերություններից

61703

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ապահովագրական ընկերություններից

61704

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ֆինանսական կազմակերպությունչհանդիսացող
անձանցից
61710

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
պետական առևտրային կազմակերպություններից

61711

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
այլ առևտրային կազմակերպություններից

61712

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով հիմնարկներից

61713

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

61714

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61715

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով ֆիզիկական անձանցից

61716

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով անհատ ձեռնարկատերերից

61717

Եկամուտներ պահառության գործունեության գծով այլ անձանցից

6172 Եկամուտներ ներդրումային ֆոնդերի կառավարման դիմաց պարգևավճարների գծով
61720

Եկամուտներ ներդրումային ֆոնդերի կառավարման դիմաց պարգևավճարների գծով

618 Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայություններից
6180 Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություններից
61800

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով բանկերից

61801

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով վարկային կազմակերպություններից

61802

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ներդրումային ընկերություններից

61803

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ապահովագրական ընկերություններից

61804

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

6181 Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանցից
61810

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից

61811

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից

61812

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով հիմնարկներից

61813

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

61814

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

61815

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով ֆիզիկական անձանցից

61816

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով անհատ ձեռնարկատերերից

61817

Եկամուտներ այլ ներդրումային ծառայությունների գծով այլ անձանցից

62

Միջնորդավճարներ

620 Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկումից
6200 Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ֆինանսականկազմակերպություններից
62000 Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով բանկերից
62001

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով վարկային կազմակերպություններից

62002

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ներդրումային ընկերություններից

62003 Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ապահովագրական ընկերություններից
62004

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով այլ ֆինանսական
կազմակերպություններից

6201 Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանցից
62010

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից

62011

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից

62012

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով հիմնարկներից

62013

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

62014

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով այլ ոչ առևտրային
կազմակերպություններից

62015

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով ֆիզիկական անձանցից

62016

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով անհատ ձեռնարկատերերից

62017

Միջնորդավճարներ պլաստիկ քարտերի սպասարկման գծով այլ անձանցից

621 Այլ միջնորդավճարներ
6210 Այլ միջնորդավճարներ ֆինանսական կազմակերպություններից

6211

62100

Այլ միջնորդավճարներ բանկերից

62101

Այլ միջնորդավճարներ վարկային կազմակերպություններից

62102

Այլ միջնորդավճարներ ներդրումային ընկերություններից

62103

Այլ միջնորդավճարներ ապահովագրական ընկերություններից

62104

Այլ միջնորդավճարներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

Այլ միջնորդավճարներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից
62110

Այլ միջնորդավճարներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններից

62111

Այլ միջնորդավճարներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից

62112

Այլ միջնորդավճարներ հիմնարկներից

62113

Այլ միջնորդավճարներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից

62114

Այլ միջնորդավճարներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

62115

Այլ միջնորդավճարներ ֆիզիկական անձանցից

62116

Այլ միջնորդավճարներ անհատ ձեռնարկատերերից

62117

Այլ միջնորդավճարներ այլ անձանցից

622 Եկամուտներ պետական և տեղական ինքնակառավարման բյուջեների սպասարկման և այլծառայությունների
մատուցման գծով
6220 Եկամուտներ պետական բյուջեի սպասարկման և այլ ծառայությունների մատուցմանգծով
62200

Եկամուտներ պետական բյուջեի սպասարկման և այլ ծառայությունների մատուցման գծով

6221 Եկամուտներ տեղական ինքնակառավարման բյուջեի սպասարկման և այլծառայությունների մատուցման
գծով
62210

63

Եկամուտներ տեղական ինքնակառավարման բյուջեի սպասարկման և այլ ծառայությունների
մատուցման գծով

Կորուստների վերականգնումից (փոխհատուցումից) եկամուտներ

630 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից (փոխհատուցումից) եկամուտներ
6300 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ֆինանսականկազմակերպությունների
մասով
63000 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ բանկերի մասով
63001

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ վարկային կազմակերպությունների
մասով

63002 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ներդրումային ընկերությունների մասով
63003 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ապահովագրական ընկերությունների
մասով
63004 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների մասով
6301 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ֆինանսականկազմակերպություն
չհանդիսացող անձանց մասով
63010

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների մասով

63011

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների մասով

63012

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ հիմնարկների մասով

63013

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների մասով

63014

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ այլ ոչ առևտրային
կազմակերպությունների մասով

63015

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ ֆիզիկական անձանց մասով

63016

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերի մասով

63017

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ այլ անձանց մասով

6302 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետկապված
ֆինանսական կազմակերպությունների մասով
63020 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
բանկերի մասով
63021

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
վարկային կազմակերպությունների մասով

63022

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
ներդրումային ընկերությունների մասով

63023

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
ապահովագրական ընկերությունների մասով

63024

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների մասով

6303 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետկապված
ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց մասով
63030 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների
մասով
63031

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների մասով

63032

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
հիմնարկների մասով

63033 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասով
63034 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ
առևտրային կազմակերպությունների գծով
63035 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
ֆիզիկական անձանց մասով
63036 Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված
անհատ ձեռնարկատերերի մասով
63037

Վարկերի գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ կազմակերպության հետ կապված այլ
անձանց մասով

631 Կորուստների վերականգնումից եկամուտներ դեբիտորական պարտքերի և այլհոդվածների գծով
6310 Կորուստների վերականգնումից եկամուտներ դեբիտորական պարտքերի գծով

6311

63100

Կորուստների վերականգնումից եկամուտներ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ կանխիկի
սպասարկման գծով

63101

Կորուստների վերականգնումից եկամուտներ բյուջեի նկատմամբ այլ դեբիտորական պարտքերի գծով

63102

Կորուստների վերականգնումից եկամուտներ այլ անձանց նկատմամբ դեբիտորական պարտքերի
գծով

Կորուստների վերականգնումից եկամուտներ այլ հոդվածների գծով
63110

Մինչև մարման ժամկետը պահվող և այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում
ներդրումների գծով կորուստների վերականգնումից եկամուտներ

63111

Բանկային երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների կորուստների վերականգնումից
եկամուտներ

632 Ապահովագրության գծով փոխհատուցում
6320 Ապահովագրության գծով փոխհատուցում
63200 Ապահովագրության գծով փոխհատուցում
64

Նախորդ ժամանակաշրջանների եկամուտներ

640 Նախորդ ժամանակաշրջանների եկամուտներ
6400 Նախորդ ժամանակաշրջանների եկամուտներ
64000 Նախորդ ժամանակաշրջանների եկամուտներ էական սխալների ուղղման արդյունքում
64001

65

Նախորդ ժամանակաշրջանների եկամուտներ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունների արդյունքում

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) եկամուտներ

650 Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) եկամուտներ
6500 Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) եկամուտներ
65000 Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) եկամուտներ

66

Այլ եկամուտներ

660 Ձեռքբերումներից և/կամ օտարումներից (վաճառքից) ստացված օգուտներ
6600 Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված օգուտներ
66000 Հողամասերի օտարումից ստացված օգուտներ
66001

Շենքերի, շինությունների օտարումից ստացված օգուտներ

66002 Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների օտարումից ստացված օգուտներ
66003 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի օտարումից ստացված օգուտներ
66004 Փոխադրամիջոցների օտարումից ստացված օգուտներ
66005 Այլ հիմնական միջոցների օտարումից ստացված օգուտներ
6601 Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված օգուտներ
66010

Համակարգչային ծրագրերի օտարումից ստացված օգուտներ

66011

Լիցենզիաներ և վստահագրերի օտարումից ստացված օգուտներ

66012

Հեղինակային իրավունքների օտարումից ստացված օգուտներ

66013

Այլ ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված օգուտներ

6602 Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից ստացված օգուտներ
66020 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից ստացված օգուտներ
66021

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից ստացված
օգուտներ

66022

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից ստացված
օգուտներ

66023

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից օգուտներ

66024

Ածանցյալ գործիքների վաճառքից օգուտներ

6603 Այլ ակտիվների վաճառքից ստացված օգուտներ
66030 Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված օգուտներ
66031

