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Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են ֆինանսական հաշվետվություններում ու 

համապատասխան ծանոթագրություններում արտացոլված տվյալները հիմնավորող փաստերի 

ձեռք բերման նպատակով մշակված ընթացակարգեր, որոնց ընտրությունը կախված է 

խարդախությունների և սխալների հետևանքով ֆինանսական հաշվետվություններում էական 

խեղաթյուրումների ռիսկերի առկայության վերաբերյալ աուդիտորական գնահատումներից: 

Ռիսկերի գնահատումները կատարելիս աուդիտորը մշակում է համապատասխան 

ընթացակարգեր` ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման 

համար կիրառվող ներքին վերահսկողության գնահատման, այլ ոչ թե ընկերության ողջ ներքին 

վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք կազմելու համար: Աուդիտորական 

աշխատանքները ներառում են նաև կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներիև 

ընկերության ղեկավարության կողմից կատարված գնահատումների, ինչպես նաև ֆինանսական 

հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: 

Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական 

ապացույցներ` մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

ԿԱՐԾԻՔ 

Մեր կարծիքով կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են 

ներկայացնում 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ <<Ագրոլիզինգ լիզինգային 

վարկային կազմակերպություն>> Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության 

ֆինանսական վիճակը,  նույն ամսաթվին ավարտվող տարվա ֆինանսական արդյունքները և 

դրամական միջոցների հոսքերը` համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտների: 

ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՂ ՊԱՐԱԳՐԱՖ 

Ընկերությունը հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ մեկ վարկառուի 27,107  ԱՄՆ դոլարին 

համարժեք դրամ բռնագանձում իրականացնելու վերաբերյալ: Առ այսօր վերը նշված դատական 

գործը  գտնվում է ընթացքի  մեջ: 

12 հունիսի 2014թ.          

Որակավորված աուդիտոր`                                                       <<Աուդիտ Սերվիս>>ՍՊԸ տնօրեն`                

                                                                                                       Որակավորված աուդիտոր 

 

Գայանե Թովմասյան                                 Գոռ Դավթյան 
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<<ԱգրոլիզինգԼՎԿ>>ՍՊԸ 
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

Մասին հաշվետվություն 
2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

            

(հազ. դրամ)  

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Ծանոթագրու-

թյուններ 

2013թ. 

(ստուգված) 

 

2012թ. 

(ստուգված) 

 

Տոկոսային  և նմանատիպ եկամուտներ 3 41,226 45,461 

Տոկոսային և նմանատիպ  ծախսեր 4   

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ  41,226 45,461 

Եկամուտ շահաբաժիններից    

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ  1,389 903 

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր  (27) (69) 

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով 

հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից զուտ 

շահույթ/վնաս 

5   

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներից զուտ 

շահույթ(վնաս) 

6   

Մինչև մարման ժամկետը պահվող  ներդրումներից զուտ 

շահույթ/ (վնաս) 

   

Արտարժութային գործարքներից ստացված զուտ շահույթ/ 

( վնաս) 

7 1,561 7,669 

Այլ գործառնական եկամուտներ 8 3,710 7,679 

Գործառնական եկամուտներ  47,859 61,643 

Վարկերից և այլ փոխատվություններից առաջացած 

կորուստներ 

9 (10,999) (18,220) 

Ընդհանուր վարչական ծախսեր 10 (28,859) (29,031) 

Այլ գործառնական ծախսեր 11 (2,582) (2,516) 

Շահույթը/ (վնասը) մինչև հարկումը  5,419 11,876 

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում) 12 (804) (1,451) 

Ժամանակաշրջանի շահույթ  4,615 10,425 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք    

Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա 

գործառնությունների վերահաշվարկից 

   

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 

վերագնահատումներ 

   

Դրամական հոսքերի հեջավորում    

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ    

Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ    

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից 

հետո 

   

Համապարփակ ֆինանսական արդյունք  4,615 10,425 

Սույն Ֆինանսական հաշվետվությունները ընդունվել են ընկերության ղեկավարության կողմից 
20.05.2014թ. և հաստատվել են`  

 

Գլխավոր Տնօրեն`  Արամ Մխիթարյան   ԱուդիտՍերվիս ՍՊԸ 

 

Գլխավորհաշվապահ`  ՄարիամԳազազյան  Տնօրեն` ԳոռԴավթյան 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>>ՍՊԸ 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
    

(հազ. դրամ) 

  

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Ծանոթ

ագրու- 

թյուններ 

2013թ. 

(ստուգված) 

 

2012թ. 

