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Այ Էֆ Փի ՍՊԸ 
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2021                                                                                             
թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 
     
 Ծանոթ. 31.12.2021թ.    31.12.2020թ.   
  հազ․ դրամ  հազ․ դրամ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐ     
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ     
Հիմնական միջոցներ 10 7,808  8,912 
Հետաձգված հարկային ակտիվ  82  - 
  7,890  8,912 
     
Ընթացիկ ակտիվներ     
Նյութեր  374  216 
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 11 3,240  4,582 
Անավարտ արտադրություն  2,120  - 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 12 6,841  31,918 
  12,575  36,716 
     
Ընդամենը ակտիվներ  20,465  45,628 
     
ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ      
     
Սեփական կապիտալ     
Կանոնադրական կապիտալ 13 2,100  1,500 
Կուտակված շահույթ/վնաս  (465)  16,057 
  1,635  17,557 
     
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ     
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ  -  56 
  -  56 
     
Ընթացիկ պարտավորություններ     
Ստացված փոխառություններ 16 14,351  20,149 
Շահութահարկի գծով պարտավորություն  -  689 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 14 4,479  7,177 
  18,830  28,015 
Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ   20,465  45,628 
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Այ Էֆ Փի ՍՊԸ 
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն 2021                                                            
թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 
    
 Կանոնադրական 

կապիտալ 
հազ.դրամ 

Չբաշխված 
շահույթ      
հազ.դրամ         

Ընդամենը 
հազ.դրամ 

    
Մնացորդը առ 1 հունվարի 2020թ. 1,500 12,636 14,136 
Ընդամենը համապարփակ եկամուտ տարվա համար    
Շահույթ և ընդամենը համապարփակ եկամուտ 
տարվա համար 

- 3,421 3,421 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2021թ. 1,500 16,057 17,557 
Ընդամենը համապարփակ եկամուտ տարվա համար    
Շահաբաժնի վճարում - (15,603) (15,603) 
Կանոնադրական կապիտալի համալրում 600 - 600 
Շահույթ և ընդամենը համապարփակ եկամուտ 
տարվա համար 

- (919) (919) 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2022թ. 2,100 (465) 1,635 
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՀՈՍՔԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 
«ԱՅ ԷՖ ՓԻ» ՍՊԸ 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ժամանակաշրջանների վերաբերյալ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31.12.2021թ.  31.12.2020թ. 
  հազ․ դրամ  հազ․ դրամ 

Գործառնական  գործունեությունից     
Հաճախորդներից ստացված դրամական միջոցների մուտք        51,460  27,300 
Այլ մուտքեր               70  1,927 
Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց անունից       (31,428)  (15,789) 
Վճարումներ գնումների գծով       (11,706)  (13,610) 
Վճարումներ այլ հարկերի գծով         (9,421)  (7,865) 
Վճարումներ շահութահարկի գծով         (1,328)  (469) 
Այլ ելքեր            (621)  (1,510) 
Գործառնական  գործունեությունից  դրամական միջոցների  
զուտ  հոսքեր (2,972)  (10,016) 

Ներդրումային գործունեությունից     
Հիմնական միջոցների ձեռքբերումներից ելքեր         (1,688)  (4,850) 
Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր              600  - 
Կարճաժամկետ ավանդներ ներգրավում/մարում -  22,557 
Կանոնադրական կապիտալի համալրում              600  - 
Փոխառությունների (տրամադրում)/մարում           2,000  4,220 
Ներդրումային  գործունեությունից  դրամական միջոցների  
զուտ  հոսքեր 1,512  (21,927) 

Ֆինանսավորման  գործունեությունից     
Շահաբաժնի վճարում       (15,603)  - 
Փոխառություններ ստացում/(մարում)         (7,770)  18,248 
Ֆինանսավորման գործունեությունից  դրամական 
միջոցների  զուտ  հոսքեր 

(23,373)  18,248 

Ընդամենը դրամական միջոցների և դրանց հմարժեքների 
զուտ աճ (24,833)  30,159 

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ (242)  208 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  տարեսկզբի 
դրությամբ 31,918  1,551 

Դրամական միջոցներ և դրանց հմարժեքներ տարեվերջի 
դրությամբ (ծնթ.12) 

6,841  31,918 
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Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն և ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
բացատրական ծանոթագրություններ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար 
 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն 
 