Թանկարժեք մետաղների վաճառքից ստացված օգուտներ

66032

Հուշադրամների վաճառքից ստացված օգուտներ

66033 Թանկարժեք քարերի վաճառքից ստացված օգուտներ
66034 Ընդհատվող գործունեության վաճառքից ստացված օգուտներ
66035 Այլ ակտիվների վաճառքից ստացված օգուտներ
661 Վերագնահատումներից և վերաչափումներից ստացված օգուտներ
6610 Ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված օգուտներ

6611

66100

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
վերագնահատումից ստացված օգուտներ

66101

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված օգուտներ

66102

Ածանցյալ գործիքների վերագնահատումից օգուտներ

Այլ ակտիվների վերագնահատումից ստացված օգուտներ
66110

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված օգուտներ

66111

Թանկարժեք մետաղների վերագնահատումից առաջացած օգուտներ

66112

Թանկարժեք քարերի վերագնահատումից առաջացած օգուտներ

66113

Հուշադրամների վերագնահատումից առաջացած օգուտներ

66114

Այլ ակտիվների վերագնահատումից ստացված օգուտներ

662 Արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
6620 Հիմնական միջոցների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
66200 Հողամասերի արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
66201

Շենքերի, շինությունների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66202

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66203

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66204

Փոխադրամիջոցների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66205

Այլ հիմնական միջոցների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

6621 Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
66210

Համակարգչային ծրագրերի արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66211

Լիցենզիաներ և վստահագրերի արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66212

Հեղինակային իրավունքների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

66213

Այլ ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

6622 Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
66220

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից ստացված
օգուտներ

66221

Ածանցյալ գործիքների արժեզրկման հակադարձումից օգուտներ

6623 Այլ ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
66230 Թանկարժեք մետաղների և հուշադրամների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ
66231

Այլ ակտիվների արժեզրկման հակադարձումից ստացված օգուտներ

663 Այլ եկամուտներ
6630 Այլ եկամուտներ
66300 Հոժարագրերով, ակրեդիտիվներով գործառնություններից, հավատարմագրային կառավարման
գործառնություններից ստացված եկամուտներ
66301

Եկամուտներ ստացված տույժերից և տուգանքներից

66302

Եկամուտներ ստացված շնորհներից

66303 Եկամուտներ ընդհատվող գործունեությունից
66304 Այլ գործառնություններից ստացված օգուտներ
66305 Այլ եկամուտներ
67

Այլ համապարփակ եկամուտներ

670 Վերագնահատումներից/վերաչափումներից համապարփակ եկամուտներ
6700 Հիմնական միջոցների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ
67000 Հողամասերի վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ
67001

Շենքերի, շինությունների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

67002

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

67003 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ
67004

Փոխադրամիջոցների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

67005

Այլ հիմնական միջոցների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

6701 Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ
67010

Համակարգչային ծրագրերի վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

67011

Լիցենզիաներ և վստահագրերի վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

67012

Հեղինակային իրավունքների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

67013

Այլ ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ

6702 Ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ եկամուտներ
67020

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ
եկամուտներ

671 Այլ համապարփակ եկամուտներ
6710 Այլ համապարփակ եկամուտներ
67100

Թանկարժեք մետաղների վերագնահատումից ստացված օգուտներ

67101

Թանկարժեք քարերի վերագնահատումից ստացված օգուտներ

67102

Հուշադրամների վերագնահատումից ստացված օգուտներ

67103

Արտերկրյա գործառնության վերահաշվարկից փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ

ԿԱՐԳ 7 ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԾԱԽՍԵՐ
70

Տոկոսային ծախսեր

700 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպությունների թղթակցային հաշիվների ևներգրավված
ավանդների դիմաց
7000 Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների և ներգրավվածավանդների
դիմաց
70000 Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց
70001

Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70002

Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

7001 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպությունների թղթակցային և բանկայինհաշիվների
դիմաց
70010

Տոկոսային ծախսեր բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց

70011

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70012

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական հիմնադրամի համալրման
կուտակման հաշիվների դիմաց

70013

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70014

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական հիմնադրամի համալրման
կուտակման հաշիվների դիմաց

70015

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70016

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերությունների կանոնադրական հիմնադրամի համալրման
կուտակման հաշիվների դիմաց

70017

Տոկոսային ծախսեր այլ Ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70018

Տոկոսային ծախսեր այլ Ֆինանսական կազմակերպությունների կանոնադրական հիմնադրամի
համալրման կուտակման հաշիվների դիմաց

7002 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջավանդների
դիմաց
70020

Տոկոսային ծախսեր բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70021

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70022

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70023

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց

70024

Տոկոսային ծախսեր այլ Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց

7003 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավվածժամկետային ավանդների
դիմաց
70030 Տոկոսային ծախսեր բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց
70031

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց

70032

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

70033

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց

70034

Տոկոսային ծախսեր այլ Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
ավանդների դիմաց

701 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի ևփոխառությունների
դիմաց
7010 Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերից ստացված վարկերի ևփոխառությունների դիմաց

7011

70100

Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերից ստացված վարկերի դիմաց

70101

Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով

70102

Տոկոսային ծախսեր միջազգային ծրագրերով կենտրոնական բանկերից ստացված վարկերի դիմաց

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերիդիմաց
70110

Տոկոսային ծախսեր բանկերից ստացված վարկերի դիմաց

70111

Տոկոսային ծախսեր բանկերի օվերդրաֆտների, վարկային գծերի և օվերնայթների գծով

70112

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպություններից ստացված վարկերի դիմաց

70113

Տոկոսային ծախսեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի դիմաց

70114

Տոկոսային ծախսեր միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի դիմաց

7012 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջփոխառությունների
դիմաց
70120

Տոկոսային ծախսեր բանկերից ստացված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց

70121

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների
դիմաց

70122

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների
դիմաց

70123

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերություններից ստացված ցպահանջ փոխառությունների
դիմաց

70124

Տոկոսային ծախսեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց

7013 Տոկոսային ծախսեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվածժամկետային
փոխառությունների դիմաց
70130

Տոկոսային ծախսեր բանկերից ստացված ժամկետային փոխառությունների դիմաց

70131

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների
դիմաց

70132

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերություններից ստացված ժամկետային փոխառությունների
դիմաց

70133

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերություններից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց

70134

Տոկոսային ծախսեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց

702 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկայինհաշիվների և
ներգրավված ավանդների դիմաց

7020 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցբանկային հաշիվների
դիմաց

7021

70200

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70201

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70202

Տոկոսային ծախսեր հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց

70203

Տոկոսային ծախսեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70204

Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց

70205

Տոկոսային ծախսեր ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց

70206

Տոկոսային ծախսեր անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց

70207

Տոկոսային ծախսեր այլ անձանցի բանկային հաշիվների դիմաց

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցիցներգրավված
ցպահանջ ավանդների դիմաց
70210

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70211

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70212

Տոկոսային ծախսեր հիմնարկներից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70213

Տոկոսային ծախսեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ
ավանդների դիմաց

70214

Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց

70215

Տոկոսային ծախսեր ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70216

Տոկոսային ծախսեր անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

70217

Տոկոսային ծախսեր այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց

7022 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցիցներգրավված
ժամկետային ավանդների դիմաց
70220

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

70221

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

70222

Տոկոսային ծախսեր հիմնարկներից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

70223

Տոկոսային ծախսեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
ավանդների դիմաց

70224

Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
ավանդների դիմաց

70225

Տոկոսային ծախսեր ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

70226

Տոկոսային ծախսեր անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

70227

Տոկոսային ծախսեր այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց

703 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցիցներգրավված
փոխառությունների դիմաց
7030 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցիցներգրավված
ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
70300 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց

70301

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց

70302

Տոկոսային ծախսեր հիմնարկներից ներգրավված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց

70303

Տոկոսային ծախսեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց

70304

Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ
փոխառությունների դիմաց

70305

Տոկոսային ծախսեր ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց

70306 Տոկոսային ծախսեր անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց
70307