(ստուգված) 

 
1 Ակտիվներ    

1.1 Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ 13 7,017 1,054 

1.2 Առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ներդրումներ  14   

1.3 Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ 15   

1.4 Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ  16   

1.5 Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ 17 214,514 221,787 

1.6 Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ 18   

1.7 Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ 19   

1.8 Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ 20 22,090 41,311 

1.9 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ 21   

1.10 Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում     

1.11 Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական 

ակտիվներում  

   

1.12 Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 22 1,833 1,596 

1.13 Հետաձգված հարկային ակտիվներ  750 608 

1.14 Ստացվելիք տոկոսներ 23 1,580 1,821 

1.15 Այլ ակտիվներ 24 7,119 9,294 

       Ընդամենը` ակտիվներ  254,903 277,471 

     

2 Պարտավորություններ    

2.1 Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր 25   

2.2 Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ 26   

2.3 Հաճախորդներից ներգրավված փոխառություններ 27 30,706 38,322 

2.4 Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ    

2.5 Վարձակալության գծով վճարվելիք գումարներ    

2.6 Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված  արժեթղթեր 28   

2.7 Պահուստներ    

2.8 Վճարվելիք գումարներ  29 25,636 31,736 

2.9 Հետաձգված հարկային պարտավորություններ    

2.10 Վճարվելիք տոկոսներ     

2.11 Այլ պարտավորություններ 30 6,491 10,458 

     Ընդամենը` Պարտավորություններ  62,833 80,516 

     

3 Կապիտալ    

3.1 Կանոնադրական կապիտալ 31 177,559 177,559 

3.2 Պահուստներ  8,307 7,786 

3.2.1       Գլխավոր պահուստ  8,307 7,786 

3.2.2       Վերագնահատման պահուստներ 32   

3.3 Կուտակված շահույթ (վնաս)  6,204 11,610 

      Ընդամնեը` Կապիտալ  192,070 196,955 

      Ընդամնեը` Պարտավորություններ և կապիտալ 

 

 254,903 277,471 

 

ԳլխավորՏնօրեն`  Արամ Մխիթարյան   ԱուդիտՍերվիսՍՊԸ 

 

    Գլխավորհաշվապահ`         Մարիամ Գազազյան     Տնօրեն` ԳոռԴավթյան 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>>ՍՊԸ 

Սեփական կապիտալում 

 փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 

 
(հազ. դրամ) 

Սեփական կապիտալի տարրերի 

անվանումը 

Կանոնադրակ

ան կապիտալ 

Գլխավոր 

պահուստ 

Կուտակված 

շահույթ 

Ընդամենը 

Հոդվածներ 1 2 3 4 

 

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջան 

 

 

   

Մնացորդ առ 01 հունվարի  2012թ. 177,559 6,091 34,880 218,530 

Համապարփակ եկամուտ   10,425 10,425 

Շահաբաժիններ   (32,000) (32,000) 

Մասհանումներ գլխավոր պահուստին  1,695 (1,695)  

Մնացորդը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում` առ 31 

դեկտեմբերի 2012թ. 

177,559 7,786 11,610 196,955 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջան 

    

Մնացորդն առ 01 հունվարի 2013թ. 177,559 7,786 11,610 196,955 

Համապարփակ եկամուտ 4,615 4,615

Շահաբաժիններ   (9,500) (9,500) 

Մասհանումներ գլխավոր պահուստին  521 (521)  

Մնացորդը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում` առ 31 

դեկտեմբերի  2013թ. 

177,559 8,307 6,204 192,070 

 

 

ԳլխավորՏնօրեն`  Արամ Մխիթարյան   ԱուդիտՍերվիսՍՊԸ 

 

Գլխավորհաշվապահ`  ՄարիամԳազազյան  Տնօրեն` ԳոռԴավթյան 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>>ՍՊԸ 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 
2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
     
  

(հազ. դրամ) 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 2013թ. 

(ստուգված) 

 

2012թ. 

(ստուգված)

 

1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից 27,265 (6,760) 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնակա նակտիվներիև 
պարտավորությունների փոփոխությունը 

29,105 14,011 

Ստացված տոկոսներ 41,734 42,775 

Վճարված տոկոսներ    

Կորուստների վերականգնում 4,256 1,823 

Ստացված շահաբաժիններ   

Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ 1,363 777 

Վճարվածաշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (12,976) (13,135) 

Վճարված հարկեր  (5,272) (18,229) 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների 
ևպարտավորությունների փոփոխություններից 

(1,840) (20,771) 

Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)  6,777 19,603 

Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում) (9,896) (39,230) 

Ֆինասական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում 
(ավելացում) 

8,821 2,896 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից (7,542) (4,040) 

2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից (5,278) (3,028) 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)    

Այլանձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)    

Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների 
նվազում (ավելացում)  

  

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում (5,278) (18,748) 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում  15,720 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից   

3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից (15,600) (2,864) 

Վճարված շահաբաժիններ (15,600) (2,864) 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների 
և դրանց համարժեքների վրա 

(370) 1,212 

Դրամական միջոցների զուտ հոսք 6,017 (11,440) 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում 1,059 12,499 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում 7,076 1,059 
 

ԳլխավորՏնօրեն`  Արամ Մխիթարյան   ԱուդիտՍերվիսՍՊԸ 

 

Գլխավորհաշվապահ`  ՄարիամԳազազյան  Տնօրեն` ԳոռԴավթյան 
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<<Ագրոլիզինգ ԼՎԿ>>ՍՊԸ 

 
 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (Ձև 5) 

 
1. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ 

 

