
Ֆ

Ա

«
Պ

3

 

 

 

Ֆինան

Անկախ

Արֆի
Պատա

1 դեկտե

նսակա

խ աու

ին» Վա
ասխա

եմբերի 

ան հա

ւդիտո

արկայ
անատվ

2021թ. 

աշվետ

որի եզ

յին մի
վությա

տվությ

զրակա

իությո
ամբ Ըն

ուննե

ացությ

ւն Սա
նկերո

եր և 

թյուն 

ահման
ություն

նափա
ն 

ակ 

 



 

 
 «Արֆին» Վարկային միություն Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն 
  Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2021թ.  

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 3 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 6 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 7 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 8 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 9 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 11 

Բովանդակություն 



    

 

 

 
 

 
  
 

 

   

 

«Արֆին» 

մասնակց

Կարծիք 

Մենք աո

Պատասխ

հաշվետվ

2021թ. դե

կամ վնա

փոփոխո

ֆինանսա

հաշվառմ

Մեր կար

դեկտեմբ

ֆինանսա

Ֆինանսա

Կարծիքի

Մենք աո

համապա

նկարագր

հաշվետվ
Հաշվապա

«Պրոֆեսի
էթիկայի 

ֆինանսա

համոզվա

մեր կարծ

Ղեկավա
պատաս

Ղեկավար

հաշվետվ

Անկ
եզրա
 

 

 

 

 

Վարկային մ

ցին 

ք

ւդիտի ենք ե

խանատվութ

վությունները

եկտեմբերի 3

ասի և այլ համ

ւթյունների և

ական հաշվե

ման քաղաքա

ծիքով` կից ֆ

երի 31-ի դրո

ական արդյու

ական հաշվե

քի հիմք 

ւդիտն անցկ

ատասխան: Ա

րված է այս ե

վությունների
ահների էթի

սիոնալ հաշվա
այլ պահանջ

ական հաշվե

ած ենք, որ ձե

ծիքն արտահ

արության և 
սխանատվո

րությունը պ

վությունների

կախ ա
ակաց

 

միություն Սա

ենթարկել «Ա

թյամբ Ընկեր

ը, որոնք ներ

31-ի դրությա

մապարփակ

և դրամակա

ետվությունն

ականության

ֆինանսակա

ությամբ ֆին

ւնքների ու դ

ետվությունն

կացրել ենք ա

Այդ ստանդա

եզրակացութ

ի աուդիտի հ
իկայի միջազ

վապահի էթի
ջները՝ համա

ետվությունն

եռք ենք բերե

հայտելու հա

և կառավար
ությունը ֆի

պատասխանա

ի պատրաստ

աուդիտ
ությու

ահմանափա

Արֆին» Վարկ

րության (այս

րառում են ֆի

ամբ, ինչպես 

կ ֆինանսակ

ն միջոցների

երին կից ծա

ն նշանակալ

ան հաշվետվ

նանսական վ

դրամական հ

ների միջազգ

աուդիտի միջ

արտներից բխ

թյան՝ «Աուդի
համար» բաժ

զգային ստան

իկայի կանոն
աձայն ՀԷՄՍ

երի աուդիտ

ել բավարար

ամար: 

րման օղակն
ինանսական

ատու է ՖՀՄ

տման և ճշմա

տորի
ւն 

ակ Պատասխ

կային միութ

սուհետ՝ Ընկե

ինանսական

նաև այդ ամ

կան արդյուն

ի հոսքերի մա

անոթագրութ

լի մասերի վ

վությունները

վիճակի և նո

հոսքերի ճշմ

գային ստանդ

ջազգային ստ

խող մեր պա

իտորի պատ
ժնում: Մենք 

նդարտների

նագրքի» (ՀԷՄ

ՍԽ կանոննե

տին վերաբեր

ր համապատ

կներում ներգ
ն հաշվետվ

ՄՍ-ների համ

արիտ ներկա

  

  

  

 ww

 