Տոկոսային ծախսեր այլ անձանցից ներգրավված ցպահանջ փոխառությունների դիմաց

7031 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցիցներգրավված
ժամկետային փոխառությունների դիմաց
70310

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային փոխառությունների դիմաց

70311

Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային փոխառությունների դիմաց

70312

Տոկոսային ծախսեր հիմնարկներից ներգրավված փոխառությունների դիմաց

70313

Տոկոսային ծախսեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց

70314

Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային
փոխառությունների դիմաց

70315

Տոկոսային ծախսեր ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային փոխառությունների դիմաց

70316

Տոկոսային ծախսեր անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ժամկետային փոխառությունների
դիմաց

70317

Տոկոսային ծախսեր այլ անձանցից ներգրավված ժամկետային փոխառությունների դիմաց

704 Տոկոսային ծախսեր ռեպո համաձայնագրերի դիմաց
7040 Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերի և ֆինանսականկազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո
համաձայնագրերի դիմաց
70400

Տոկոսային ծախսեր կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70401

Տոկոսային ծախսեր բանկերի հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70402

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70403

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70404

Տոկոսային ծախսեր ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի
դիմաց

70405

Տոկոսային ծախսեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի
դիմաց

7041 Տոկոսային ծախսեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետկնքած ռեպո
համաձայնագրերի դիմաց
70410

Տոկոսային ծախսեր պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերից և
փոխառությունների դիմաց

70411

Տոկոսային ծախսեր այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերից և
փոխառությունների դիմաց

70412

Տոկոսային ծախսեր հիմնարկների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70413

Տոկոսային ծախսեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո
համաձայնագրերի դիմաց

70414

Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի
դիմաց

70415

Տոկոսային ծախսեր ֆիզիկական անձանց հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70416

Տոկոսային ծախսեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

70417

Տոկոսային ծախսեր այլ անձանց հետ կնքած ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

705 Տոկոսային ծախսեր կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց
7050 Տոկոսային ծախսեր կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց
70500 Ծախսեր կազմակերպության կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթերի դիմաց
70501

Տոկոսային ծախսեր կազմակերպության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի դիմաց

706 Տոկոսային ծախսեր կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ևսոցիալական
ապահովության հիմնադրամի գծով
7060 Տոկոսային ծախսեր ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվների դիմաց
70600 Տոկոսային ծախսեր ծրագրերի իրականացման գրասենյակների բանկային հաշիվների դիմաց
70601

Տոկոսային ծախսեր ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ցպահանջ ավանդների
դիմաց

70602

Տոկոսային ծախսեր ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդների
դիմաց

7061 Տոկոսային ծախսեր գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց
70610

Տոկոսային ծախսեր գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց

70611

Տոկոսային ծախսեր միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց

7062 Տոկոսային ծախսեր կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ևսոցիալական
ապահովության հիմնադրամի նկատմամբ այլ պարտավորություններիդիմաց
70620

Տոկոսային ծախսեր կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

70621

Տոկոսային ծախսեր գանձապետական պահառուի գծով պարտավորությունների դիմաց

70622

Տոկոսային ծախսեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ պարտավորությունների
դիմաց

70623

Տոկոսային ծախսեր սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նկատմամբ պարտավորությունների
դիմաց

707 Այլ տոկոսային ծախսեր
7070 Այլ տոկոսային ծախսեր

71

70700

Տոկոսային ծախսեր ածանցյալ գործիքներից

70701

Տոկոսային ծախսեր ստացված ֆինանսական վարձակալության դիմաց

70702

Այլ տոկոսային ծախսեր

Ոչ տոկոսային ծախսեր

710 Միջնորդավճարներ, տույժեր ու տուգանքներ և այլ գործառնական ծախսեր
7100 Միջնորդավճարներ, տույժեր ու տուգանքներ և այլ գործառնական ծախսեր
71000

Միջնորդավճարներ

71001

Տույժեր ու տուգանքներ

71002

Տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ծախսեր

71003

Ստացված ակրեդիտիվների դիմաց ծախսեր

71004

Պարտամուրհակային ընդունման և լիազորագրային գործառնությունների ծախսեր

71005

Ֆակտորինգի ծախսեր

71006

Ծախսեր արժեթղթերի փաթեթի կառավարման դիմաց

71007

Ծախսեր արժեթղթերի պահառության դիմաց

7101

71008

Վճարահաշվարկային համակարգերի գծով ծախսեր

71009

Այլ գործառնական ծախսեր

Ծախսեր ներդրումային ֆոնդի կառավարման դիմաց պարգևավճարների գծով
71010

711

Ծախսեր ներդրումային ֆոնդի կառավարման դիմաց պարգևավճարների գծով

Վարչական ծախսեր
7110

7111

7112

7113

7114

7115

Աշխատակազմի գծով ծախսեր
71100

Հիմնական աշխատողներին տրվող աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ

71101

Պայմանագրային աշխատողներին տրվող աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ

71102

Պարգևատրումներ և լրավճարներ

71103

Արձակուրդների և ոչ աշխատանքային օրերի համար վճարումներ

71104

Հատկացումներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

71105

Անձնակազմի ուսուցման ծախսեր

71106

Անձնակազմի այլ ծախսեր

Հիմնական միջոցների վարձակալության, սպասարկման և պահպանման գծովծախսեր
71110

Կազմակերպության շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության ծախսեր

71111

Կազմակերպության շենքի տեխնիկական սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

71112

Սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

71113

Անվտանգության ապահովման ծախսեր

71114

Կապի և հաղորդակցական միջոցների գծով ծախսեր

71115

Բանկի փոխադրամիջոցների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

Հասարակական կապերի գծով ծախսեր
71120

Գովազդի ծախսեր

71121

Ներկայացուցչական ծախսեր

71122

Հասարակական կապերի գծով այլ ծախսեր

71123

Անդամավճարներ

71124

Երաշխիքային վճարներ ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին

Հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսեր
71130

Շենքերի, շինությունների մաշվածության գծով ծախսեր

71131

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների մաշվածության գծով ծախսեր

71132

Կապի և հաղորդակցման միջոցների, հաշվողական, համակարգչային և ավտոմատ կառավարման այլ
տեխնիկայի մաշվածության գծով ծախսեր

71133

Փոխադրամիջոցների մաշվածության գծով ծախսեր

71134

Այլ հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսեր

71135

Ֆինանսական վարձակալությամբ վարձակալած հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսեր

71136

Վարձակալած հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածության գծով ծախսեր

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով ծախսեր
71140

Համակարգչային ծրագրերի ամորտիզացիայի գծով ծախսեր

71141

Լիցենզիաների և վստահագրերի ամորտիզացիայի գծով ծախսեր

71142

Հեղինակային իրավունքների ամորտիզացիայի գծով ծախսեր

71143

Այլ ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով ծախսեր

Այլ վարչական ծախսեր

712

71150

Չփոխհատուցվող հարկեր և տուրքեր

71151

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ծախսեր

71152

Գործուղման ծախսեր

71153

Կազմակերպչական ծախսեր

71154

Ապահովագրության գծով ծախսեր

71155

Գրասենյակային ծախսեր

71156

Աուդիտի և այլ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

71157

Այլ կառավարչական ծախսեր

Ապահովագրության գծով ծախսեր
7120 Ավանդների ապահովագրության գծով ծախսեր
71200
7121

Ավանդների ապահովագրության գծով ծախսեր

Այլ ապահովագրության գծով ծախսեր
71210

Այլ ապահովագրության գծով ծախսեր

713 Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի գծով ծախսեր
7130 Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի գծով ծախսեր
71300
72

Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի գծով ծախսեր

Կորուստներ

720 Ձեռքբերումներից և/կամ օտարումներից (վաճառքից) առաջացած կորուստներ
7200 Հիմնական միջոցների օտարումից առաջացած կորուստներ

