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Հազար դրամ 

 

2019թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի  

2018թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի 

     
Մատուցված ծառայություններից եկամուտ  2,831,834  1,830,936 
Մատուցված ծառայություններից ծախսեր  (981,937)  (572,385) 
Այլ եկամուտներ  88,120  110,386 
Անձնակազմի գծով ծախսեր  (624,359)  (455,830) 
Հիմնական միջոցների մաշվածություն  (178,356)  (132,247) 
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա  (12,071)  (12,869) 
Վարչական այլ ծախսեր  (790,520)  (558,332) 

Գործառնական շահույթ  332,711  209,659 

     
Ֆինանսական եկամուտ  2,220  1,457 
Ֆինանսական ծախսեր  (21,133)  (14,663) 
Արժեզրկման ծախս  (28,068)  (33,875) 

Շահույթ մինչև հարկերը  285,730  162,578 

     
Շահութահարկի գծով ծախս  (58,544)  (55,644) 

Տարվա շահույթ  227,186  106,934 

     
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք     
Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն 

վերադասակարգվի շահույթին կամ վնասին     
Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատում                    366,077 
Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքին 

վերաբերող բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ  7,322  (73,215) 
Ընդամենը հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն 

վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում  7,322  292,862 

     
Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք  234,508  399,796 

 

 

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

Կանոնա-
դրական 
կապիտալ  

Էմիսիոն 
եկամուտ  

Ոչ նյութական 
ակտիվների 

վերագնա-
հատման 

պահուստ  
Կուտակված 

շահույթ  Ընդամենը 

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

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

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
ճշգրտված մնացորդ 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) 

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

          
Տարվա շահույթ       227,186  227,186 
Այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք          
Այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ 
մասի շահութահարկ -  -  7,322  -  7,322 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք -  -  7,322  227,186  234,508 

Շահաբաժիններ բաժնետերերին -  -  -  (141,199)  (141,199) 
Կանոնադրական  կապիտալի 

ավելացում 36,108  -  -  -  36,108 
Ընդամենը սեփականատերերի հետ 

գործարքներ 36,108  -  -  (141,199)  (105,091) 
          

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 459,406  124,416  300,184  224,936  1,108,942 

 

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
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Հազար դրամ  2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարի  

2018թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարի 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր 

 
   

Շահույթ մինչև հարկումը  285,730  162,578 
Ճշգրտումներ՝     
Մաշվածություն և ամորտիզացիա  190,427  145,116 
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս  10,106  1,361 
Ֆինանսական ծախսեր  14,406  7,749 
Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս  (4,773)  4,641 
Արժեզրկման ծախս  28,068  33,875 
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու 

կապիտալի փոփոխությունները 
 

523,964  355,320 

     
Անավարտ գործարքներ  2,378,680  (2,487,542) 
Այլ ակտիվների փոփոխություն  (5,248)  (138,541) 
Բանկերից ներգրաված վարկերի և 

օվերդրաֆտների փոփոխություն 
 

212,049  157,976 
Վճարվելիք գումարների և այլ կրեդիտորական 

պարտքերի փոփոխություն 
 

(2,082,345)  3,437,756 
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ 

դրամական միջոցներ 
 

1,027,100  1,324,969 

Վճարված շահութահարկ  (90,771)  (50,045) 
Գործառնական գործունեությունից զուտ 

դրամական հոսքեր 
 

936,329  1,274,924 

     
Ներդրումային գործունեությունից դրամական 

միջոցների հոսքեր 
 

   
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 

ձեռքբերում  
 

(183,543)  (105,522) 
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 

վաճառքից մուտքեր 
 

-  16,305 
Փոխառությունների (տրամադրում)/մարում  (14,347)  26,270 
Ներդրումային գործունեության համար 

օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ 
 

(197,890)  (62,947) 

 

  

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն (շարունակություն) 
 

Հազար դրամ  2019թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի  

2018թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարի 

     
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական 

միջոցների հոսքեր 
 

   
Կանոնադրական կապիտալի ավելացում  36,108  - 
Վճարված շահաբաժիններ  (141,199)  (98,813) 
Վարձակալության գծով պարտավորություններ  (29,483)  - 
Փոխառություններ  (36,322)  5,000 
Ֆինանսավորման գործունեության համար 

օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ 
 

(170,896)  (93,813) 

     
Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ 

աճ 
 

567,543  1,118,164 

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը 
դրամական միջոցների վրա 

 
174  (3,014) 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների 
փոփոխության ազդեցությունը 

 
(27,703)  (39,329) 

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա 
սկզբում 

 
1,985,688  909,867 

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա 
վերջում 

 
2,525,702  1,985,688 

 



 

 

ԻԶԻ ՓԵՅ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 
 Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 

  31 դեկտեմբերի 2019թ.   10  

 

Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են §ԻԶԻ ՓԵՅ¦ 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019թ. 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՝ քաղված §ԻԶԻ ՓԵՅ¦ սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտ 
անցած ֆինանսական հաշվետվություններից, պատրաստված են համաձայն ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների: 

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

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

Ծանոթագրություն 1