<<Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն>> սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությունը ստեղծվել է 04.08.99թ.-ին <<Ագրոլիզինգ>> ՍՊԸ 

ֆիրմային անվանմամբ: Կենտրոնական բանկի խորհուրդի 26.08.2003թ-ի թիվ 299Ա որոշմամբ 

<<Ագրոլիզինգ>> ՍՊԸ-ն  գրանցվել և լիզենզավորվել է որպես <<Ագրոլիզինգ լիզինգային 

վարկային կազմակերպություն>> ՍՊԸ:  Ընկերությունը  գրանցված է  ՀՀ ք. Երևան Կոնդ 210 

հասցեով, իսկ գտնվում և գործունեություն է իրականացնում ք. Երևան, Ազատության 1/21, 39 

տարածք հասցեում: 

Ընկերության գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից: 

Ընկերությունն իր գործունեությունն իրականացնում է միայն Հայաստանում: 

 Ընկերությունը ֆինանսական վարձակալությամբ սարքավորումներ և տրանսպորտային 

միջոցներ է տրամադրում ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող վճարունակ իրավաբանական անձանց և 

անհատ ձեռնարկատերերին մեկից մինչև հինգ տարի ժամկետով, յոթից տասներեք տոկոս 

տարեկան թանկացումով: 

Ընկերությունը վարկեր է տրամադրում վերոհիշյալ իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերին մեկից մինչև հինգ տարի ժամկետով, տասնհինգից մինչև քսաներկու  տոկոս 

տարեկան տոկոսադրույքով: Ֆիզիկական անձանց տրամադրվում է սպառողական վարկեր մինչև 

երեք տարի ժամկետով, տասնհինգից–քսաներկու տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով: 

Ընկերությունը  անտոկոս փոխառություններ է ներգրավում միայն իր մասնակիցներից: 

Ընկերության աշխատակիցների ցուցակային թվաքանակը  ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

կազմում է 7 մարդ: 

2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Ընկերության գործառնական արժույթ է համարվում ՀՀ դրամը (<<դրամ>>), որը  լինելով 

Հայաստանի Հանրապետության արժույթը, արտացոլում է Ընկերության գործունեության հիմքում 

ընկած իադարձությունների և հանգամարքների տնտեսական էությունը: 
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Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գծով ֆինանսական եկամուտը ճանաչվում է օրական, 

որը հաշվարկվում է  ֆինանսական վարձակալության պայմանագրով նախատեսված ամսական 

ֆինանսական եկամտի  և ամսվա օրերի հարաբերությամբ, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին 

վերագրվող ֆինանսական եկամուտը` հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: 

Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն 

ընկերություն և ստացված եկամուտը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը ճանաչվում 

է այն ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն ընկերությունից և 

ծախսը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ընկերության կողմից ստացվելիք տոկոսային 

եկամուտները, ինչպես նաև վճարվելիք տոկոսային ծախսերը չափվում, ճանաչվում և գրանցվում 

են հաշվեգրման եղանակով օրական կտրվածքով, անկախ եկամտի փաստացի ստացման կամ 

վճարումների իրականացման ժամկետից, մնացած հաշվեգրումները կատարվում են ամսական 

կտրվածքով: Հաշվեգրվող գումարների չափի հաշվարկման համար հիմք են հանդիսանում 

համապատասխան պայմանագրերը: 

Դեբիտորական պարտքերի (ակտիվների) հնարավոր կորուստների պահուստ ստեղծվում է, 

հաշվի առնելով 23.04.1999թ-ի ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի թիվ 63-ն և 04.06.1999թ-ի ՀՀ 

Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության թիվ 214-Ա հրամանով համատեղ սահմանված 

<<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական 

պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստերի պահուստների ձևավորման>>կարգի 

դրույթներին  համապատասխան  մշակված դեբիտորական պարտքերի պահուստավորման 

ներքին կանոնակարգին համապատասխան: 

Էական սխալների ուղղման և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 

փոփոխությունների ազդեցությունը արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի 

եկամուտներում կամ ծախսերում: 

Ընկերությունը ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունը իր հաշվեկշռում 

ճանաչում է այն և միայն այն դեպքում երբ նա դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ: 

Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները չափվում 

են իրական արժեքով: 

Արտարժույթով կատարված գործարքները հաշվառվում են գործառնական արժույթով` ՀՀ 

դրամով, կիրառելով գործարքի օրվա համար ՀՀ ֆինանսական շուկայում ձևավորված և ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքը: Արտարժույթով 

արտահայտված դրամական ակտիվները և պարտավորությունները վերագնահատվում են 
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յուրաքանչյուր օր` կիրառելով տվյալ ամսաթվի ՀՀ ֆինանսական շուկայում ձևավորված և ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքը: Արտարժույթի 

փոխարժեքային բոլոր տարբերությունները ճանաչվում են որպես եկամուտ կամ ծախս դրանց 

առաջացման ժամանակաշրջանում: 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պաշտոնական փոխարժեքը կազմել է  405.64 դրամ 1 ԱՄՆ 

դոլարի դիմաց: 