7201

72000

Հողամասերի օտարումից առաջացած կորուստներ

72001

Շենքերի, շինությունների օտարումից առաջացած կորուստներ

72002

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների օտարումից առաջացած կորուստներ

72003

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի օտարումից առաջացած կորուստներ

72004

Փոխադրամիջոցների օտարումից առաջացած կորուստներ

72005

Այլ հիմնական միջոցների օտարումից առաջացած կորուստներ

Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից առաջացած կորուստներ
72010

Համակարգչային ծրագրերի օտարումից առաջացած կորուստներ

72011

Լիցենզիաներ և վստահագրերի օտարումից առաջացած կորուստներ

72012

Հեղինակային իրավունքների օտարումից առաջացած կորուստներ

72013

Այլ ոչ նյութական ակտիվների օտարումից առաջացած կորուստներ

7202 Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից առաջացած կորուստներ
72020

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից առաջացած կորուստներ

72021

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից առաջացած
կորուստներ

72022

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների ձեռքբերումից և/կամ վաճառքից առաջացած
կորուստներ

72023

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից առաջացած կորուստներ

72024

Ածանցյալ գործիքների վաճառքից առաջացած կորուստներ

7203 Այլ ակտիվների վաճառքից առաջացած կորուստներ
72030

Արտարժույթի առք ու վաճառքից առաջացած կորուստներ

721

72031

Թանկարժեք մետաղների և հուշադրամների վաճառքից առաջացած կորուստներ

72032

Ընդհատվող գործունեության վաճառքից առաջացած կորուստներ

72033

Այլ ակտիվների վաճառքից առաջացած կորուստներ

Վերագնահատումներից/վերաչափումներից առաջացած կորուստներ
7210 Ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

7211

72100

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների
վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

72101

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված օգուտներ

72102

Ածանցյալ գործիքների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

Այլ ակտիվների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ
72110

Արտարժույթի վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

72111

Թանկարժեք մետաղների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

72112

Թանկարժեք քարերի վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

72113

Հուշադրամների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

72114

Այլ ակտիվների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

722 Արժեզրկումից առաջացած կորուստներ
7220 Հիմնական միջոցների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

7221

72200

Հողամասերի արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72201

Շենքերի, շինությունների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72202

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72203

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72204

Փոխադրամիջոցների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72205

Այլ հիմնական միջոցների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ
72210

Համակարգչային ծրագրերի արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72211

Լիցենզիաներ և վստահագրերի արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72212

Հեղինակային իրավունքների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72213

Այլ ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

7222 Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ
72220

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72221

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72222

Ածանցյալ գործիքների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

7223 Այլ ակտիվների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

73

72230

Թանկարժեք մետաղների և հուշադրամների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

72231

Այլ ակտիվների արժեզրկումից առաջացած կորուստներ

Հատկացումներ պահուստներին

730 Հատկացումներ վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստներիպահուստներին
7300 Հատկացումներ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծովհնարավոր
կորուստների պահուստներին
73000 Հատկացումներ բանկերին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին

73001

Հատկացումներ վարկային կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր
կորուստների պահուստներին

73002

Հատկացումներ ներդրումային ընկերություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր
կորուստների պահուստներին

73003

Հատկացումներ ապահովագրական ընկերություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր
կորուստների պահուստներին

73004

Հատկացումներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր
կորուստների պահուստներին

7301 Հատկացումներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծովվարկերի հնարավոր
կորուստների պահուստներին
73010

Հատկացումներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային
կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին

73011

Հատկացումներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային
կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին

73012

Հատկացումներ հիմնարկներին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին

73013

Հատկացումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծով
հնարավոր կորուստների պահուստներին

73014

Հատկացումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր
կորուստների պահուստներին

73015

Հատկացումներ ֆիզիկական անձանց տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների
պահուստներին

73016

Հատկացումներ անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների
պահուստներին

73017

Հատկացումներ այլ անձանց տրամադրած վարկերի գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին

7302 Հատկացումներ բյուջեի նկատմամբ դեբիտորական պարտքերի գծով հնարավորկորուստների
պահուստներին
73020

Հատկացումներ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ կանխիկի սպասարկման գծով
հնարավոր կորուստների պահուստներին

73021

Հատկացումներ բյուջեի նկատմամբ այլ դեբիտորական պարտքերի գծով

7303 Հատկացումներ այլ անձանց դեբիտորական պարտքերի գծով հնարավորկորուստների պահուստներին
73030 Հատկացումներ այլ անձանց նկատմամբ դեբիտորական պարտքերի գծով հնարավոր կորուստների
պահուստներին
7304 Հատկացումներ այլ ակտիվների գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին
73040

Հատկացումներ մինչև մարման ժամկետը պահվող և այլ կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում ներդրումների գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին ֆինանսական
կազմակերպությունների գծով

73041

Հատկացումներ մինչև մարման ժամկետը պահվող և այլ կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում ներդրումների գծով հնարավոր կորուստների պահուստներին ֆինանսական
կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

73042

Հատկացումներ բանկային երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների կորուստների
հնարավոր կորուստների պահուստներին

73043
74

Ծախսեր չաշխատող ակտիվների` նախորդ ժամանակաշրջանում հաշվեգրված տոկոսների գծով

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

740 Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
7400 Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
74000

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

74001

Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

75

Նախորդ ժամանակաշրջանների ծախսեր

750 Նախորդ ժամանակաշրջանների ծախսեր
7500 Նախորդ ժամանակաշրջանների ծախսեր
75000 Նախորդ ժամանակաշրջանների ծախսեր էական սխալների ուղղման արդյունքում
75001

76

Նախորդ ժամանակաշրջանների ծախսեր հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունների արդյունքում

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) ծախսեր

760 Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) ծախսեր
7600 Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) ծախսեր
76000 Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) ծախսեր
77

Այլ համապարփակ կորուստներ

770 Վերագնահատումներից/վերաչափումներից համապարփակ կորուստներ
7700 Հիմնական միջոցների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

7701

77000

Հողամասերի վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77001

Շենքերի, շինությունների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77002

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77003

Համակարգչային և այլ տեխնիկայի վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77004

Փոխադրամիջոցների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77005

Այլ հիմնական միջոցների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ
77010

Համակարգչային ծրագրերի վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77011

Լիցենզիաներ և վստահագրերի վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77012

Հեղինակային իրավունքների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

77013

Այլ ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

7702 Ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ կորուստներ

771

77020

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից համապարփակ
կորուստներ

77021

Թանկարժեք մետաղների և հուշադրամների վերագնահատումից առաջացած կորուստներ

Այլ համապարփակ կորուստներ
7710 Այլ համապարփակ կորուստներ
77100

78

Արտերկրյա գործառնության վերահաշվարկից փոխարժեքային տարբերություններից կորուստներ

Այլ ծախսեր/կորուստներ

780 Այլ ծախսեր/կորուստներ
7800 Այլ ծախսեր/կորուստներ
78000 Կորուստներ վճարային գործիքներով գործառնություններից
78001

Կորուստներ ընդհատվող գործունեությունից

78002

Այլ ծախսեր

78003 Այլ կորուստներ
ԿԱՐԳ 8 ՀԵՏՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
80

Պահանջներ և պարտավորություններ վճարման փաստաթղթերի և ածանցյալ գործիքների գծով

800 Վարկային գծեր, քարտեր և օվերդրաֆտներ
8000 Տրամադրված վարկային գծեր, քարտեր և օվերդրաֆտներ
80000 Տրամադրված վարկային գծերի առավելագույն սահմանաչափեր
80001

Տրամադրված վարկային գծերի չօգտագործված մասը

80002 Տրամադրված վարկային քարտերի սահմանաչափեր
80003 Տրամադրված վարկային քարտերի չօգտագործված մասը
80004 Տրամադրված օվերդրաֆտների առավելագույն սահմանաչափեր
80005 Տրամադրված օվերդրաֆտների չօգտագործված մասը
8001 Ստացված վարկային գծեր, քարտեր և օվերդրաֆտներ
80010