Այ Էֆ Փի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (Ընկերությունը) Հայաստանում 
գրանցված ընկերություն է: Ընկերության  գործունեության հիմնական վայրն է` ՀՀ, ք. Երևան, 
Կոմիտաս 49/3. 7-րդ հարկ: Այ Էֆ Փի ՍՊԸ-ի հիմնական գործունեությունը աուդիտորական, 
հաշվապահական, հարկային և տնտեսագիտական ծառայությունների մատուցումն է: Ընկերությունը 
հանդիսանում է Հայաստանի Աուդիտորների և Փորձագետ հաշվապահների Պալատի անդամ և 
գրանցված է Պալատի ռեեստրում (հիմնական գրառման համար՝ N 1 20 0330)՝ համաձայն Պալատի 
2020թ․ դեկտեմբերի 24-ի N16-Ա որոշմանը: 
 
Ընկերության հիմնադիրներն են ՀՀ քաղաքացիներ` Աշոտ Բարսեղյանը, Քրիստինե Հովհաննիսյանը, 
Ռոզա Հարությունյանը: Կանոնադրական կապիտալը բաշխված է նրանց միջև հավասար մասերի, 
յուրաքանչյուրին մեկ երրորդի չափով: 
2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության աշխատողների քանակը կազմել է 10 
աշխատող (2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ` 20 աշխատող): 
 

2. Պատրաստման հիմունքներ և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության 
մոտեցումներ 

 
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Հաշվապահական հաշվառման 
միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված Փոքր և միջին 
կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտի համաձայն: 
Դրանք ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության արժույթի միավորներով հազարների 
ճշտությամբ: 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են անընդհատության սկզբունքի հիման վրա: 
 
Հասույթի ճանաչում 
 
Հասույթն իրենից ներկայացնում է տարվա ընթացքում մատուցված մասնագիտական 
ծառայությունների գծով ստացվելիք հատուցման իրական արժեքը, ներառում է հաճախորդների 
համար իրականացվող աշխատանքների ժամանակ կրած փոխհատուցվող ծախսերը, առանց զեղչերի 
և անուղակի հարկերի: 
Երբ գործարքի արդյունքը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել, գործարքից հասույթը 
ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գործարքի ավարտվածության աստիճանի հիման վրա` 
պայմանով, որ հատուցում ստանալու իրավունքը ձեռք է բերվել ծառայությունների մատուցման 
արդյունքում:  
 
Շահութահարկ 
 
Շահութահարկի գծով ծախսը ներկայացնում է վճարման ենթակա ընթացիկ հարկի և հետաձգված 
հարկի հանրագումարը: 
 
Վճարման ենթակա ընթացիկ հարկը հիմնված է տարվա հարկվող շահույթի վրա:  
 
Հետաձգված հարկը ճանաչվում է ակտիվների և պարտավորությունների ֆինանսական 
հաշվետվություններում ճանաչված հաշվեկշռային արժեքների և դրանց համապատասխան 
հարկային բազաների միջև տարբերությունների գծով (հայտնի են որպես ժամանակավոր 
տարբերություններ): Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր 
ժամանակավոր տարբերությունների գծով, որոնք ակնկալվում է, որ ապագայում կավելացնեն 
հարկվող շահույթը: Հետաձգված հարկային ակտիվները ճանաչվում են բոլոր ժամանակավոր 
տարբերությունների գծով, որոնք ակնկալվում է, որ ապագայում կնվազեցնեն հարկվող շահույթը, 
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ինչպես նաև` ցանկացած չօգտագործված հարկային կորուստների կամ չօգտագործած հարկային 
զեղչերի գծով: Հետաձգված հարկային ակտիվները չափվում են ամենաբարձր գումարով, որը, 
ընթացիկ կամ գնահատված ապագա հարկվող շահույթի հիման վրա, ավելի շատ հավանական է, 
քան` ոչ, որ կփոխհատուցվի:  
 
Հետաձգված հարկային ակտիվների զուտ հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և ճշգրտվում է ապագա հարկվող շահույթների ընթացիկ 
գնահատականն արտացոլելու նպատակով: Ցանկացած ճշգրտում ճանաչվում է շահույթում կամ 
վնասում: 
 
Հետաձգված հարկը հաշվարկվում է հարկերի այն դրույքների օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում 
են, որ կկիրառվեն այն ժամանակաշրջանների հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) նկատմամբ, 
որոնց ընթացքում ակնկալվում է, որ հետաձգված հարկային ակտիվը կիրացվի կամ հետաձգված 
հարկային պարտավորությունը կմարվի կիրառելով այն հարկային դրույքները, որոնք ըստ էության 
ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին: 
 