խանատվութ

թյուն Սահմա

երություն) ֆ

ն վիճակի մա

մսաթվին ավ

նքների, սեփա

ասին հաշվե

թյունները, նե

վերաբերյալ հ

ը տալիս են Ը

ույն ամսաթվ

մարիտ և իրա

դարտների (

տանդարտն

ատասխանա

տասխանատվ
անկախ ենք

 խորհրդի կո

ՄՍԽ կանոն

րի և Հայաստ

րող էթիկայի

տասխան աու

րգրավված ա
վություններ

մաձայն ֆինա

այացման և ա

 
Գրանթ Թո
ՀՀ, ք.Երևա
Երևան Պլա
Բիզնես Կե
Գրիգոր Լո
 

Հ. + 374 10
 
 

Grant Tho
Yerevan Pl
9 Grigor Lu
0015 Yerev
 

T + 374 10
 
 
 

ww.grantthornton

թյամբ Ընկերո

անափակ 

ինանսական

ասին հաշվետ

վարտված տա

ական կապի

ետվությունն

երառյալ հաշ

համառոտագ

Ընկերությա

վին ավարտվ

ական պատկ

(ՖՀՄՍ-ներ):

երին (ԱՄՍ-

ատվությունը 

տվությունը ֆի
ք Ընկերությո

ողմից հրապ

նագիրք), և պ

տանի Հանրա

ի պահանջնե

ւդիտորակա

անձանց  
րի համար 

անսական 

այնպիսի ներ

րնթոն ՓԲԸ 
ան 0015 
ազա  
ենտրոն 
ուսավորիչ 9 

0 500 964 

rnton CJSC 
laza Business Ce
usavorich street  
van, Armenia 

0 500 964 

n.am

ության 

ն 

տվությունը 

արվա շահու

իտալում 

ները, ինչպես

շվապահակա

գիրը: 

ն` 2021թ. 

ված տարվա

կերը՝ համա

: 

-ներ) 

լրացուցիչ 

ֆինանսական
ունից` համա

պարակված 

պահպանել ե

ապետությու

երի: Մենք 

ան ապացույց

րքին 

nter 

 

ւյթի 

ս նաև 

ան 

ա 

ձայն 

ն 
աձայն 

ենք 

ւնում 

ցներ՝ 



 
 
 

   
  
   

 
  

    www.grantthornton.am 
 

վերահսկողության համար, որը, ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ 

սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստումն ապահովելու համար: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է 

Ընկերության՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու համար, համապատասխան 

դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը բացահայտելու և Ընկերության 

գործունեության անընդհատության ենթադրության հիման վրա հաշվետվությունները 

պատրաստելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է լուծարել 

Ընկերությունը, ընդհատել դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարելու որևէ 

իրատեսական այլընտրանք։   

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Ընկերության 

ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացի վերահսկման համար:   

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 
համար  

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական 

հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ 

դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել 

մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր 

մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան 

իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է: 

Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և 

համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին 

վերցրած կազդեն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա 

կայացվող տնտեսական որոշումների վրա: 

Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան աուդիտի մաս, աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում 

ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն: 

Ի լրումն՝ 

 Որոշակիացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական 

հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք 

աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք 

բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են 

հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության պատճառով առաջացած էական 

խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական 

խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել 

հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ 

ներկայացումներ կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում: 

 Ձեռք ենք բերում պատկերացում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին՝ տվյալ 

հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, այլ ոչ 

թե Ընկերության ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք 

արտահայտելու համար: 

 Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին 

լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման 

գնահատումների և համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը: 

 Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման 

անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով ձեռքբերված 

աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է դեպքերի կամ 
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հաշվե

բացահ

են մին
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ւցվածքը և բո

ետվությունն

արման օղակ

որական առա

ի ընթացքում

ող նշանակա

ովհաննիսյա
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Հազար ՀՀ դրամ 

 Ծանոթ. 2021թ. 2020թ. 

