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Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

3

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին ամփոփ
հաշվետվություն

5

Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվություն

7

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին ամփոփ հաշվետվություն

9

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվություն

11

Ծանոթագրություն 1

13

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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ն ընկերության բաժնետ
տերերին
«ՀԱՅԲԻԶ
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ներով համահունչ են աո
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տվություննե
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին ամփոփ
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2018թ.

2017թ.

41,563,495

35,262,768

(32,975,738)

(28,374,816)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

8,587,757

6,887,952

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

4,749,493

3,282,273

(1,361,796)

(883,875)

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

3,387,697

2,398,398

Զուտ առևտրային եկամուտ

2,108,344

1,429,550

113,608

(4,755)

-

16,987

3,321,707

2,525,494

Արժեզրկման ծախս

(7,453,083)

(3,105,599)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

(3,950,625)

(3,626,877)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

(679,115)

(819,859)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

(372,258)

(161,098)

(3,877,988)

(3,871,793)

Գործառնական շահույթ

1,186,044

1,668,400

Շահութահարկի գծով ծախս

(333,524)

(388,206)

852,520

1,280,194

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

Արտարժույթի փոխարկումից զուտ օգուտ/(վնաս)
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ օգուտ
Այլ եկամուտներ

Այլ ծախսեր

Տարվա շահույթ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.

5

Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին ամփոփ
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2018թ.

2017թ.

Իրական արժեքի զուտ փոփոխություն տարվա ընթացքում

225,428

-

Շահութահարկ

(45,087)

-

180,341

-

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
իրական արժեքի փոփոխությունից չվաստակված զուտ
օգուտ

-

562,783

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրացումից
շահույթին կամ վնասին փոխանցված
զուտ գումար

-

69,375

Շահութահարկ

-

(126,432)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
գծով զուտ օգուտ

-

505,726

1,032,861

1,785,920

Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են
շահույթում կամ վնասում
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային
գործիքներ)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքների
գծով զուտ օգուտ
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (վաճառքի համար
մատչելի)

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2018թ.

31 դեկտեմբերի
2017թ.

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

127,342,452

115,576,209

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

13,898,845

14,036,722

435,625,901

382,547,013

-

1,649,612

3,460,892

-

9,145,216

15,258,125

Հիմնական միջոցներ

12,316,130

9,138,396

Ոչ նյութական ակտիվներ

2,502,505

2,702,599

996,100

-

Բռնագանձված ակտիվներ

3,566,477

3,716,481

Այլ ակտիվներ

2,969,505

2,905,216

611,824,023

547,530,373

8,940

-

Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

64,996,179

76,004,421

Առևտրային ֆինանսական պարտավորություններ

23,230,915

24,556,156

637,591

692,952

473,205,797

398,967,148

11,462,171

8,967,294

419,282

296,211

-

7,716

1,895,505

1,201,476

575,856,380

510,693,374

Ակտիվներ

Հաճախորդներին տրված վարկեր
Ներդրումային արժեթղթեր
- Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ
- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր
- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթեր

Հետաձգված հարկային ակտիվ

Ընդամենը՝ ակտիվներ

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ
Պարտավորություններ
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ

Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Թողարկված պարտքային արժեթղթեր
Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն
Հետաձգված հարկային պարտավորություն
Այլ պարտավորություններ

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին ամփոփ հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հիմնական
միջոցների
գծով
վերագնահատման
պահուստ

31,374,560

691,167

2,009,246

471,422

-

-

11,226

31,374,560

691,167

2,020,472

471,422

377,161

34,934,782

-

-

-

-

852,520

852,520

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
իրական արժեքի զուտ փոփոխություն
(ներառյալ ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստում զուտ
փոփոխությունները)

-

-

225,429

-

-

225,429

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ
մասի շահութահարկ

-

-

(45,087)

-

-

(45,087)

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

180,341

-

852,520

1,032,861

Հատկացում պահուստին

-

64,010

-

-

(64,010)

