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«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ
Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվություն
31 դեկտեմբերի
2019

31 դեկտեմբերի
2018թ.

Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Վարձակալված գույքի վրա կատարված կապիտալ ծախսեր
Վարձակալված ակտիվների օգտագործման իրավունք
Հետաձգված հարկային ակտիվներ
Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով
Հետաձգված ծախսեր
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

15,582,944
3,245,753
1,101,396
4,876,297
5,946,377
288,936
145,814
64,579
31,252,096

16,425,034
2,699,269
947,554
7,529,181
650
347,494
70,078
28,019,260

Ընթացիկ ակտիվներ
Պաշարներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Տրամադրված փոխառություններ
Շահութահարկի գծով ընթացիկ կանխավճար
Այլ փոխհատուցվող հարկեր
Հետաձգված ծախսեր
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

607,308
3,491,051
19,043,648
141,396
197,174
201,762
3,567,276
27,249,615
58,501,711

378,955
4,537,750
109,352,612
1,280,188
563,368
3,658,297
119,771,170
147,790,430

18,837,709
22,479,766
2,825,656
44,143,131

18,837,709
113,060,044
2,825,656
134,723,409

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Ակտիվների ապագործարկման գծով պահուստ
Պարտավորություններ վարձակալության գծով
Հետաձգված եկամուտ

1,153,369
4,151,479
31,527

1,019,114
33,436

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

5,336,375

1,052,550

4,499,040
1,054,036
33,723
1,382,186
838,589
907,321
307,310
9,022,205
14,358,580

8,057,871
46,458
1,672,125
927,260
980,273
330,484
12,014,471
13,067,021

58,501,711

147,790,430

հազ. ՀՀ դրամ
ԱԿՏԻՎՆԵՐ

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ
Կանոնադրական կապիտալ
Չբաշխված շահույթ
Այլ պահուստներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընթացիկ պարտավորություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Պարտավորություններ վարձակալության գծով
Հետաձգված եկամուտ
Աշխատավարձի գծով կրեդիտորական պարտքեր
Ստացված կանխավճարներ
Պարտավորությունների և վճարների պահուստ
Այլ հարկային պարտավորություններ
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

Հաստատվել և ստորագրվել է 2020թ. մայիսի 29-ին

Անդրեյ Պյատախին
Գլխավոր տնօրեն

Դինա Նուրպեիսովա
Ֆինանսական տնօրեն

Ժիրայր Պապոյան
Գլխավոր հաշվապահ

5-րդ էջում ներկայացված ծանոթագրությունը հանդիսանում է սույն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների
անբաժանելի մասը:

1

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին ամփոփ հաշվետվություն
հազ. ՀՀ դրամ

2019թ.

2018թ.

17,784,828

18,493,071

13,005,449
3,933,469
68,940
34,792,686

15,620,648
4,217,470
103,864
38,435,053

(18,425,026)
(3,906,842)
(22,331,868)
12,460,818

(35,599,860)
(4,286,609)
(39,886,469)
(1,451,416)

Այլ գործառնական եկամուտ
Ընդհանուր և վարչական ծախսեր
Իրացման ծախսեր
Այլ գործառնական ծախսեր
Գործառնական գործունեությունից շահույթ/(վնաս)

1,729,645
(4,471,751)
(3,601,247)
(2,504,479)
3,612,986

1,023,592
(7,638,284)
(3,746,305)
(2,992,363)
(14,804,776)

Ֆինանսական եկամուտ
Ֆինանսական ծախսեր
Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ վնաս

3,316,233
(655,831)
(1,247,458)

3,137,425
(99,393)
(111,752)

Շահույթ/(վնաս) մինչև հարկումը
Շահութահարկի գծով (ծախս)/եկամուտ

5,025,930
(2,606,208)

(11,878,496)
2,418,631

2,419,722

(9,459,865)

2,419,722

(9,459,865)

Շարժական կապի ծառայությունների
մատուցումից հասույթ
Ֆիքսված կապի ծառայությունների
մատուցումից հասույթ
Սարքավորումների իրացումից հասույթ
Այլ հասույթ
Ընդամենը հասույթ
Ծառայությունների ինքնարժեք
Իրացված սարքավորումների ինքնարժեք
Ընդամենը վաճառքի ինքնարժեք
Համախառն շահույթ/(վնաս)

ՏԱՐՎԱ ՇԱՀՈՒՅԹ/(ՎՆԱՍ)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

5-րդ էջում ներկայացված ծանոթագրությունը հանդիսանում է սույն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների
անբաժանելի մասը:

2

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին ամփոփ հաշվետվություն

Կանոնադրական
կապիտալ

Չբաշխված
շահույթ

Այլ
պահուստներ

Ընդամենը

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2018թ.