Հիմնական միջոցներ 
 
Հիմնական միջոցի միավորները չափվում են իրենց սկզբնական արժեքով (ինքնարժեքով)` հանած 
կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները: 
 
Մաշվածությունը հաշվարկվում է ակտիվների սկզբնական արժեքը (ինքնարժեքը)` հանած 
մնացորդային արժեքը, դրանց գնահատված օգտակար ծառայության ընթացքում բաշխելու միջոցով` 
կիրառելով գծային մեթոդը: Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվարկման համար կիրառվում 
են ստորև նշված տարեկան դրույքաչափերը` 
 
Եթե առկա է որևէ հայտանիշ, որ տեղի են ունեցել մաշվածության հաշվարկման դրույքաչափերի, 
ակտիվի օգտակար ծառայության կամ մնացորդային արժեքի նշանակալի փոփոխություններ, ապա 
այդ ակտիվի մաշվածությունը վերանայվում է առաջընթաց կերպով` նոր ակնկալիքներն 
արտացոլելու նպատակով: 
 
Ոչ նյութական ակտիվներ 
 
Ոչ նյութական ակտիվը ֆիզիկական սուբստանցիայից զուրկ որոշելի ոչ դրամային ակտիվ է: Այն 
ամորտիզացվում է իրեն գնահատված օգտակար ծառայության ընթացքում, կիրառելով գծային 
մեթոդը: Եթե առկա է որևէ հայտանիշ, որ տեղի են ունեցել ամորտիզացիայի հաշվարկման 
դրույքաչափերի, ոչ նյութական ակտիվի օգտակար ծառայության կամ մնացորդային արժեքի 
նշանակալի փոփոխություններ, ապա ամորտիզացիան վերանայվում է առաջընթաց կերպով` նոր 
ակնկալիքներն արտացոլելու նպատակով: 
 
Ակտիվների արժեզրկում 
 
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ հիմնական միջոցները և ոչ նյութական ակտիվները 
վերլուծվում են` որոշելու համար արդյոք առկա է որևէ հայտանիշ, որ այդ ակտիվներն ունեցել են 
արժեզրկումից կորուստ: Եթե կա հնարավոր արժեզրկման որևէ հայտանիշ, ապա ցանկացած 
ազդեցության ենթարկված ակտիվի (կամ համապատասխան ակտիվների խմբի) փոխհատուցվող 
գումարը գնահատվում է և համեմատվում դրա հաշվեկշռային արժեքի հետ: Եթե ակտիվի 
գնահատված փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է, ապա հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է 
մինչև դրա գնահատված փոխհատուցվող գումարը և արժեզրկումից կորուստն անմիջապես 
ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: 
 
 
 
Նմանապես, յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գնահատվում է պաշարների 
արժեզրկված լինելը` պաշարի յուրաքանչյուր հոդվածի (կամ համանման հոդվածների խմբի) 
հաշվեկշռային արժեքը դրա վաճառքի գնի` հանած համալրման և վաճառքի ծախսումները, հետ 
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համեմատելու միջոցով: Եթե պաշարի հոդվածը (կամ համանման հոդվածների խումբը) արժեզրկվել 
է, դրա հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև վաճառքի գին` հանած համալրման և վաճառքի 
ծախսումները, իսկ արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է անմիջապես շահույթում կամ վնասում: 
 
Եթե արժեզրկումից կորուստը հետագայում հակադարձվում է, ակտիվի (կամ կապակցված 
ակտիվների խմբի) հաշվեկշռային արժեքը ավելացվում է մինչև դրա փոխհատուցվող գումարի 
վերանայված գնահատականը (պաշարների դեպքում, վաճառքի գին` հանած համալրման և 
վաճառքի ծախսումներ), սակայն ոչ ավելի, քան այն գումարը, որը կորոշվեր, եթե նախորդ 
տարիներին ակտիվի (կապակցված ակտիվների խմբի) գծով ոչ մի արժեզրկումից կորուստ 
ճանաչված չլիներ: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը ճանաչվում է անմիջապես շահույթում 
կամ վնասում: 
 
Առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 
 
Հիմնական վաճառքները կատարվում են վճարման սովորական պայմանների հիմունքով, և 
դեբիտորական պարտքերը տոկոսակիր չեն: Երբ պարտքը հետաձգվում է վճարման սովորական 
պայմաններով նախատեսված ժամկետներից, դեբիտորական պարտքերը չափվում են 
ամորտիզացված արժեքով` կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Յուրաքանչյուր 
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքերի 
հաշվեկշռային արժեքները վերլուծվում են` որոշելու համար, թե արդյոք առկա է որևէ անկողմնակալ 
վկայություն, որ գումարները փոխհատուցելի չեն: Եթե գումարները փոխհատուցելի չեն, 
արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է անմիջապես շահույթում կամ վնասում: 
 
