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2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

ֆինանսական հաշվետվություններ 

1-26 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 8 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:  

 
 

ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ և ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

31 դեկտեմբերի 2019թ. ավարտված տարվա համար 

 

(հազար դրամ) 

 Ծանոթ. 2019թ.  2018թ. 
     
Հիմնական գործունեությունից հասույթ 15 785,304  - 

Գովազդային հասույթ                  32,067     33,047  

Դրամաշնորհներից եկամուտ 15 8,709                         663,612  

Վարձակալությունից եկամուտ                    29,638             34,057  

Այլ եկամուտներ 16                 10,438              69,575  

Հեռարձակման ծախսեր                (91,073)          (119,035) 

Փոխհատուցումներ աշխատակիցներին              (548,674)          (527,025) 

Ռադիոհաղորդումների պատրաստում                  (1,713)          (50,895) 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա              (141,594)      (122,898) 

Այլ ծախսեր 17               (57,552)              (62,929) 

Գործառնական գործունեությունից վնաս                  25,550        (82,491) 

Ֆինանսական եկամուտ 18                      207   555  

Ֆինանսական ծախս 18               (10,760)  (2,975) 

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ                          44                     70  

Շահույթ/(Վնաս) մինչև հարկումը                 15,041             (84,841) 

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում 19 15,877              34,918  

Տարվա շահույթ/(վնաս)  30,918        (49,923)  

    

Այլ համապարփակ արդյունք     

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք 

հարկումից հետո  

 

- 
                               

-    

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 

արդյունք  
30,918  (49,923)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 

ֆինանսական հաշվետվություններ 

1-26 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 8 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:  

 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

 
   

 
   

 
 

(հազար դրամ) 

 

Բաժնետի-

րական 

կապիտալ 

  
Վերագնա-

հատման 

պահուստ 

 Ընդհանուր 

պահուստ 
 Չբաշխված 

շահույթ 
 Ընդամենը 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2018թ.  1,466,508   946,908  63,703  661,614  3,138,733 

Համապարփակ արդյունք           

Տարվա վնաս -   -  -  (49,923)  (49,923) 

Ընդամենը համապարփակ արդյունք        -      -     -     (49,923)  (49,923) 

Կապիտալում ուղղակիորեն գրանցված գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

          

Բաժնետիրական կապիտալի համալրում           

Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ           

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.  1,466,508   946,908  63,703  611,691  3,088,810 
           

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2019թ.            

Տարվա օգուտ -   -  -  30,918  30,918 

Ընդամենը համապարփակ արդյունք    -            -         -     30,918  30,918 

Պահուստային հիմնադրամի աճ -   -  -  -  - 

Կապիտալում ուղղակիորեն գրանցված գործարքներ 
սեփականատերերի հետ 

          

Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ       -            -      -     -  - 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.  1,466,508   946,908  63,703  642,609   3,119,728 
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2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 
ֆինանսական հաշվետվություններ 

1-26 ծանոթագրությունները կազմում են սույն 

ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:  

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

     (հազար դրամ) 

 2019թ.  2018թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր    
Տարվա շահոյթ/(վնաս)                       30,918   (49,923) 

Ճշգրտումներ    

Մաշվածության, ամորտիզացիայի ծախս                   142,525         124,354  

Հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտ                         (156)             (1,234) 

Շնորհից եկամուտ                     (8,709)       (663,612) 

Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս                            100               (70) 

Տոկոսային եկամոտ                           (44)   (555) 

Տոկոսային ծախս                         (207)              9,989  

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում                     (15,877)       (34,918) 

Դրամական միջոցների հոսքեր մինչ շրջանառու կապիտալի 
փոփոխություններ 

             159,310    (615,969) 

Պաշարների նվազում/(աճ)                     3,976  (298) 

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի (աճ)/նվազում 191,227  57,618 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի (նվազում)/աճ (22,847)           (3,698) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
նախքան շահութահարկի վճարումը  

             331,666   (562,347) 

Ստասված շնորհներ, զուտ -            651,920  

Վճարված շահութահարկ -        (39,001) 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  331,666                 50,572  

    

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր    

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  (55,263)     (298,096) 

Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր  200                  3,450  

Ստացված տոկոսներ  98                    555  

Բանկային ավանդներ  (32,000)  - 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (86,965)    (294,091) 

    

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր    

Վարկերի և փոխառությունների ստացում/(մարում), զուտ (213,696)           213,697 

Տոկոսների վճարում                   (11,782)  (8,963) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր (225,478)  204,734  

    

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/ (նվազում) 19,223               (38,785) 

Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 

միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 
(7)                     65  

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ  461              39,181  

Տարեվերջի դրությամբ դրամական միջոցները և նրանց համարժեքները 19,677                 461  

 

 

 

 