18,837,709

122,519,909

2,825,656

144,183,274

Ընդամենը 2018թ. համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

(9,459,865)

-

(9,459,865)

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.

18,837,709

113,060,044

2,825,656

134,723,409

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2019թ.

18,837,709

113,060,044

2,825,656

134,723,409

Հայտարարված շահաբաժիններ
Ընդամենը 2019թ. համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

(93,000,000)

-

(93,000,000)

-

2,419,722

-

2,419,722

18,837,709

22,479,766

2,825,656

44,143,131

հազ. ՀՀ դրամ

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.

5-րդ էջում ներկայացված ծանոթագրությունը հանդիսանում է սույն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների
անբաժանելի մասը:

3

«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվություն
հազ. ՀՀ դրամ

2019թ.

2018թ.

40,376,435
120,405
364,903
(14,058,556)
(7,396,395)
(1,075,160)
(3,407,032)
(5,241,737)
(143,674)
(904,504)

42,578,905
98,678
263,281
(14,436,685)
(7,469,699)
(103,285)
(2,058,689)
(5,214,450)
(1,493,841)
(176,942)
(632,111)

8,634,685

11,355,162

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր
Մայր կազմակերպությանը տրամադրված փոխառություններ
Տրամադրված փոխառության մարում

(7,599,729)
1,189,683
92,256,410

(7,354,724)
361,667
(1,933,120)
8,280

Զուտ դրամական միջոցներ ներդրումային գործունեությունից
ստացված/(գործունեությամբ օգտագործված)

85,846,364

(8,917,897)

(88,339,965)

-

(4,650,000)

-

(1,572,156)

-

(94,562,121)

-

(9,949)

(3,476)

(91,021)

2,433,789

Գործառնական գործունեությունից դրամական
միջոցների հոսքեր
Հաճախորդներից ստացված վճարումներ
Ստացված տոկոսներ
Դրամական միջոցներ այլ գործառնական գործունեությունից
Ծառայությունների մատուցման գծով վճարումներ
Վճարումներ աշխատակիցներին
Վճարված շահութահարկ
Վճարումներ բյուջե, բացի շահութահարկը
Պաշարների մատակարարներին վճարումներ
Վարձակալության վճարներ
Գործուղումների համար կատարվող վճարներ
Այլ գործունեությամբ օգտագործված դրամական միջոցներ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից

Դրամական միջոցների հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից
Մայր կազմակերպությանը վճարված շահաբաժիններ
Մայր կազմակերպությանը վճարված շահաբաժինների գծով
վճարված շահութահարկ
Վարձակալության վճարներ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական
գործունեությունից
Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
Զուտ դրամական միջոցների և դրան համարժեքների հոսքեր
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբին
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջին

3,658,297

1,224,508

3,567,276

3,658,297

5-րդ էջում ներկայացված ծանոթագրությունը հանդիսանում է սույն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների
անբաժանելի մասը:
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«ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ
Ամփոփ Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.
1

Պատրաստման հիմունքներ

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի պահանջներին համաձայն, «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ-ն պարտավոր է հրապարակել իր
ֆինանսական հաշվետվությունները:
Ընկերության սույն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք պատրաստվել են
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա,
ներառում են՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ամփոփ ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունը, հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ավարտված տարվա ամփոփ շահույթի կամ վնասի
և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, հաշվետու ամսաթվի
դրությամբ ավարտված տարվա համար ամփոփ սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
հաշվետվությունը, ամփոփ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը՝ նշված
ամսաթվին ավարտված տարվա համար, ինչպես նաև ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններին
կից ծանոթագրությունը։
Հետևաբար, վերը թվարկված հաշվետվություններում ներառված գումարները արտացոլում են
ՖՀՄՍ համապատասխան 2019 դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պատրաստված համապատասխան
ֆինանսական հաշվետվությունների գումարները։
ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված չեն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտներին (ՖՀՄՍ) համապատասխան բացահայտման ենթակա բոլոր անհրաժեշտ
տեղեկությունները, մասնավորապես՝ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական
դրույթները և այլ բացահայտումները։ ՖՀՄՍ-ի համաձայն պատրաստված ֆինանսական
հաշվետվությունները կարող են տրամադրվել Խմբի ղեկավարության կողմից՝ հարցման հիման վրա:
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