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Հազար ՀՀ դրամ 
2020թ. 2019թ. 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 207,867 228,957

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  (68,791) (70,284)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ 139,076 158,673

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր (252) (671)

Արտարժութային գործառնություններից զուտ 
օգուտ 625 57

Այլ եկամուտներ 9,110 10,809

Արժեզրկման գծով ծախս (27,272) (2,769)

Անձնակազմի գծով ծախսեր (32,391) (33,707)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ 
նյութական ակտիվների ամորտիզացիա (16,821) (16,493)

Այլ ծախսեր (24,073) (19,017)

Շահույթ մինչև հարկումը 48,002 96,882

Շահութահարկի գծով ծախս (9,781) (17,856)

Տարվա շահույթ 38,221 79,026

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք 38,221 79,026

Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին ամփոփ 
հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ Կանոնադրա-
կան կապիտալ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Չբաշխված 
 շահույթ Ընդամենը 

Հաշվեկշիռը 2020թ. հունվարի 01-ի 
դրությամբ 200,000 17,453 212,920 430,373 

Տարվա շահույթ - - 38,221 38,221

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 38,221 38,221 

Հատկացում պահուստին - 1,391 (1,391) - 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - 1,391 (1,391) - 

Հաշվեկշիռը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 200,000 18,844 249,750 468,594 

Հաշվեկշիռը 2019թ. հունվարի 01-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 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 2020թ.  2019թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր  

Շահույթ մինչև հարկումը 48,002 96,882

Ճշգրտումներ 

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ 16,821 16,493

Արժեզրկման ծախս 27,272 2,769

Ստացվելիք տոկոսներ (8,436) (532)

Վճարվելիք տոկոսներ - 4,267

Արտարժույթի փոխարկումից (օգուտ)/վնաս (429) 92

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական  
ակտիվներում և պարտավորություններում 
փոփոխությունները  

83,230 119,971 

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում 

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ (130,521) -

Հաճախորդներին տրված վարկեր 36,058 8,557

Այլ ակտիվներ (337) (4,752)

Ավելացում/(նվազում) գործառնական 
պարտավորություններում  

Այլ պարտավորություններ 2,654 1,137 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար 
օգտագործված) մինչև շահութահարկը 

(8,916) 124,913

Վճարված շահութահարկ  (12,834) (7,881)

Գործառնական գործունեությունից ստացված/ 
(գործունեության համար օգտագործված) զուտ 
դրամական միջոցներ (21,750) 117,032 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք (451) (210)

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված 
զուտ դրամական միջոցներ 

(451) (210) 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն
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Հազար ՀՀ դրամ 
2020թ.  2019թ. 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր  

Վարկեր ֆինանսական կազմակերպություններից - (2,629)

Փոխառությունների ստացում 120,435 33,585

Փոխառությունների մարում (150,466) (38,017)

Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում (18,000) (17,499) 

Ֆինանսական գործունեության համար օգտագործված զուտ 
դրամական միջոցներ (48,031) (24,560)

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ 
աճ/(նվազում) (70,232) 92,262 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբի 
դրությամբ  98,597 6,444

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 144 (109) 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 
վերջի դրությամբ 28,509 98,597 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ 

Ստացված տոկոսներ  200,157 228,425

Վճարված տոկոսներ   (68,791) (66,017)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն 
(շարունակություն)