Ստացված վարկային գծերի առավելագույն սահմանաչափեր

80011

Ստացված վարկային գծերի չօգտագործված մասը

80012

Ստացված վարկային քարտերի սահմանաչափեր

80013

Ստացված վարկային քարտերի չօգտագործված մասը

80014

Ստացված օվերդրաֆտների առավելագույն սահմանաչափեր

80015

Ստացված օվերդրաֆտների չօգտագործված մասը

801 Ակրեդիտիվներ և վճարային փաստաթղթեր
8010 Տրամադրված ակրեդիտիվներ և վճարային փաստաթղթեր
80100

Ակրեդիտիվներ

80101

Վճարային հանձնարարագրեր

80102

Այլ վճարային փաստաթղթեր

802 Ածանցյալ գործիքներ
8020 Ածանցյալ գործիքներ
80200 Գնման ֆյուչերս
80201

Գնման ֆորվարդ

80202

Գնման օպցիոն

80203 Գնման արժութային սվոպ
80204

Վաճառքի ֆյուչերս

80205 Վաճառքի ֆորվարդ
80206 Վաճառքի օպցիոն
80207

Վաճառքի արժութային սվոպ

80208 Տոկոսադրույքի սվոպ
80209 Այլ ածանցյալ գործիքներ
81

Գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, այլ պայմանական ակտիվներ ևպարտավորություններ

810 Գրավ
8100 Որպես գրավ ստացված արժեթղթեր
81000

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

81001

Պետական արժեթղթեր

81002

Այլ արժեթղթեր

8101 Որպես գրավ ստացված այլ միջոցներ
81010

Բանկային ոսկի

81011

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ և ջարդով

81012

Թանկարժեք զարդեր և թանկարժեք քարեր

81013

Անշարժ գույք

81014

Փոխադրամիջոցներ

81015

Այլ հիմնական միջոցներ

81016

Պատրաստի արտադրանք և ապրանքներ

81017

Դրամական միջոցներ

81018

Այլ գրավ

8102 Որպես գրավ տրամադրված արժեթղթեր
81020

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

81021

Պետական արժեթղթեր

81022

Այլ արժեթղթեր

8103 Որպես գրավ տրամադրված այլ միջոցներ

811

81030

Բանկային ոսկի

81031

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ և ջարդով

81032

Թանկարժեք զարդեր և թանկարժեք քարեր

81033

Անշարժ գույք

81034

Փոխադրամիջոցներ

81035

Այլ հիմնական միջոցներ

81036

Դրամական միջոցներ

81037

Այլ գրավ

Երաշխիքներ
8110 Ստացված երաշխիքներ

8111

81100

Վարկային երաշխիքներ

81101

Այլ երաշխիքներ

Տրամադրված երաշխիքներ
81110

Վարկային երաշխիքներ

81111

Այլ երաշխիքներ

81112

Վարկային երաշխիքներ կազմակերպության հետ կապված անձանց գծով

81113

Այլ երաշխիքներ կազմակերպության հետ կապված անձանց գծով

812 Երաշխավորություններ
8120 Ստացված երաշխավորություններ

8121

81200

Վարկային երաշխավորություններ

81201

Այլ երաշխավորություններ

Տրամադրված երաշխավորություններ
81210

Վարկային երաշխավորություններ

81211

Այլ երաշխավորություններ

81212

Վարկային երաշխավորություններ կազմակերպության հետ կապված անձանց գծով

81213

Այլ երաշխավորություններ կազմակերպության հետ կապված անձանց գծով

813 Այլ պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ
8130 Այլ պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ
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81300

Այլ պայմանական ակտիվներ

81301

Այլ պայմանական պարտավորություններ

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված և փոխառությամբ ստացված արժեթղթեր

820 Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր
8200 Ֆինանսական կազմակերպություններից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերվածարժեթղթեր
82000 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
82001

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82002

ՀՀ պետական արժեթղթեր

82003 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
82004

ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82005 Այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
82006 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
82007

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82008 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8201 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ռեպոհամաձայնագրերով ձեռք բերված
արժեթղթեր
82010

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82011

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82012

ՀՀ պետական արժեթղթեր

82013

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

82014

ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82015

Այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82016

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82017

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82018

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

821 Փոխառությամբ ստացված արժեթղթեր
8210 Ֆինանսական կազմակերպություններից փոխառությամբ ստացված արժեթղթեր

8211

82100

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82101

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82102

ՀՀ պետական արժեթղթեր

82103

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

82104

ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82105

Այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82106

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82107

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82108

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից փոխառությամբստացված արժեթղթեր
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82110

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82111

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

82112

ՀՀ պետական արժեթղթեր

82113

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

82114

ՀՀ ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82115

Այլ երկրների ոչ պետական բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

82116

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82117

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

82118

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

830 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արժեթղթեր
8300 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողշահույթով կամ վնասով
վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
83000 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
83001

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83002 ՀՀ պետական արժեթղթեր
83003 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
83004 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
83005 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
83006 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83007 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83008 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8301 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրերովվաճառված շահույթով
կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվողարժեթղթեր
83010

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83011

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83012

ՀՀ պետական արժեթղթեր

83013

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

83014

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

83015

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

83016

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

83017

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

83018

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8302 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողվաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր
83020 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
83021

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83022

ՀՀ պետական արժեթղթեր

83023

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

83024

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

83025

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

83026 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

83027

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

83028 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8303 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրերովվաճառված վաճառքի
համար մատչելի արժեթղթեր
83030 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
83031

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83032

ՀՀ պետական արժեթղթեր

83033 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
83034 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
83035 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
83036 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83037

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

83038 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8304 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող մինչևմարման ժամկետը
պահվող արժեթղթեր
83040 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
83041

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83042

ՀՀ պետական արժեթղթեր

83043 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
83044

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

83045 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83046 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8305 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրերովվաճառված մինչև
մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր
83050 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
83051

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83052

ՀՀ պետական արժեթղթեր

83053 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
83054 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83055 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83056 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8306 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրերով ձեռքբերված
արժեթղթեր
83060 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
83061

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

83062 ՀՀ պետական արժեթղթեր
83063 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
83064 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
83065 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
83066 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83067 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
83068 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8307 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ածանցյալ գործիքներ

83070 Ֆյուչերս
83071

Ֆորվարդ

83072

Օպցիոն

83073

Արժութային սվոպ

83074

Տոկոսադրույքային սվոպ

83075

Փոխարժեքային սվոպ

83076 Այլ տեսակի սվոպ
83077

Այլ ածանցյալ գործիքներ

831 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվներ
8310 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արժույթ
83100
8311

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արժույթ

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքերարժեթղթերի
վաճառքների գծով
83110

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ կենտրոնական
բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

83111

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների
կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

83112

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ պետական
արժեթղթերի վաճառքների գծով

83113

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների
պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով

83114

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ բաժնային
արժեթղթեր և փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

83115

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների
բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

83116

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ ոչ պետական
այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

83117

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների ոչ
պետական այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

83118

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր միջազգային
ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի վաճառքների գծով

83119

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած դեբիտորական պարտքեր տոկոսների և
շահաբաժինների գծով

8312 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո տրամադրված փոխառություններ
83120

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո տրամադրված ցպահանջ փոխառություններ

83121

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո տրամադրված ցպահանջ փոխառությունների գծով
հաշվեգրված ստացվելիք տոկսներ

83122

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո տրամադրված ժամկետային փոխառություններ

83123

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո տրամադրված ժամկետային փոխառությունների գծով
հաշվեգրված ստացվելիք տոկսներ

8313 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրեր
83130

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված
ռեպո համաձայնագրեր

83131

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված
ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

83132

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

83133

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

83134

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

83135

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

83136

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

83137

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
ստացվելիք տոկոսներ

8314 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվներ
83140

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլ ակտիվներ

83141

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ առաջացած այլ ակտիվների գծով ստացվելիք տոկսներ

832 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվներիգծով
պարտավորություններ հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
8320 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով
պարտավորություններ հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
83200 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով
պարտավորություններ հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
833 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած պարտավորություններ
8330 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքերարժեթղթերի
գնումների գծով
83300 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով
83301