Հիմնական միջոցների հետագա չափման համար կիրառվում է սկզբնական արժեքով  (հանած 

կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումը) չափման մոտեցումը:   

Հիմնական միջոցների մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցի ձեռք բերման 

օրվանից դրանց օգտակար ծառայության ընթացքում գծային մեթոդով: Օգտակար ծառայության 

գնահատված ժամկետները հետևյալն են`  

 շենք, շինություններ                                              -20 տարի 

 հաշվողական և համակարգչային տեխնիկա         -1 տարի 

 փոխադրամիջոցներ                                             -  5 տարի 

 գրասենյակային գույք                                          - 5 տարի 

 այլ հիմնական միջոցներ                                      - 5 տարի  

Ոչ նյութական ակտիվների հետագա չափման համար կիրառվում է սկզբնական արժեքով  

(հանած կուտակված ամորտիզացիան  և արժեզրկումը) չափման մոտեցումը: 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիան հաշվարկվում է օգտակար ծառայության ընթացքում 

գծային մեթոդով: 

Պաշարների ինքնարժեքը որոշվում է ԱՄԱԵ (ՖԻՖՈ) բանաձևով: 

Գույքի և  ֆինանսական ակտիվների ու  պարտավորությունների գույքագրումը  կատարվում է 

<<Հաշվապահական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն:   

Աշխատավարձը  վճարվում է ըստ հաստատված հաստիքացուցակի, ամիսը մեկ անգամ, կանխիկ 

կամ  քարտային եղանակով: 

Կուտակվող փոխհատուցելի բացակայությունների, մասնավորապես` տարեկան վճարովի 

արձակուրդների գծով ակնկալվող ծախսումները ճանաչվում են աշխատակիցների ծառայության 

ընթացքում, անկախ նրանց կողմից արձակուրդ գնալու իրավունքից փաստացի օգտվելու 

հանգամանքից:  
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Աշխատակիցների պարգևատրումները կատարվում են տնօրենի հրամանի համաձայն և  

վճարվում են կանխիկ եղանակով: 

Պաշարների ինքնարժեքի չափման համար կիրառվում է փաստացի ինքնարժեքով  հաշվառման  

մեթոդը: 

Ակտիվներին վերաբերող շնորհները ակտիվի օգտագործման ժամկետում մաշվածության 

ծախսին համամասնորեն ճանաչվում են որպես եկամուտ: 

Հարկերը  հաշվարկվում են հաշվեգրման սկզբունքով: 

Սույն փաստաթղթում փոփոխություններ և վերանայումներ կարող են տեղի ունենալ 

վերակազմավորման, սեփականատերերի փոփոխման, ՀՀ օրենսդրության փոփոխության, 

հաշվապահական հաշվառման նորմատիվային կարգավորման համակարգում 

փոփոխությունների, հաշվապահական հաշվառման նոր մեթոդների մշակման դեպքում և 

տնօրենի հրամանի համաձայն: 

3. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ. 

3.1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  1.  <<ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ>> 

Ընկերության  ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Հաշվապահական 

Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից մշակված և 

հրապարակված Ֆինանսական Հաշվետվությունների Ներկայացման Միջազգային 

Ստանդարտների (ՖՀՆՄՍ) և Ֆինանսական Հաշվետվությունների Մեկնաբանությունների 

Միջազգային Կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կողմից թողարկված Մեկնաբանությունների համաձայն: 

Համեմատական տեղեկատվությունը և  ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են 

Ընկերության ֆինանսական գործունեության արդյունքները և  դրամական հոսքերը  31.12.2013թ. 

ավարտված տարվա համար: 

 3.2. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  2.  <<ՉԱՓՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ>> 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են իրական արժեքի սկզբունքի հիման վրա՝ 

ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող, իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական 

ակտիվների ու պարտավորությունների, ինչպես նաև  վաճառքի համար մատչելի ակտիվների 

համար, բացառությամբ այն ակտիվների, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ որոշել: Այլ 

ֆինանսական ակտիվները և  պարտավորությունները հաշվառվում են ամորտիզացված 

արժեքով, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվառվում են 
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պատմական արժեքով: Ֆինանսական տեղեկատվությունը ներկայացված է դրամով` հազարների 

ճշտությամբ: 

3.3. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  3. <<ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵՎ  ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ>> 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 2013թ. 2012թ.

ա) տոկոսային եկամուտներ բանկային հաշիվներից և 

ավանդներից 

371 370

բ) տոկոսային եկամուտներ դրամական շուկայում 

ներդրումներից 

 

գ) տոկոսային եկամուտներ վարկերից և այլ 

փոխառություններից 

36,340 39,869

դ) տոկոսային եկամուտներ ներդրումներից  

ե) տոկոսային եկամուտներ ֆինանսական 

վարձալկալությունից 

4,515 5,222

Ընդամենը 41,226 45,461

3.4. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  4. <<ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵՎ  ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԾԱԽՍԵՐ>> 

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր 2013թ. 2012թ. 

