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Հազար դրամ 2018թ.  2017թ. 

   
Մատուցված ծառայություններից եկամուտ 1,830,936 1,207,008 
Մատուցված ծառայություններից ծախսեր (572,385) (393,661) 
Այլ եկամուտներ 110,386 62,428 
Անձնակազմի գծով ծախսեր (455,830) (391,058) 
Հիմնական միջոցների մաշվածություն (132,247) (61,011) 
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա (12,869) (6,760) 
Վարչական այլ ծախսեր (558,332) (326,898) 

Գործառնական շահույթ 209,659 90,048 

   
Ֆինանսական եկամուտներ 1,457 720 
Ֆինանսական ծախսեր (14,663) (6,731) 
Արժեզրկման ծախս (33,875) (13,628) 

Շահույթ մինչև հարկումը 162,578 70,409 

   

Շահութահարկի գծով ծախս (55,644) (27,014) 

Տարվա շահույթ 106,934 43,395 

   
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք   
Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն 

վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում   
Ոչ նյութական ակտիվների 

վերագնահատում(առանց հետաձգված 
հարկերի)                292,862  - 

Ընդամենը հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն 
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում 292,862 - 

   
Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք 399,796 43,395 

 

 

 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների մասին 
ամփոփ հաշվետվություն 
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Հազար դրամ 
Կանոնադ-

րական 
կապիտալ 

Էմիսիոն 
եկամուտ 

Ոչ նյութական 
ակտիվների 

վերագնահատ-
ման պահուստ 

Կուտակված 
շահույթ Ընդամենը 

Հաշվեկշիռը 2017թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 100,000 - - 46,108 146,108 

Տարվա շահույթ -  - 43,395 43,395 

Կանոնադրական  կապիտալի 
ավելացումներ 275,634 124,416 - 50,787 450,837 

Ընդամենը սեփականատերերի 
հետ գործարքներ 275,634 124,416 - 50,787 450,837 

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 375,634 124,416 - 140,290 640,340 

ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման 
ազդեցությունը  - - - (9,462) (9,462) 

Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը 
2018թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ 375,634 124,416 - 130,828 630,878 

Տարվա շահույթ - - - 106,934 106,934 

      

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք      

Ոչ նյութական ակտիվների 
վերագնահատում - - 366,077 - 366,077 

Շահութահարկի ազդեցությունը - - (73,215) - (73,215) 

Ընդամենը տարվա 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք - - 292,862 106,934 399,796 

Շահաբաժիններ բաժնետերերին  -  - (98,813) (98,813) 

Կանոնադրական  կապիտալի 
ավելացում  47,664    47,664 

Ընդամենը սեփականատերերի 
հետ գործարքներ 47,664 - - (98,813) (51,149) 

      

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 423,298 124,416 292,862 138,949 979,525 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն 
Հազար դրամ 2018թ.  2017թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր   
Շահույթ մինչև հարկումը 162,578 70,409 
Ճշգրտումներ՝   
Մաշվածություն և ամորտիզացիա 145,116 67,771 
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս 1,361 1,751 
Ֆինանսական ծախսեր 7,749 11,964 
Փոխարժեքային տարբերությունից զուտ (օգուտ)/վնաս 4,641 (806) 
Արժեզրկման ծախս 33,875 13,628 
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի 

փոփոխությունները 355,320 164,717 

   
Անավարտ գործարքներ (2,487,542) (312,369) 
Այլ ակտիվների փոփոխություն (138,541) (28,700) 
Բանկերից ներգրաված վարկերի և օվերդրաֆտների փոփոխություն 157,976 42,024 
Վճարվելիք գումարների և այլ կրեդիտորական պարտքերի 

փոփոխություն 3,437,756 962,722 
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական 

միջոցներ 1,324,969 828,394 

Վճարված շահութահարկ (50,045) (9,455) 

Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր 1,274,924 818,939 

   
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր   
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  (105,522) (220,778) 
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վաճառքից 

մուտքեր 16,305 60,925 
Փոխառությունների (տրամադրում)/մարում 26,270 (32,531) 
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ 

դրամական միջոցներ (62,947) (192,384) 

   
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր   
Վճարված շահաբաժիններ (98,813) - 
Փոխառություններ 5,000 (19,000) 
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված զուտ 

դրամական միջոցներ (93,813) (19,000) 

   

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ 1,118,164 607,555 

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների 
վրա (3,014) (347) 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների փոփոխության ազդեցությունը (39,329) (11,118) 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում 909,867 313,777 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում  1,985,688 909,867 
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Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են «ԻԶԻ ՓԵՅ» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 և 2017թթ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունները, նույն ամսաթվին 
ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 
մասին, սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին և դրամական միջոցների հոսքերի 
մասին ամփոփ հաշվետվությունները և կից ծանոթագրությունը՝ «ԻԶԻ ՓԵՅ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության 2018 և 2017թթ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվություններից, պատրաստված են համաձայն 
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների: 

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում աուդիտ անցած ֆինանսական 
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություներում ներկայացված բացահայտումները: 

Աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը՝ կից 
ծանոթագրություններով, հասանելի է «ԻԶԻ ՓԵՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության ինտերնետային կայքում:  
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