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների
կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով

83302

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ պետական
արժեթղթերի գնումների գծով

83303 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների
պետական արժեթղթերի գնումների գծով
83304 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ բաժնային
արժեթղթեր և փայամասնակցությունների գնումների գծով
83305 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների
բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների գնումների գծով
83306 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ ոչ պետական
այլ արժեթղթերի գնումների գծով
83307

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների ոչ
պետական այլ արժեթղթերի գնումների գծով

83308 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր միջազգային
ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի գնումների գծով
83309 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո առաջացած կրեդիտորական պարտքեր տոկոսների և
շահաբաժինների գծով
8331 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ստացված փոխառություններ
83310

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ստացված ցպահանջ փոխառություններ

83311

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ստացված ցպահանջ փոխառությունների գծով վճարման
ենթակա տոկոսներ

83312

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ստացված ժամկետային փոխառություններ

83313

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ստացված ժամկետային փոխառությունների գծով
վճարման ենթակա տոկոսներ

8332 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրեր
83320

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված
ռեպո համաձայնագրեր

83321

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված
ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

83322

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

83323

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

83324

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

83325

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

83326

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

83327

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
ստացվելիք տոկոսներ

8333 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրերի
գծովպարտավորություններ
83330 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված
ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ
83331

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ

83332

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

83333 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ
8334 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ածանցյալ գործիքներ
83340 Ֆյուչերս
83341

Ֆորվարդ

83342

Օպցիոն

83343

Արժութային սվոպ

83344

Տոկոսադրույքային սվոպ

83345

Փոխարժեքային սվոպ

83346 Այլ տեսակի սվոպ
83347

Այլ ածանցյալ գործիքներ

834 Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողֆինանսական
ակտիվներից
8340 Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
արժեթղթերից
83400 Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերից
83401

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերից

83402

Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերից

83403 Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերից
83404

Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերից

83405 Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերից

83406 Տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերից
8341 Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
այլ ֆինանսական ակտիվներից
83410

Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

83411

Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

83412

Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով

83413

Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ առաջացած այլ ակտիվներից

83414

Այլ տոկոսային եկամուտներ

8342 Ոչ տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրիհամաձայն
կառավարվող արժեթղթերի վաճառքից
83420

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքից

83421

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վաճառքից

83422

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքից

83423

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքից

83424

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վաճառքից

83425

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վաճառքից

83426

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

83427

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

83428

Ոչ տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վաճառքից

8343 Ոչ տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրիհամաձայն
կառավարվող արժեթղթերի վերագնահատումից
83430 Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից
83431

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

83432

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83433

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83434

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83435

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83436 Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից
83437

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83438

Ոչ տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8344 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվների գծով այլ
եկամուտներ
83440

Եկամուտներ շահաբաժինների/փայերի գծով

83441

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող
արտարժույթի վաճառքից

83442

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արտարժույթի
վերագնահատումից եկամուտներ

83443

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

8345 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ եկամուտներ վերագնահատումից
83450 Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից
83451

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված
արժեթղթերի վերագնահատումից

83452

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83453

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83454

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83455

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83456

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83457

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83458

Այլ համապարփակ եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8346 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ եկամուտներ
83460 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով այլ
համապարփակ եկամուտներ
835 Վնասներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողֆինանսական
ակտիվներից
8350 Տոկոսային ծախսեր արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայնկառավարվող այլ
ֆինանսական ակտիվներից
83500 Տոկոսային ծախսեր արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով
83501

Տոկոսային ծախսեր արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

83502

Տոկոսային ծախսեր արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ներքո կնքված ռեպո համաձայնագրերի
գծով

83503 Տոկոսային ծախսեր արժեթղթերի փաթեթի կառավարմամբ առաջացած այլ ակտիվներից
83504 Այլ տոկոսային ծախսեր
8351 Ոչ տոկոսային վնասներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
արժեթղթերի վաճառքից
83510

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքից

83511

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վաճառքից

83512

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքից

83513

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքից

83514

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վաճառքից

83515

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վաճառքից

83516

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

83517

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

83518

Ոչ տոկոսային վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի վաճառքից

8352 Ոչ տոկոսային վնասներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
արժեթղթերի վերագնահատումից
83520

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

83521

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

83522

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83523

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83524

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վերագնահատումից

83525

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83526

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83527

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83528

Ոչ տոկոսային վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8353 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվների գծով այլ
ծախսեր
83530 Ծախսեր շահաբաժինների/փայերի գծով
83531

Վնասներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող
արտարժույթի վաճառքից

83532

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արտարժույթի
վերագնահատումից վնասներ

83533

Այլ ոչ տոկոսային վնասներ

8354 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ վնասներ վերագնահատումից
83540 Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից
83541

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

83542

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83543

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

83544

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83545

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

83546

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83547

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

83548

Այլ համապարփակ վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8355 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ վնասներ
83550 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով այլ
համապարփակ վնասներ
836 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք արժեթղթերի փաթեթի կառավարմանշրջանակներում
8360 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք արժեթղթերի փաթեթիկառավարման շրջանակներում

83600 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք արժեթղթերի փաթեթի կառավարման
շրջանակներում
84

Բրոքերային ծառայություն

840 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արժեթղթեր
8400 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող շահույթով կամ վնասովվերաչափվող իրական
արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
84000 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
84001

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84002

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84003 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
84004

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84005 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
84006 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
84007

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84008 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8401 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերովվաճառված շահույթով
կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվողարժեթղթեր
84010

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84011

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84012

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84013

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

84014

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84015

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84016

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84017

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84018

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8402 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող վաճառքի համար մատչելիարժեթղթեր
84020

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84021

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84022

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84023

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

84024

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84025

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84026

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84027

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84028

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8403 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերովվաճառված վաճառքի
համար մատչելի արժեթղթեր
84030 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
84031

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84032

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84033 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

84034

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84035 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
84036 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
84037

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84038 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8404 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող մինչև մարման ժամկետըպահվող արժեթղթեր
84040 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
84041

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84042

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84043

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

84044

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84045

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84046

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8405 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերովվաճառված մինչև մարման
ժամկետը պահվող արժեթղթեր
84050 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
84051

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84052

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84053

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

84054

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84055

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84056 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8406 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերով ձեռքբերված արժեթղթեր
84060 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
84061

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

84062

ՀՀ պետական արժեթղթեր

84063 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
84064

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

84065 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
84066 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
84067

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

84068 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8407 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ածանցյալ գործիքներ
84070

Ֆյուչերս

84071

Ֆորվարդ

84072

Օպցիոն

84073

Արժութային սվոպ

84074

Տոկոսադրույքային սվոպ

84075

Փոխարժեքային սվոպ

84076

Այլ տեսակի սվոպ

84077

Այլ ածանցյալ գործիքներ

841 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլ ակտիվներ

8410 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արժույթ
84100

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արժույթ

8411 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքերարժեթղթերի
վաճառքների գծով
84110

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ կենտրոնական
բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

84111

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների
կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

84112

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ պետական
արժեթղթերի վաճառքների գծով

84113

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների
պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով

84114

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ բաժնային
արժեթղթեր և փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

84115

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների
բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

84116

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ ոչ պետական
այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

84117

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ երկրների ոչ
պետական այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

84118

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր միջազգային
ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի վաճառքների գծով

84119

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած դեբիտորական պարտքեր տոկոսների և
շահաբաժինների գծով

8412 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված փոխառություններ
84120

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ցպահանջ փոխառություններ

84121

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ցպահանջ փոխառությունների գծով
հաշվեգրված ստացվելիք տոկսներ

84122

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ժամկետային փոխառություններ

84123

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ժամկետային փոխառությունների գծով
հաշվեգրված ստացվելիք տոկսներ

