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Հազար ՀՀ դրամ 
 2019 2018 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 1,072,046 1,015,665 

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  (516,506) (489,117) 

Զուտ տոկոսային եկամուտներ 555,540 526,548 
   

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ  2,810 1,607 

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր  (4,691) (6,920) 

Զուտ կոմիսիոն և այլ ծախսեր (1,881) (5,313) 

   

Արտարժութային գործառնություններից զուտ վնաս (38) (94) 

Այլ եկամուտներ 25,728 29,225 

Արժեզրկման հակադարձում 21,815 126,139 

Վարչական ծախսեր (501,860) (477,265) 

Շահույթ մինչև հարկումը 99,304 199,240 

Շահութահարկի գծով ծախս (31,228) (44,993) 

Տարվա շահույթ 68,076 154,247 

   

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք 68,076 154,247 

 

  

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

Չբաշխված 
շահույթ Ընդամենը 

     

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի  
դրությամբ 604,500 35,991 371,484 1,011,975 

Տարվա շահույթ - - 68,076 68,076 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 68,076 68,076 

Հատկացում պահուստին  - 2,518 (2,518) - 

Շահաբաժիններ բաժնետերերին  - - (10,488) (10,488) 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - 2,518 (13,006) (10,488) 

     

Հաշվեկշիռը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 604,500 38,509 426,554 1,069,563 

    

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի  
դրությամբ 604,500 33,172 357,554 995,226 

ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը  - - (127,498) (127,498) 

Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը 
2018թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ               604,500                 33,172               230,056               867,728 

Տարվա շահույթ - - 154,247 154,247 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 154,247 154,247 

Հատկացում պահուստին  - 2,819 (2,819) - 

Շահաբաժիններ բաժնետերերին  - - (10,000) (10,000) 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - 2,819 (12,819) (10,000) 

    

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 604,500 35,991 371,484 1,011,975 

  

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ  

2019 2018

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Շահույթ մինչև հարկումը 99,304 199,240 

Ճշգրտումներ   

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ 31,700 31,080 

Հիմնական միջոցների օտարումից (օգուտ)/վնաս (5,839) 182 

Արժեզրկման հակադարձում (21,815) (126,139) 

Արտարժույթի փոխարկումից վնաս  7 81 

Ստացվելիք տոկոսներ  (2,608) (3,094) 

Ակտիվներին վերաբերող շնորհից եկամուտ (1,614) (2,760) 

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական  
ակտիվներում և պարտավորություններում 
փոփոխությունները  99,135 98,590 

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում    

Պահանջներ ֆինանսական  կազմակերպությունների 
նկատմամբ 197,452 (226,343) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ 
ներառյալ ֆինանսական լիզինգի գծով ստացվելիք 
գումարները (530,435) (1,042,804) 

Այլ ակտիվներ (19,607) 21,323 

Ավելացում/(նվազում) գործառնական 
պարտավորություններում   

Այլ պարտավորություններ (20,513) 2,226 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեության համար օգտագործված մինչև 
շահութահարկը (273,968) (1,147,008) 

Վճարված շահութահարկ  (10,577) (140) 

Գործառնական գործունեության համար օգտագործված 
զուտ դրամական միջոցներ  (284,545) (1,147,148) 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր   

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք (61,234) (7,022) 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 
վաճառք 6,779 - 

Ներդրումային համար օգտագործված զուտ դրամական 
միջոցներ (54,455) (7,022) 

  

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն 



 

 

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 

 31 դեկտեմբերի 2019թ.   9 

 

Հազար ՀՀ դրամ  
2019 2018

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր   

Վարկերի և փոխառությունների ավելացում 279,308 1,286,316 

Վճարված շահաբաժիններ (10,488) (10,000) 

Ֆինանսական գործունեությունից ստացված զուտ 
դրամական միջոցներ  268,820 1,276,316 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ 
աճ/(նվազում) (70,180) 122,146 

  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 
սկզբի դրությամբ  142,721 20,671 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների ազդեցությունը 108 (108) 

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 43 12 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա 
վերջի դրությամբ  72,692 142,721 

   

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝   

Ստացված տոկոսներ  1,069,438 1,012,571 

Վճարված տոկոսներ   (523,741) (503,484) 

 

  

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն 
(շարունակություն) 



 

 

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» 
ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության 2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունը, 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 
«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական 
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 «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության ինտերնետային կայքում:  

Ծանոթագրություն 1


