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Հազար ՀՀ դրամ 
 2019թ. 2018թ. 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 228,957 245,713

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  (70,284) (81,692)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ 158,673 164,021

   

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր (671) (935) 

Արտարժութային գործառնություններից զուտ 
օգուտ/(վնաս) 57 (100)

Այլ եկամուտներ 10,809 15,546

Արժեզրկման գծով ծախսեր (2,769) (41,591)

Անձնակազմի գծով ծախսեր (33,707) (31,176)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ 
նյութական ակտիվների ամորտիզացիա (16,493) (1,550)

Այլ ծախսեր (19,017) (35,613)

Շահույթ մինչև հարկումը 96,882 68,602

Շահութահարկի գծով ծախս (17,856) (13,964) 

Տարվա շահույթ 79,026 54,638 

   

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք 79,026 54,638
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հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

Կանոնադրա-
կան կապիտալ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Չբաշխված 
 շահույթ Ընդամենը 

     

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի  
դրությամբ 200,000 16,318 135,029 351,347 

Տարվա շահույթ - - 79,026 79,026 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 79,026 79,026 

Հատկացում պահուստին - 1,135 (1,135) - 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - 1,135 (1,135) - 

     

Հաշվեկշիռը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի  
դրությամբ 200,000 17,453 212,920 430,373 

     

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի  
դրությամբ 200,000 14,437 94,036 308,473 

ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը  - - (11,764) (11,764) 

Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը 2018թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ 

200,000 14,437 82,272 296,709 

Տարվա շահույթ - - 54,638 54,638 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 54,638 54,638 

Հատկացում պահուստին - 1,881 (1,881) - 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - 1,881 (1,881) - 

 

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 200,000 16,318 135,029 351,347 

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ  2019թ.  2018թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Շահույթ մինչև հարկումը 96,882 68,602 

Ճշգրտումներ   

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ 16,493 1,550 

Արժեզրկման ծախս 2,769 41,591 

Ստացվելիք տոկոսներ  (532) - 

Վճարվելիք տոկոսներ 4,267 - 

Արտարժույթի փոխարկումից (օգուտ)/վնաս 92 (4) 

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական  
ակտիվներում և պարտավորություններում 
փոփոխությունները  119,971 111,739 

  
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում    

Հաճախորդներին տրված վարկեր 8,557 (33,150) 

Այլ ակտիվներ (4,752) 5,149 

   

Ավելացում/(նվազում) գործառնական 
պարտավորություններում    

Այլ պարտավորություններ 1,137 (254) 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից ստացված մինչև շահութահարկը 124,913 83,484 

Վճարված շահութահարկ  (7,881) (27,428) 

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ 
դրամական միջոցներ 117,032 56,056 

   

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք (210) (308) 

Հիմնական միջոցների վաճառք - 219 

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված 
զուտ դրամական միջոցներ (210) (89) 

   
 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն
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Հազար ՀՀ դրամ  
2019թ.  2018թ. 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Վարկեր ֆինանսական կազմակերպություններից (2,629) (88,366) 

Փոխառությունների ստացում 33,585 36,101 

Փոխառությունների մարում (38,017) - 

Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում (17,499) - 

Ֆինանսական գործունեության համար օգտագործված զուտ 
դրամական միջոցներ 

(24,560) (52,265) 

Դրամական միջոցների զուտ աճ 92,262 3,702 

  

Դրամական միջոցներ տարվա սկզբի դրությամբ  6,444 2,746 

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական 
միջոցների վրա (109) (4) 

Դրամական միջոցներ տարվա վերջի դրությամբ  98,597 6,444 

   

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝   

Ստացված տոկոսներ  228,425 217,520 

Վճարված տոկոսներ   (66,017) (91,689) 

 
  

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն 
(շարունակություն)
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Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են «Արֆին» Վարկային 
միություն 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 «Արֆին» Վարկային 
միություն 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 «Արֆին» Վարկային միություն Սահմանափակ 
Պատասխանատվությամբ Ընկերության ինտերնետային կայքում:  
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