8413 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրեր
84130

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր

84131

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

84132

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

84133

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

84134

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

84135

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

84136

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

84137

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
ստացվելիք տոկոսներ

8414 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլ ակտիվներ

84140

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլ ակտիվներ

84141

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլ ակտիվների գծով ստացվելիք տոկսներ

842 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծովպարտավորություններ
հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
8420 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծովպարտավորություններ
հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
84200

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով պարտավորություններ
հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ

843 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած պարտավորություններ
8430 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքերարժեթղթերի
գնումների գծով
84300 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ կենտրոնական
բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով
84301

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների
կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով

84302

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ պետական
արժեթղթերի գնումների գծով

84303 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների
պետական արժեթղթերի գնումների գծով
84304

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ բաժնային
արժեթղթեր և փայամասնակցությունների գնումների գծով

84305 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների
բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների գնումների գծով
84306 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ ոչ պետական
այլ արժեթղթերի գնումների գծով
84307

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ երկրների ոչ
պետական այլ արժեթղթերի գնումների գծով

84308 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր միջազգային
ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի գնումների գծով
84309 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած կրեդիտորական պարտքեր տոկոսների և
շահաբաժինների գծով
8431 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ստացված փոխառություններ
84310

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ստացված ցպահանջ փոխառություններ

84311

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ստացված ցպահանջ փոխառությունների գծով վճարման
ենթակա տոկոսներ

84312

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ստացված ժամկետային փոխառություններ

84313

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ստացված ժամկետային փոխառությունների գծով
վճարման ենթակա տոկոսներ

8432 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրեր
84320

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր

84321

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

84322

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

84323

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

84324

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

84325

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

84326

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

84327

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
ստացվելիք տոկոսներ

8433 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերի
գծովպարտավորություններ
84330 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ
84331

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող
առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ

84332

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

84333

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում այլ անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ

8434 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ածանցյալ գործիքներ
84340

Ֆյուչերս

84341

Ֆորվարդ

84342

Օպցիոն

84343

Արժութային սվոպ

84344

Տոկոսադրույքային սվոպ

84345

Փոխարժեքային սվոպ

84346

Այլ տեսակի սվոպ

84347

Այլ ածանցյալ գործիքներ

844 Եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ֆինանսականակտիվներից
8440 Տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվողարժեթղթերից
84400 Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերից
84401

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերից

84402

Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերից

84403

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերից

84404

Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերից

84405

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերից

84406

Տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերից

8441 Տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլֆինանսական
ակտիվներից
84410

Տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

84411

Տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

84412

Տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերի
գծով

84413

Տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած այլ ակտիվներից

84414

Այլ տոկոսային եկամուտներ

8442 Ոչ տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվողարժեթղթերի
վաճառքից
84420

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքից

84421

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վաճառքից

84422

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքից

84423

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքից

84424

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վաճառքից

84425

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վաճառքից

84426

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

84427

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

84428

Ոչ տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վաճառքից

8443 Ոչ տոկոսային եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվողարժեթղթերի
վերագնահատումից
84430

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84431

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84432

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84433

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84434

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84435

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84436

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84437

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84438

Ոչ տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8444 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլ ակտիվների գծով այլեկամուտներ
84440

Եկամուտներ շահաբաժինների/փայերի գծով

84441

Եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վաճառքից

84442

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վերագնահատումից
եկամուտներ

84443

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

8445 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով այլհամապարփակ
եկամուտներ վերագնահատումից
84450

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84451

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված
արժեթղթերի վերագնահատումից

84452

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84453

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84454

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84455

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84456

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84457

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84458

Այլ համապարփակ եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8446 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով այլհամապարփակ
եկամուտներ
84460

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով այլ համապարփակ
եկամուտներ

845 Վնասներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ֆինանսականակտիվներից
8450 Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլֆինանսական
ակտիվներից
84500 Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով
84501

Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

84502

Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով

84503

Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած այլ ակտիվներից

84504

Այլ տոկոսային ծախսեր

8451 Ոչ տոկոսային վնասներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվողարժեթղթերի
վաճառքից
84510

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքից

84511

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վաճառքից

84512

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքից

84513

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքից

84514

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վաճառքից

84515

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վաճառքից

84516

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

84517

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

84518

Ոչ տոկոսային վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի վաճառքից

8452 Ոչ տոկոսային վնասներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվողարժեթղթերի
վերագնահատումից
84520

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84521

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84522

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84523

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84524

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վերագնահատումից

84525

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84526

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84527

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84528

Ոչ տոկոսային վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8453 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող այլ ակտիվների գծով այլծախսեր
84530 Ծախսեր շահաբաժինների/փայերի գծով
84531

Վնասեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վաճառքից

84532

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վերագնահատումից վնասներ

84533

Այլ ոչ տոկոսային վնասներ

8454 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով այլհամապարփակ վնասներ
վերագնահատումից
84540

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84541

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

84542

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84543

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

84544

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84545

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

84546

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84547

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

84548

Այլ համապարփակ վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8455 Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով այլհամապարփակ վնասներ
84550

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող ակտիվների գծով այլ համապարփակ
վնասներ

846 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք բրոքերային ծառայությանշրջանակներում
8460 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք բրոքերային ծառայությանշրջանակներում
84600 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք բրոքերային ծառայության շրջանակներում
85

Ներդրումային ֆոնդի կառավարում

850 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արժեթղթեր
8500 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողշահույթով կամ վնասով
վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
85000 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
85001

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85002 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85003 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85004 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
85005 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
85006 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85007 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85008 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8501 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրերով
վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրականարժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
85010

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85011

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85012

ՀՀ պետական արժեթղթեր

85013

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85014

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

85015

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

85016

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85017

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85018

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8502 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողվաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր
85020 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
85021

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85022

ՀՀ պետական արժեթղթեր

85023

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85024

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

85025

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

85026 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85027

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85028 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8503 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրերով
վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր
85030 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
85031

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85032

ՀՀ պետական արժեթղթեր

85033 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85034 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
85035 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
85036 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85037

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85038 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8504 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող մինչևմարման ժամկետը
պահվող արժեթղթեր
85040 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
85041

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85042

ՀՀ պետական արժեթղթեր

85043

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85044

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85045

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85046 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

8505 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրերով
վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր
85050 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
85051

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85052

ՀՀ պետական արժեթղթեր

85053 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85054

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85055 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85056 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8506 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրերով ձեռք
բերված արժեթղթեր
85060 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
85061

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

85062

ՀՀ պետական արժեթղթեր

85063 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85064 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
85065 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ
85066 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85067

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85068 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
8507 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ածանցյալգործիքներ
85070 Ֆյուչերս
85071

Ֆորվարդ

85072

Օպցիոն

85073

Արժութային սվոպ

85074

Տոկոսադրույքային սվոպ

85075

Փոխարժեքային սվոպ

85076 Այլ տեսակի սվոպ
85077

Այլ ածանցյալ գործիքներ

851 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվներ
8510 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արժույթ
85100
8511

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արժույթ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացածդեբիտորական պարտքեր
արժեթղթերի վաճառքների գծով
85110

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

85111

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

85112

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով

85113

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով

85114

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

85115

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

85116

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

85117

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

85118

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի վաճառքների գծով

85119

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
տոկոսների և շահաբաժինների գծով

8512 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրվածփոխառություններ
85120

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրված ցպահանջ
փոխառություններ

85121

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված ստացվելիք տոկսներ

85122

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրված ժամկետային
փոխառություններ

85123

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված ստացվելիք տոկսներ

8513 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրեր
85130

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85131

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

85132

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85133

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
ստացվելիք տոկոսներ

85134

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85135

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

85136

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր

85137

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

8514 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող անշարժգույք
85140

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող հողամասեր

85141

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող շենքեր և շինություններ

8515 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվներ
85150

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլ ակտիվներ

85151

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլ ակտիվների գծով
ստացվելիք տոկսներ

852 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվներիգծով
պարտավորություններ մասնակիցների նկատմամբ
8520 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով
պարտավորություններ մասնակիցների նկատմամբ

