
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ծանոթագրություն 01.01.17-30.09.17 01.01.16-30.09.16

1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից  x  x 
 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և 
պարտավորությունների փոփոխությունը
Ստացված տոկոսներ                              59,578                              72,960 

Վճարված տոկոսներ                            (32,259)                            (42,923)

Ստացված կոմիսիոն գումարներ                              38,753                              38,148 

Վճարված կոմիսիոն գումարներ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ                            (34,890)                            (30,508)

Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող 
ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)

                              (1,259)                                2,966 

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)                                  (197)                                  (123)
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ                                      -                                        -   
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ                            (35,145)                            (27,497)

Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ 
ծախսեր

                           (29,407)                            (26,462)

Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների 
փոփոխություններից 

                                     -   

Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝                            520,586                           114,882 
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)                                      -                                  7,194 

Շահույթ կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և 
վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)

                           518,748                            105,680 

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում 
(ավելացում)

                                     -                                        -   

Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)                                1,838                                2,008 
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)                                     -                                       -   
այդ թվում՝                                                                                                                                                      
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում) 

                                    -                                       -   

այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)                                     -                                       -   
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև 
շահութահարկի վճարումը

                         485,759                          101,443 

Վճարված շահութահարկ                                    (19)                                      -   
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից                          485,741                          101,443 
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից  x  x 
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)                                      -                                        -   
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում 
(ավելացում) 

                                     -                                        -   

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

                                     -                                        -   

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում                                  (452)                               (4,500)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում                                      -                                        -   
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից                                      -                                        -   
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից                               (452)                            (4,500)
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից  x  x 
Վճարված շահաբաժիններ                            (39,948)                            (17,850)
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված 
փոխառությունների  ավելացում (նվազում) 

                                     -                                        -   

Ստացված փոխառությունների զուտ ավելացում (նվազում)                          (400,193)                            (16,501)
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում 
(նվազում) 

                                     -                                        -   

Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում                                      -                                        -   
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում 
(նվազում) 

                                     -                                        -   

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից                                      -                                        -   

Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից                        (440,141)                          (34,351)
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

                                 (204)                                  (634)

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)                            45,147                            62,592 

    Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում                                8,759                                9,674 

    Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում                              53,702                              71,632 
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Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 13.10.2017Ã.
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30 Սեպտեմբերի 2017Ã.
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