-

Ընդամենը սեփականատերերի հետ
գործարքներ

-

64,010

-

-

(64,010)

-

31,374,560

755,177

2,200,813

471,422

1,165,671

35,967,643

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը
Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա շահույթ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

2,290,604

36,836,999

(1,913,443)

(1,902,217)

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին ամփոփ հաշվետվություն
(շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հիմնական
միջոցների
գծով
վերագնահատման
պահուստ

31,374,560

638,508

1,503,520

471,422

1,063,069

35,051,079

-

-

-

-

1,280,194

1,280,194

Իրական արժեքի փոփոխությունից
չվաստակված զուտ օգուտ

-

-

562,783

-

-

562,783

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումների իրացումից
շահույթին կամ վնասին
փոխանցած զուտ գումար

-

-

69,375

-

-

69,375

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

-

-

(126,432)

-

-

(126,432)

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

505,726

-

1,280,194

1,785,920

Հատկացում պահուստին

-

52,659

-

-

(52,659)

-

Ընդամենը սեփականատերերի հետ
գործարքներ

-

52,659

-

-

(52,659)

-

Հաշվեկշիռը 2017թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

31,374,560

691,167

2,009,246

471,422

2,290,604

36,836,999

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2018

2017

1,186,044

1,668,400

1,051,373

980,957

(37)

(13,129)

7,453,083

3,105,599

45,119

(19,880)

Ստացվելիք տոկոսներ

(11,557,887)

(5,078,406)

Վճարվելիք տոկոսներ

1,277,722

996,153

Արտարժույթի փոխարկումից օգուտ/(վնաս)

(113,608)

4,755

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում
փոփոխությունները

(658,191)

1,644,449

(45,119)

42,728

(604,214)

(5,204,585)

(51,473,010)

(102,663,389)

150,004

805,866

(418,898)

(521,036)

8,940

(42,456)

(6,423,565)

(18,023,948)

(1,325,241)

3,067,084

(53,920)

(467,713)

76,269,316

135,379,207

831,409

177,865

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից ստացված մինչև շահութահարկը

16,257,511

14,194,072

Վճարված շահութահարկ

(783,800)

(114,014)

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական
միջոցներ

15,473,711

14,080,058

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Շահույթ մինչև հարկումը
Ճշգրտումներ
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ
Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ
Արժեզրկման ծախս
Առևտրային գործիքների իրական արժեքի փոփոխությունից
զուտ (օգուտ)/վնաս

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Բռնագանձված ակտիվներ
Այլ ակտիվներ
Ավելացում/(նվազում) գործառնական պարտավորություններում
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական
պարտավորություններ
Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
Այլ պարտավորություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն
(շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2018

2017

4,368,743

19,678,998

(4,758,756)

(925,867)

Ոչ նյութական ակտիվների առք

(172,164)

(440,770)

Հիմնական միջոցների վաճառք

901,944

237,737

Ներդրումային գործունեությունից ստացված զուտ
դրամական միջոցներ

339,767

18,550,098

(3,801,812)

9,770,445

2,457,166

8,912,120

Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/
(գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական
միջոցներ

(1,344,646)

18,682,565

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ

14,468,832

51,312,721

115,576,209

63,215,155

(6,085)

-

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

(2,696,504)

1,048,333

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջի
դրությամբ

127,342,452

115,576,209

Ստացված տոկոսներ

30,005,608

30,184,362

Վճարված տոկոսներ

(32,975,738)

(27,378,663)

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Ներդրումային արժեթղթերի վաճառք
Հիմնական միջոցների առք

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում/(մարում)
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբի
դրությամբ
Դրամական միջոցների գծով ակնկալվող պարտքային
կորուստների ազդեցությունը

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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Ծանոթագրություն 1
Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ»
Փակ բաժնետիրական ընկերության 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի
մասին ամփոփ հաշվետվությունները, 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 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ
բաժնետիրական ընկերության 2018թ. 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 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական
ընկերության պաշտոնական կայքում:

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
31 դեկտեմբերի 2018թ.
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