85200 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով
պարտավորություններ մասնակիցների նկատմամբ
853 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացածպարտավորություններ
8530 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացածկրեդիտորական պարտքեր
արժեթղթերի գնումների գծով
85300 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով
85301

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով

85302

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
ՀՀ պետական արժեթղթերի գնումների գծով

85303 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
այլ երկրների պետական արժեթղթերի գնումների գծով
85304 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների գնումների գծով
85305 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների գնումների գծով
85306 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի գնումների գծով
85307

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գնումների գծով

85308 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի գնումների գծով
85309 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
տոկոսների և շահաբաժինների գծով
8531 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ստացվածփոխառություններ
85310

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ստացված ցպահանջ փոխառություններ

85311

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ստացված ցպահանջ
փոխառությունների գծով վճարման ենթակա տոկոսներ

85312

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ստացված ժամկետային
փոխառություններ

85313

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ստացված ժամկետային
փոխառությունների գծով վճարման ենթակա տոկոսներ

8532 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրեր
85320

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85321

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

85322

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85323

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից
ստացվելիք տոկոսներ

85324

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85325

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

85326

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր

85327

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

8533 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպոհամաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ
85330 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ
85331

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ

85332

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

85333

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

8534 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ածանցյալգործիքներ
85340 Ֆյուչերս
85341

Ֆորվարդ

85342

Օպցիոն

85343

Արժութային սվոպ

85344

Տոկոսադրույքային սվոպ

85345

Փոխարժեքային սվոպ

85346

Այլ տեսակի սվոպ

85347

Այլ ածանցյալ գործիքներ

854 Եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողֆինանսական
ակտիվներից
8540 Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
արժեթղթերից
85400 Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերից
85401

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերից

85402

Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերից

85403

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերից

85404

Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերից

85405

Տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերից

85406 Տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերից
8541 Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող այլ
ֆինանսական ակտիվներից
85410

Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրված
ցպահանջ փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

85411

Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն տրամադրված
ժամկետային փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

85412

Տոկոսային եկամուտներներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով

85413

Տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած այլ
ակտիվներից

85414

Այլ տոկոսային եկամուտներ

8542 Ոչ տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
արժեթղթերի վաճառքից

85420

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքից

85421

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վաճառքից

85422

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքից

85423

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքից

85424

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վաճառքից

85425

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վաճառքից

85426

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

85427

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

85428

Ոչ տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վաճառքից

8543 Ոչ տոկոսային եկամուտներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրիհամաձայն կառավարվող
արժեթղթերի վերագնահատումից
85430 Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից
85431

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

85432

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85433

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85434

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85435

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85436

Ոչ տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85437

Ոչ տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85438

Ոչ տոկոսային եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8544 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվների գծով այլ
եկամուտներ
85440

Եկամուտներ շահաբաժինների/փայերի գծով

85441

Եկամուտներ բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վաճառքից

85442

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող արտարժույթի
վերագնահատումից եկամուտներ

85443

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

8545 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ եկամուտներ վերագնահատումից
85450

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

85451

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված
արժեթղթերի վերագնահատումից

85452

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85453

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85454

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85455

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85456

Այլ համապարփակ եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85457

Այլ համապարփակ եկամուտներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85458

Այլ համապարփակ եկամուտներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8546 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ եկամուտներ
85460 Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով այլ
համապարփակ եկամուտներ
855 Վնասներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողֆինանսական
ակտիվներից
8550 Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայնկառավարվող այլ
ֆինանսական ակտիվներից
85500 Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով
85501

Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների գծով

85502

Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով

85503 Տոկոսային ծախսեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում առաջացած այլ ակտիվներից
85504

Այլ տոկոսային ծախսեր

8551 Ոչ տոկոսային վնասներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայնկառավարվող
արժեթղթերի վաճառքից
85510

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի վաճառքից

85511

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վաճառքից

85512

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վաճառքից

85513

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքից

85514

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վաճառքից

85515

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վաճառքից

85516

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

85517

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքից

85518

Ոչ տոկոսային վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի վաճառքից

8552 Ոչ տոկոսային վնասներ ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայնկառավարվող
արժեթղթերի վերագնահատումից
85520

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

85521

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

85522

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85523

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85524

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների վերագնահատումից

85525

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85526

Ոչ տոկոսային վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85527

Ոչ տոկոսային վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85528

Ոչ տոկոսային վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8553 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող այլակտիվների գծով այլ
ծախսեր
85530 Ծախսեր շահաբաժինների/փայերի գծով
85531

Վնասեր բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վաճառքից

85532

Բրոքերային ծառայության շրջանակներում կառավարվող արտարժույթի վերագնահատումից վնասներ

85533

Այլ ոչ տոկոսային վնասներ

8554 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ վնասներ վերագնահատումից
85540

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

85541

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերի
վերագնահատումից

85542

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85543

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների պետական արժեթղթերի վերագնահատումից

85544

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85545

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների բաժնային արժեթղթերի և փայամասնակցությունների
վերագնահատումից

85546

Այլ համապարփակ վնասներ ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85547

Այլ համապարփակ վնասներ այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի վերագնահատումից

85548

Այլ համապարփակ վնասներ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթերի
վերագնահատումից

8555 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվողակտիվների գծով այլ
համապարփակ վնասներ
85550
Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող
ակտիվների գծով այլ համապարփակ վնասներ
856 Մասնակիցների ֆինանսական արդյունք ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրիհամաձայն
8560 Մասնակիցների ֆինանսական արդյունք ներդրումային ֆոնդի կառավարմանպայմանագրի համաձայն
85600 Մասնակիցների ֆինանսական արդյունք ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն
86

Այլ հետհաշվեկշռային հոդվածներ

860 Դուրսգրումներ
8600 Դուրսգրումներ
86000 Ծախսերով դուրս գրված վարկեր
86001

Ծախսերով դուրս գրված վարկերի գծով ստացվելիք գումարներ

86002 Ծախսերով դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր և այլ ակտիվներ
86003 Ակտիվներ` դուրս գրված գլխավոր պահուստի միջոցներից
86004 Ծախսերով դուրս գրված արժեթղթեր
86005 Դուրս գրված տոկոսներ դեբիտորական պարտքերից և այլ ակտիվներից
861 Գործառնական վարձակալությամբ օգտագործվող միջոցներ
8610 Գործառնական վարձակալությամբ օգտագործվող միջոցներ

86100

Շենքեր

86101

Փոխադրամիջոցներ, սարքավորումներ և այլ հիմնական միջոցներ

86102

Այլ ակտիվներ

862 Ֆինանսական վարձակալությամբ տրամադրված ակտիվներ
8620 Ֆինանսական վարձակալությամբ տրամադրված ակտիվներ
86200 Շենքեր
86201

Փոխադրամիջոցներ, սարքավորումներ և այլ հիմնական միջոցներ

86202

Այլ ակտիվներ

863 Ֆակտորինգ
8630 Ֆակտորինգ
86300 Ֆակտորինգային պայմանագրերի փաթեթի գծով առավելագույն սահմանաչափ
86301

Ֆակտորինգային պայմանագրերի փաթեթի գծով սահմանաչափի չօգտագործված մաս

864 Արժեքների պահպանում
8640 Ի պահ ընդունված արժեքներ
86400 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր
86401

Պետական արժեթղթեր

86402

Այլ արժեթղթեր

86403 Թանկարժեք մետաղներ
86404

Այլ արժեքավոր իրեր

8641 Ի պահ տրված արժեքներ
86410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

86411

Պետական արժեթղթեր

86412

Այլ արժեթղթեր

86413

Թանկարժեք մետաղներ

86414

Այլ արժեքավոր իրեր

865 Տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթեր
8650 Տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթեր
86500 Տեղաբաշխման ենթակա բաժնային արժեթղթեր
86501

Տեղաբաշխման ենթակա պարտքային արժեթղթեր

866 Այլ հոդվածներ
8660 Այլ հոդվածներ
86600 Այլ հոդվածներ