ա) տոկոսային ծախսեր դրամական շուկայի 

փոխառությունների դիմաց 

  

բ) տոկոսային ծախսեր հաճախորդներից ստացված 

փոխառությունների դիմաց 

  

գ) այլ տոկոսային ծախսեր   

Ընդամենը   

3.5.ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5.  <ՇԱՀՈՒՅԹ/ՎՆԱՍՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ 

ՖԻՆԱՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻՑ ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ/ (ՎՆԱՍ)>> 

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինասական ակտիվներից   զուտ շահույթ/ (վնաս) 

2013թ. 2012թ. 

ա) <<Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով 

հաշվառվող ֆինասական ակտիվների վաճառքից  զուտ 

շահույթ/ (վնաս)>> 

  

բ) <<Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով   
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հաշվառվող ֆինասական ակտիվների վերագնահատումից  

զուտ շահույթ/ (վնաս)>> 

Ընդամենը   

3.6.  ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  6.  <<ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՑ ԶՈՒՏ 

ՇԱՀՈՒՅԹ/(ՎՆԱՍ)>> 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներից զուտ 

շահույթ/(վնաս) 

2013թ. 2012թ. 

ա) վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների վաճառքից 

զուտ շահույթ/(վնաս) 

  

բ) վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների 

վերագնահատումից ստացված զուտ շահույթ/(վնաս): 

  

Ընդամենը   

3.7.  ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  7.  <<ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԶՈՒՏ 

ՇԱՀՈՒՅԹ/(ՎՆԱՍ)>> 

Արտարժութային գործառնություններից ստացված զուտ 

շահույթ/(վնաս) 

2013թ. 2012թ.

ա) արտարժույթի վաճառքից ստացված զուտ շահույթ/(վնաս)  135 (17 )

բ) արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ 

շահույթ/(վնաս)  

1,426 7,686

Ընդամենը 1,561 7,669

  3.8. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  8.  <<ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ>> 

Այլ գործառնական եկամուտ 2013թ. 2012թ.

ա) եկամուտներ ստացված տույժերից և տուգանքներից 3,707 4,047

բ) ֆակտորինգից ստացված եկամուտներ  

գ) արտասովոր եկամուտներ   

դ) այլ եկամուտներ  3 3,632

Ընդամենը 3,710 7,679
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3.9.ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9.<<ՎԱՐԿԵՐԻՑ ԵՎԱՅԼ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ>> 

Վարկերից և այլ փոխառություններից առաջացած կորուստներ 2013թ. 2012թ.

3.9.1.  Տեղաբաշխված բանկային հաշիվներիև ավանդների գծով   

ա) սկզբնական մնացորդ    5 120

բ) պահուստին մասհանումներ  (612) (670)

գ) պահուստի օգտագործում  558 785

դ) վերջնական մնացորդ  59 5

3.9.2. Տեղաբաշխված վարկերի գծով  

ա) սկզբնական մնացորդ   6,474 2,400

բ) պահուստին մասհանումներ   (10,288) (12,390)

գ) պահուստի օգտագործում , այդթվում`  10,381 8,316

-ապապահուստավորում 7,682 8,316

-դուրս գրում 2,699 

դ) վերջնական մնացորդ    6,381 6,474

ե)Դուրս գրված պարտքի վերականգնում  4,256 1,822

զ) ծախսեր չաշխատող ակտիվների նախորդ ժամանակաշրջանում 

հաշվեգրված տոկոսների գծով 

 

3.9.3. Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների գծով    

ա) սկզբնական մնացորդ  

բ) պահուստին մասհանումներ   

գ) պահուստի օգտագործում  

դ) վերջնական մնացորդ  

3.9.4. Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով  

ա) սկզբնական մնացորդ   16,365 282

բ) պահուստին մասհանումներ    (12,730) (16,756)

գ) պահուստի օգտագործում , այդթվում`   28,811 673

-ապապահուստավորում 135 673

-դուրս գրում 28,676 

դ) վերջնական մնացորդ   284 16,365

3.9.5. Ընդամենը ակտիվների գծով մասհանումներ (10,999) (18,220)

հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով  

ա) սկզբնական մնացորդ  

բ) պահուստին մասհանումներ  
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գ) պահուստի օգտագործում  

դ) վերջնական մնացորդ  

3.9.6. Ընդամենը  մասհանումներ   (10,999) (18,220)

 3.10. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  10. <<ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ>> 

Ընդհանուր վարչական ծախսեր 2013թ. 2012թ.

ա) ծախսեր անձնակազմի գծով  18,072 18,309

բ) կառավարչական ծախսեր   10,787 10,722

Ընդամենը 28,859 29,031

3.11. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  11. <<ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ>> 

Այլ գործառնական ծախսեր 2013թ. 2012թ.

ա) վճարված տույժեր և տուգանքներ  25 

բ) գովազդային և ներկայացուցչական ծախսեր  82 107

գ) ֆակտորինգի գծով ծախս   

դ) հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն 

ծախսեր   

446 

 

805

ե) այլ ծախսեր  2,029 1,604

Ընդամենը 2,582 2,516

3.12. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 12. <<ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍ>> 

Շահութահարկի գծով ծախս 2013թ. 2012թ.

