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Հազար դրամ 2017թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի 

2016թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի

   
Մատուցված ծառայություններից եկամուտ 984,102 489,919 
Այլ եկամուտ 71 3,609 
Անձնակազմի գծով ծախսեր (275,297) (180,350) 
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր (140,137) (75,681) 
Վճարահաշվարկային սարքավորումների 

սպասարկման ծախսեր (151,510) (85,316) 
Մաշվածություն և ամորտիզացիա (18,921) (10,859) 
Կապի և հեռահաղորդակցության գծով ծախսեր (37,229) (20,173) 
Վարձակալության ծախսեր (32,231) (21,138) 
Այլ ծախսեր (96,355) (44,097) 

Գործառնական շահույթ 232,493 55,914 

   
Ֆինանսական եկամուտ 33,633 28,941 
Ֆինանսական ծախս (2,897) (2,595) 
Զուտ եկամուտ արտարժությաին 

գործառնություններից 37,791 11,613 

Շահույթ մինչև հարկումը 301,020 93,873 

   
Շահութահարկի գծով ծախս (65,022) (18,675) 

Տարվա շահույթ 235,998 75,198 

   
Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք 235,998 75,198 

 

 

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

Լրացուցիչ 
կապիտալ 

Կուտակված 
շահույթ Ընդամենը 

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ  365,446 16,085 (181,991) 199,540 

Տարվա շահույթ - - 75,198 75,198 
     

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 365,446 16,085 (106,793) 274,738 
Կապակցված կողմից 

տրամադրված փոխառության 
ժամկետից շուտ մարման 
արդյունքում իրական արժեքի 
ճշտում - (12,182) - (12,182) 

Կապակցված կողմից 
տրամադրված փոխառության 
ժամկետից շուտ մարման 
արդյունքում իրական արժեքի 
ճշտմանը վերաբերող 
հետաձգված հարկ - 2,437 - 2,437 

Սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - (9,745) - (9,745) 

Տարվա շահույթ - - 235,998 235,998 
     

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 365,446 6,340 129,205 500,991 

  

Սեփական կապիտալում 
փոփոխությունների մասին ամփոփ 
հաշվետվություն 
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Հազար դրամ 2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարի 

2016թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարի 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր   

Շահույթ մինչև հարկումը 301,020 93,873 
Ճշգրտումներ՝   
Մաշվածություն և ամորտիզացիա 18,921 10,859 
Ֆինանսական եկամուտ (33,633) (28,941) 
Ֆինանսական ծախսեր 2,897 2,595 
Փոխարժեքային տարբերությունից զուտ օգուտ (3,824) (2,432) 
Արժեզրկման ծախս 3,034 3,879 
Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի 

փոփոխությունները 288,415 79,833 

   
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի 

փոփոխություն (111,651) (8,964) 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի 

փոփոխություն 544,846 207,428 
Գործառնական գործունեությունից ստացված/ 

(գործունեության համար օգտագործված) զուտ 
դրամական միջոցներ 721,610 278,297 

Վճարված շահութահարկ (22,270) (2,000) 

Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամակն հոսքեր 699,340 276,297 

   
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 

հոսքեր   
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 

ձեռքբերում  (32,077) (24,788) 
Ավանդներ բանկերում  (153,962) (70,000) 
Ստացված տոկոսներ 28,340 27,071 
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված 

զուտ դրամական միջոցներ (157,699) (67,717) 

   
Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական 

միջոցների հոսքեր   
Վարկեր և փոխառություններ (32,666) - 
Ֆինանսավորման գործունեության համար օգտագործված 

զուտ դրամական միջոցներ (32,666) - 

   

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ 508,975 208,580 

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական 
միջոցների վրա 670 1,017 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 
սկզբում 655,145 445,548 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 
վերջում  1,164,790 655,145 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն 


