«ՏԵԼԵԿՈՄ Արմենիա» ՓԲԸ
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտներին համապատասխան`
ֆինանսական հաշվետվություններ և
անկախ աուդիտորական եզրակացություն
31 դեկտեմբերի 2020թ.

«ՏԵԼԵԿՈՄ Արմենիա» ՓԲԸ
Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն
Հազ, ՀՀ դրամ

Ծնթգ.

2020թ.

2019թ.

Շարժական կապի ծառայությունների մատուցումից հասույթ
Ֆիքսված կապի ծառայությունների մատուցումից հասույթ
Սարքավորումների իրացումից հասույթ
Այլ հասույթ
Ընդամենը հասույթ

18
18
18
18

14,811,487
12,269,755
2,344,838
115,017
29,541,097

17,784,828
13,005,449
3,933,469
68,940
34,792,686

Ծառայությունների ինքնարժեք
Իրացված սարքավորումների ինքնարժեք
Ընդամենը վաճառքի ինքնարժեք
Համախառն շահույթ

19
19

(14,971,242)
(2,220,152)
(17,191,394)
12,349,703

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

Այլ գործառնական եկամուտ
Ընդհանուր և վարչական ծախսեր
Իրացման ծախսեր
Այլ գործառնական ծախսեր
Գործառնական գործունեությունից շահույթ

20
21
22
23

1,339,946
(6,035,970)
(3,293,747)
(1,009,306)
3,350,626

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

Ֆինանսական եկամուտ
Ֆինանսական ծախսեր
Փոխարժեքային տարբերություններից զուտ օգուտ՝ հանած
վնաս/ (վնաս՝ հանած օգուտ)
Շահույթ մինչև հարկումը

24

369,334
(713,544)

3,316,233
(655,831)

493,149
3,499,565

(1,247,458)
5,025,930

Շահութահարկի գծով ծախս

25

(1,209,746)

(2,606,208)

ՏԱՐՎԱ ՇԱՀՈՒՅԹ

2,289,819

2,419,722

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

2,289,819

2,419,722
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հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:
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«ՏԵԼԵԿՈՄ Արմենիա» ՓԲԸ
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Կանոնադրական
կապիտալ

Չբաշխված
շահույթ

Այլ
պահուստներ

Ընդամենը

18,837,709

113,060,044

2,825,656

134,723,409

-

2,419,723

-

2,419,723

-

(93,000,000)

-

(93,000,000)

Մնացորդը առ
31 դեկտեմբերի 2019թ.

18,837,709

22,479,766

2,825,656

44,143,132

Մնացորդը առ
1 հունվարի 2020թ.

18,837,709

22,479,767

2,825,656

44,143,132

-

2,289,819

-

2,289,819

33

-

(4,927,100)

-

(4,927,100)

10

-

(1,141,436)

-

(1,141,436)

28

-

(2,668,514)

-

(2,668,514)

3,290,311

-

3,290,311

-

(18,810,000)

-

(18,810,000)

18,837,709

512,847

2,825,656

22,176,212

հազ. ՀՀ դրամ

Ծնթգ.

Մնացորդը առ
1 հունվարի 2019թ.
Ընդամենը 2019թ.
համապարփակ ֆինանսական
արդյունք
Հայտարարված
շահաբաժիններ

Ընդամենը 2020թ.
համապարփակ
ֆինանսական արդյունք
Բաշխում նախորդ
սեփականատիրոջը
Տրամադրված
փոխառությունների զեղչման
ազդեցությունը
Ֆինանսական երաշխիքի
ճանաչում իրական արժեքով
Կապակցված կողմից
վարկային դեբիտորական
պարտքի ճանաչում
Հայտարարված
շահաբաժիններ

Մնացորդը առ
31 դեկտեմբերի 2020թ․

14

10
14
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«ՏԵԼԵԿՈՄ Արմենիա» ՓԲԸ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
Հազ․ ՀՀ դրամ

Ծնթգ.

2020թ․

2019թ․

33,685,451
135,250

40,376,435
120,405

265,622

364,903

(12,423,862)
(8,452,895)
(566,100)
(3,458,213)
(2,400,505)
(42,840)

(14,058,556)
(7,396,395)
(1,075,160)
(3,407,032)
(5,241,737)
(143,674)

(585,504)

(904,504)

6,156,404

8,634,685

(5,264,563)
141,379

(7,599,729)
1,189,683

19,617,066

92,256,410

14,493,882

85,846,364

4,941,895
(142,000)

-

(3,676,194)
(4,927,100)

-

(17,900,658)

(88,339,965)

(940,500)
(1,408,686)

(4,650,000)
(1,572,156)

(24,053,243)

(94,562,121)

51,207

(9,949)

(3,351,750)

(91,021)

Դրամական միջոցների հոսքեր
գործառնական գործունեությունից
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
Գործուղումների համար կատարվող վճարներ
Այլ գործունեությամբ օգտագործված դրամական
միջոցներ
Զուտ դրամական միջոցներ՝ ստացված
գործառնական գործունեությունից

Դրամական միջոցների հոսքեր
ներդրումային գործունեությունից
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր
Տրամադրված փոխառությունների դիմաց
մարումներ
Զուտ դրամական միջոցներ՝ ստացված
ներդրումային գործունեությունից
Դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից
Ստացված վարկեր
Վարկերի մարում
Մայր կազմակերպությանը տրամադրված
փոխառություններ
Բաշխում նախկին սեփականատիրոջը
Մայր կազմակերպությանը վճարված
շահաբաժիններ
Մայր կազմակերպությանը վճարված
շահաբաժինների գծով վճարված շահութահարկ
Վարձակալության վճարներ
Զուտ դրամական միջոցներ՝ օգտագործված
ֆինանսական գործունեությամբ
Փոխարժեքային տարբերությունների
ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց
համարժեքների վրա
Դրամական միջոցների և դրանց
համարժեքների զուտ փոփոխություն
Դրամական միջոցները և դրանց
համարժեքները տարեսկզբին

13

3,567,276

3,658,297

Դրամական միջոցները և դրանց
համարժեքները տարեվերջին

13

215,526

3,567,276
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հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:

4