հաշվապահական շահույթ մինչև հարկվելը    5,419  11,876 

հարկային նպատակով չնվազեցվող ծախսեր   40,679  48,027 

հարկային նպատակով չճանաչվող եկամուտներ  (41,371 ) (51,954 )

նախորդ տարիներից փոխանցվող հարկային վնաս   

հարկման նպատակով ճանաչված, սակայն հաշվապահական 

նպատակով չճանաչվող եկամուտներ     

 

ժամանակավոր տարբերությունների հետ կապված ճշգրտումներ   

հարկվող շահույթ      4,727 7,949

շահութահարկ   945 1590

հետաձգված հարկի գծով ծախս   (141) (139)

Ընդամենը 804 1,451
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3.13. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 13. <<ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ>> 

Դրամական միջոցներ և բանկային հաշիվներ 2013թ. 2012թ.

ա) կանխիկ դրամական միջոցներ և դրան հավասարեցված 

վճարային փաստաթղթեր    

1,180 

 

534

բ) բանկային հաշիվներ բանկերում  5,896 525

գ) տեղաբաշխված բանկային հաշիվների և այլ ավանդների գգով 

պահուստ (ծան. 9) 

(59) (5)

Ընդամենը 7,017 1,054

3.14. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  14.  <<ՇԱՀՈՒՅԹ/ՎՆԱՍՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ 

ՖԻՆԱՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ>> 

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինասական ակտիվներ 

2013թ. 2012թ.

ա) Հայաստանի Հանրապետության  պետական արժեթղթեր   

բ) այլ երկրների պետական արժեթղթեր   

գ) Հայաստանի Հանրապետության  ոչ պետական արժեթղթեր    

դ) այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր   

ե) ածանցյալ գործիքներ   

զ) ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք 

գումարներ 

  

է) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ (ծան. 

9)  

  

Ընդամենը   

3.15. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  15. <<ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐ>> 

Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ 2013թ. 2012թ.

ա) բանկերում ներդրված ավանդներ     

բ) բանկերին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ   

գ) վարկերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստ (ծան. 9)        

Ընդամենը   
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3.16. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  16. <<ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՅԼ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ>> 

Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ 2013թ. 2012թ.

ա) ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ավանդներ   

բ) ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և այլ 

փոխատվություններ 

  

գ) տեղաբաշխված վարկերի գծով պահուստ (ծան. 9)   

Ընդամենը   

 3.17. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 17.<<ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐ  ԵՎ ԱՅԼ ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ 2013թ. 2012թ.

ա) տրամադրված վարկեր և այլ փոխատվություններ    220,895 228,261

բ) տեղաբաշխված վարկերի գծով պահուստ (ծան. 9)  (6,381) (6,474)

Ընդամենը 214,514 221,787

3.18. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  18.  <<ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ 2013թ. 2012թ.

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր   

բ) այլ երկրների պետական արժեթղթեր   

գ) Հայաստանի Հանրապետության  ոչ պետական արժեթղթեր    

դ) այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր   

ե) ածանցյալ գործիքներ   

զ) ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ   

է) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ (ծան. 9)   

Ընդամենը   

3.19. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 19. <<ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ>> 

Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ 2013թ. 2012թ. 

ա) ստացվելիք շահաբաժիններ   

բ) հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով 

ստացվելիք գումարներ 

  

գ) երաշխիքներ   

դ) հեջավորման ածանցյալ գործիքներ   

ե) ստացվելիք այլ գումարներ   
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զ) դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ (ծան. 

9) 

  

Ընդամենը   

3.20. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 20. <<ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ>> 

Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ 2013թ. 2012թ.

ա) վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ 26,307 72,255

բ) չստացված ֆինանսական եկամուտներ տրամադրված ֆինանսական 

վարձակալությունից 

(3,994) (14,713)

գ) հաշվարկված տույժեր  

դ) ֆինանսական վարձակալության գծով պահուստ (ծան. 9)   (223) (16,231)

Ընդամենը 22,090 41,311

3.21. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 21. <<ՄԻՆՉ ԵՎ  ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՊԱՀՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ 2013թ. 2012թ.

ա) Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր   

բ) այլ երկրների պետական արժեթղթեր   

գ) Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր   

դ) այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր   

ե) ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ   

զ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների արժեզրկման 

պահուստ (ծան. 9) 

  

Ընդամենը   

3.22. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 22. <<ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ>> 

Շահագործման մեջ գտնվող 

ակտիվներ 

Հող, շենք 

և գույք 

Համակարգչ

ային 

սարքավորու

մ 

Փոխադրա-

միջոցներ 

Այլ հիմնական 

միջոցներ և ոչ 

նյութական 

ակտիվներ 

Ընդամե

նը 

 

Հաշվեկշռային արժեք      

Նախորդ տարվա վերջին 

տվյալները 

2,794 6,753 8,555 1,243 19,345 

Ավելացում 0 204 - 480 684 
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Օտարում 