Տոկոսային եկամուտ՝ հաշվարկված 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով 6 216,468 207,867

Տոկոսային ծախս 6 (65,691) (68,791)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ  150,777 139,076

   

Միջնորդավճարների և այլ վճարների 

տեսքով ծախս  (608) (252)

Արտարժութային գործառնություններից 

զուտ օգուտ 7 79 625

Այլ եկամուտներ 8 14,125 9,110

Արժեզրկման գծով ծախս 9 (15,756) (27,272)

Անձնակազմի գծով ծախսեր 10 (31,488) (32,391)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն և 

ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիա 16 (16,717) (16,821)

Այլ ծախսեր 11 (24,833) (24,073)

Շահույթ մինչև հարկումը  75,579 48,002

Շահութահարկի գծով ծախս 12 (13,943) (9,781)

Տարվա շահույթ  61,636 38,221

   

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

ֆինանսական արդյունք  61,636 38,221

 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունը պետք է 

ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 11-ից մինչև 57-րդ էջերում 

ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ: 

Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 

 

Կանոնադրա-

կան 

կապիտալ 

Գլխավոր 

պահուստ 

Չբաշխված 

 շահույթ Ընդամենը 

     

Հաշվեկշիռը 2021թ. հունվարի 1-ի  

դրությամբ 200,000 18,844 249,750 468,594 

Տարվա շահույթ - - 61,636 61,636 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

ֆինանսական արդյունք - - 61,636 61,636 

Հատկացում պահուստին - 764 (764) - 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 

գործարքներ - 764 (764) - 

     

Հաշվեկշիռը 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի  

դրությամբ 200,000 19,608 310,622 530,230 

     

Հաշվեկշիռը 2020թ. հունվարի 1-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 

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ֆինանսական 

հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 11-ից 57 էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ 

համատեղ: 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ  2021թ.  2020թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր  

  

Շահույթ մինչև հարկումը 75,579 48,002 

Ճշգրտումներ   

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ 16,717 16,821 

Արժեզրկման ծախս 15,756 27,272 

Ստացվելիք տոկոսներ  (913) (8,436) 

Արտարժույթի փոխարկումից օգուտ (5) (429) 

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան 

գործառնական  

ակտիվներում և պարտավորություններում 

փոփոխությունները  

107,134 83,230 

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում    

Մնացորդներ բանկերում 10,853 (130,521) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (78,439) 36,058 

Այլ ակտիվներ 197 (337) 

Ավելացում/(նվազում) գործառնական 
պարտավորություններում    

Այլ պարտավորություններ 818 2,654 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 

գործունեությունից ստացված/ (գործունեության 

համար օգտագործված) մինչև շահութահարկը 

40,563 (8,916) 

Վճարված շահութահարկ  (6,771) (12,834) 

Գործառնական գործունեությունից ստացված/ 

(գործունեության համար օգտագործված) զուտ 

դրամական միջոցներ 33,792 (21,750) 

   

Ներդրումային գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր    

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 

առք (48) (451) 

Ներդրումային գործունեության համար 

օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ 
(48) (451) 

   

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն



 

 «Արֆին» Վարկային միություն Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն  
 ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2021թ. 10 

 

Հազար ՀՀ դրամ  
2021թ.  2020թ. 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր   

Փոխառությունների ստացում 73,744 120,435 

Փոխառությունների մարում (73,747) (150,466) 

Վարձակալության գծով պարտավորությունների 

մարում (18,000) (18,000) 

Ֆինանսական գործունեության համար օգտագործված 

զուտ դրամական միջոցներ 

(18,003) (48,031) 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ 
աճ/(նվազում) 15,741 (70,232) 

  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 

սկզբի դրությամբ  28,509 98,597 

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական 

միջոցների և դրանց համարժեքների վրա (516) 144 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 

վերջի դրությամբ (ծանթ. 13) 43,734 28,509 

   

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝   

Ստացված տոկոսներ  215,555 200,157 

Վճարված տոկոսներ   (65,691) (68,791) 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի  մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ֆինանսական 

հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 11-ից 57 էջերում ներկայացված կից 

ծանոթագրությունների հետ համատեղ: 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն (շարունակություն) 