դուրսգրումներ 

0 0 - 0 0 

Ընթացիկ տարվա վերջի 

տվյալները 

2,794 6,957 8,555 1,723 20,029 

 Մաշվածք      

Սկզբնական մնացորդ 2,508 6,351 8,555 335 17,749 

Կուտակված 

ամորտիզացիա 

98 198 - 151 447 

Կուտակված 

արժեզրկումդուրսգրումներ 

0 0 - 0 0 

Վերջնական մնացորդ 2,606 6,549 8,555 486 18,196 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք      

Նախորդ տարվա վերջ 286 402 - 908 1,596 

Ընթացիկ տարվա վերջ 188 408 - 1,237 1,833 

Շահագործումից դուրս 

ակտիվներ 

     

Հաշվեկշռային արժեք      

Նախորդ տարվա վերջին 

տվյալները 

- - - 0 0 

Ավելացում - - - - - 

Օտարում - - - - - 

Ընթացիկ տարվա վերջին 

տվյալները 

   0 0 

Մաշվածք      

Սկզբնական մնացորդ      

Կուտակված արժեզրկում      

Վերջնական մնացորդ      

Զուտ հաշվեկշռային արժեք      

Նախորդ տարվա վերջ - - - - - 

Ընթացիկ տարվա վերջ    0 0 
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3.23. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 23. <<ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՏՈԿՈՍՆԵՐ>> 

Ստացվելիք տոկոսներ 2013թ. 2012թ.

ա) հաշվեգրված տոկոսներ 1,580 1,821

Ընդամենը 1,580 1,821

   3.24. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 24. <<ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐ>> 

Այլ ակտիվներ 2013թ. 2012թ.

ա)  դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ 6,042 2,704

բ)  դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ (ծան. 9) (60) (134)

գ) արագամաշ առարկաներ 

դ)  ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր 

ե)ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարված 

շահութահարկի կանխավճար 

1,192 6,360

զ)  այլ ակտիվներ (55) 364

Ընդամենը 7,119 9,294

3.25. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 25. <<ԲԱՆԿԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՎԱՐԿԵՐ>> 

Բանկերից ստացված փոխառություններ և վարկեր 2013թ. 2012թ.

ա) բանկերից ներգրաված փոխառություններ   

բ) բանկերից ստացված վարկեր և այլ փոխառություններ   

Ընդամենը   

3.26. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 26. <<ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՅԼ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Դրամական շուկայից ստացված այլ փոխառություններ 2013թ. 2012թ.

ա) ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված 

փոխառություններ 

  

բ) ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և այլ 

փոխառություններ 

  

Ընդամենը   
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3.27. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 27.  <<ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՑ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Հաճախորդներից ներգրաված փոխառություններ 2013թ. 2012թ.

ա) ներգրավված ցպահանջ փոխառություններ   30,706 38,322

բ) ներգրավված ժամկետային փոխառություններ  

գ) ռեպո համաձայնագրեր հաճախորդների հետ  

Ընդամենը 30,706 38,322

3.28.  ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  28.  <<ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ>> 

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթեր 2013թ. 2012թ.

ա) առանց տոկոսի արժեթղթեր  

բ) տոկոսային արժեթղթեր  

գ) թողարկված այլ արժեթղթեր   

Ընդամենը   

3.29. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 29. <<ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ>> 

Վճարվելիք գումարներ 2013թ. 2012թ.

ա) վճարման ենթակա շահաբաժիններ 25,636 31,736

բ) հավատարմագրային կառավարման պայմանագրերի գծով 

վճարվելիք գումարներ 

 

գ) այլ վճարվելիք գումարներ   

Ընդամենը 25,636 31,736

3.30. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 30. <<ԱՅԼՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Այլ պարտավորություններ 2013թ. 2012թ.

ա) պարտավորություններ տրամադրված չեկերի գծով 

բ) կրեդիտորական պարտքեր     բյուջեին 1,453 2,432

գ) ներքին կրեդիտորական պարտքեր 

դ) արտաքին կրեդիտորական պարտքեր 861 5,349

ե)ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ 929 137

զ) ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 

է) այլ պարտավորություններ  3,248 2,540

Ընդամենը 6,491 10,458
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3.31. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 31. <<ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ>> 

31.12.13թ.դրությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը  կազմել է 177,559.հազ.դրամ, որը 

կազմված է մեկ բաժնեմասից: 

3.32. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 32. <<ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ>> 

Վերագնահատման պահուստներ 2013թ. 2012թ.

ա) վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների վերագնահատումից 

առաջացած չիրացված շահույթ/վնաս 

  

բ) հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստ   

գ) այլ պահուստներ       

Ընդամենը   

3.33.  ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  33.  <<ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ>> 

Ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետի մասին ծանոթագրությունը կազմված է 

հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո մինչև մարման ամսաթիվը մնացած 

ժամանակաշրջանի մեթոդով: 

Ակտիվներ 1 

ամսից 

պակաս 

1-ից 3 

ամիս 

3 ամսից 1 

տարի 

1-ից 5 տարի 5 տարուց 

ավելի 

Ընդամենը

 

Դրամական միջոցներ և 

բանկային հաշիվներ 

7,076    - 7,076 

Վարձակալության գծով 

ստացվելիք գումարներ 

677 1,382 6,583 13,559 - 22,201 

Տրամադրված վարկեր 7,172 28,626  111,204

  

73,893  - 220,895 

Դեբիտորական 

պարտքեր և  վճարված 

կանխավճարներ 

5,371 100  1,763  

 

- - 7,234 

 

Ընդամենը 20,296  30,108  119,550

  

87,452  - 257,406
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Պարտավորություններ 1 ամսից 

պակաս 

1-ից 3 

ամիս 

3 ամսից 1 

տարի 

1-ից 5 տարի 5 տարուց 

ավելի 

Ընդամենը

Ներգրավված   

փոխառություններ 

30,706  - - - - 30,706  

Այլ 

պարտավորություններ 

26,505  - 5,622  - - 32,833 

Ընդամենը 57,211 -  5,622 -  - 62,833 

3.34. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 34. <<ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂ>> 

Ընկերությունն ունի ԱՄՆ  դոլարով արտահայտված ակտիվներ և պարտավորություններ: 

 Դրամ Ազատ 

փոխարկելի 

արտարժույթ 

Սահմանափակ 

փոխարկելի 

արտարժույթ 

Ընդամենը 

 

Ակտիվներ 28,845 226,058 - 254,903 

Պարտավորություններ 32,712 30,121 - 62,833 

Զուտ 

արտարժութային դիրք 

(3,867) 195,937 - 192,070 

3.35. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 35. <<ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՌԻՍԿ>> 

 մինչև 1 ամիս 1 - 3 ամիս 3 ամսից 1 տարի 1 տարուց ավելի 

 նախորդ 

տարի 

ընթացիկ 

տարի 

նախորդ 

տարի 

ընթացիկ 

տարի 

նախորդ 

տարի 

ընթացիկ 

տարի 

նախորդ 

տարի 

ընթացիկ 

տարի 

Ներգրավված 

միջոցներ 

        

Դրամով         

Արտարժույթով         

Տեղաբաշխված 

միջոցներ 

108 83 1,512 333 68,674 87,635 210,024 155,045 

Դրամով 0 83 429 272 5,535 4,982 14,017 13,035 

Արտարժույթով 108 0 1,083 61 63,139 82,653 196,007 142,010 

3.36. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 36. <<ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐ ԵՎ  ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 
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<<Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն>> ՍՊԸ–ն արտահաշվեկշռում 

հաշվառված պայմանական դեպքեր և պոտենցյալ պարտավորություններ չունի: Ընկերությունը 

տեղյակ չէ ընկերության դեմ հարուցված փաստացի կամ սպառնացող էական հայցերի մասին:   

3.37.  ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  37.  <<ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ,  ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  ԱՐՏԱՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ>> 

3.37.1.Տեղաբաշխված ֆինանսական վարձակալության, 

վարկերի,ավանդների  գծով ստացվելիք գումարներն ըստ 

տնտեսության ճյուղերի 

2013թ. 2012թ.

ա)  բուսաբուծություն   9,756 3,821

բ) անասնապահություն   25,883 32,013

գ) սննդի արդյունաբերություն  0 23,201

դ)կաթնամթերքի արտադրություն  8,349 13,127

ե)հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն  0 10,919

զ) էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարում   

27,421 18,161

է) բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն  2,338 3,666

ը) մեծածախ առևտուր  14,867 2,623

թ)  մանրածախ առևտուր  58,899 67,268

ժ) տաքսու ծառայություններ  14,171 24,735

ի) իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն  26,366 22,197

լ) Ճարտարապետական և ճարտարագիտական 

գործունեություն 

1,988 2,933

խ) տնտեսության այլ ճյուղեր  27,098 39,111

ծ) սպառողական վարկեր    16,114 16,543

կ)ձկնորսություն և ձկնաբուծություն 7,707 

հ)կահույքի արտադրություն 1,092 

ձ)համակարգչայինծրագրավորումևհարակիցգործունեություն 1,047 

3.37.2.ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ,  ՎԱՐԿԵՐԻ, ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ 

ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ 

 2013թ. 2012թ. 

ա) Երևան  195,285 198,625 

բ) Շիրակ  0 23,201 
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գ)  Լոռի  0 4,531 

դ) Վայոց ձոր  2,712 10,274 

ե)Արմավիր  8,367 938 

զ) Սյունիք  5,782 11,525 

է) Արագածոտն  8,802 7,173 

ը)Կոտայք  8,349 10,246 

թ) Արարատ  10,148 13,805 

ժ) Գեղարքունիք  3,651 0 

3.38. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 38. <<ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ>> 

Ընկերությունը գրավադրված ակտիվներ չունի: 

3.39. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 39. <<ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐ>> 

Ընկերության հետ կապակցված անձանցից ներգրաված միջոցների մնացորդը  

31.12.2013թ.դրությամբ կազմում է 30,706 հազ դրամ,  տրամադրված վարկերի  մնացորդը`  114 

հազ.դրամ: 

 

 
 
 
                                     Տնօրեն  _____________   Ա.  Մխիթարյան 
 
 
                      Գլխավոր հաշվապահ     ______________  Մ.Գազազյան 