Առևտրական կրեդիտորական պարտքեր 
 
Առևտրական կրեդիտորական պարտքերը վճարման սովորական պայմանների հիմունքով 
պարտականություններ են և տոկոսակիր չեն: Արտարժույթով արտահայտված առևտրական 
կրեդիտորական պարտքերը վերահաշվարկվում են ՀՀ դրամով` կիրառելով հաշվետու ամսաթվի 
դրությամբ գործող փոխարժեքը: Արտարժույթի փոխարժեքային օգուտները կամ վնասները 
ներառվում են այլ օգուտներում կամ վնասներում: 
 
Աշխատակիցների հատուցումներ 
 
Աշխատակիցների հատուցումների պարտականությունների գծով պարտավորությունները ներառում 
են աշխատավարձերը, կարճաժամկետ փոխհատուցելի բացակայությունները (ինչպիսիք են, օրինակ, 
վճարովի տարեկան արձակուրդները և հիվանդության հետ կապված վճարովի արձակուրդները) և 
պարգևավճարները: 
Երբ աշխատակիցը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությանը մատուցել է 
ծառայություն, աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների չզեղչված գումարը, որն 
ակնկալվում է վճարել այդ ծառայության դիմաց, ճանաչվում է՝ 
ա) որպես պարտավորություն՝ արդեն վճարված գումարները հանելուց հետո: Եթե արդեն վճարված 
գումարը գերազանցում է հատուցումների չզեղչված գումարը, Ընկերությունը այդ տարբերությունը 
ճանաչում է որպես ակտիվ՝ այն չափով, որով կանխավճարը կհանգեցնի, օրինակ, ապագա 
վճարումների կրճատման կամ դրամական միջոցների վերադարձի,  
բ) որպես ծախս, եթե այն չի ներառվում մեկ ուրիշ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի մեջ: 
 

3. Շահաբաժնի վճարման սահմանափակում
 
Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել ընկերության մասնակիցների միջև իր շահույթի 
բաշխման մասին կամ վճարել ընկերության մասնակիցներին շահույթ, եթե որոշման ընդունման 
պահին ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը փոքր է նրա կանոնադրական կապիտալից և 
պահուստային ֆոնդից կամ այդ չափից փոքր կդառնա նման որոշման ընդունման արդյունքում: 
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4. Հասույթ 
 
 

 2021թ. 
հազ.դրամ  

2020թ.
հազ.դրամ 

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացումից 30,483  28,445 
Հաշվապահական ծառայությունների իրականացումից 10,020  10,965 
Այլ ծառայությունների իրականացումից 1,201  1,000 
 

41,704 
 
 40,410 

 
 
 

5. Ինքնարժեք 
 
 

 2021թ. 
հազ.դրամ  

2020թ.
հազ.դրամ 

Աշխատակազմի գծով ծախսեր 27,786  18,194 
Գորրծուղման և ներկայացուցչական ծախսեր 1,634  2,630 
Մաշվածության գծով ծախսեր 1,944  1,862 
Լիցենզիայի գծով 390  - 
Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր 304  46 
 

32,058 
 
 22,732 

 
 

6. Վարչական ծախսեր 
  

 2021թ. 
հազ.դրամ  

2020թ.
հազ.դրամ 

Աշխատակազմի գծով ծախսեր 1,066  3,121 
Տարածքի վարձակալություն 4,349  4,243 
Մաշվածության գծով ծախս 900  1,540 
Վառելիք 347  455 
Գրասենյակային ծախսեր 261  529 
Հեռահաղորդակցության գծով ծախս 881  771 
Կայքի պատրաստում -  600 
Բանկային ծախսեր 361  340 
Այլ վարչական ծախսեր 1,729  1,189 
 9,894  12,788 

 
 

7. Ֆինանսական եկամուտ (ծախս) 
 

2021թ.
հազ.դրամ

2020թ.
հազ.դրամ

Ստացված տոկոսներից եկամուտ 389  1,390 

Վճարված տոկոսներից (ծախս) (758)  (968) 

 (369)  422 
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8. Այլ օգուտ/(կորուստ) 
 

  2021թ. 
հազ.դրամ 

2020թ.
հազ.դրամ

Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ (վնաս) -  (519)

Փոխարժեքային տարբերությունից օգուտ (կորուստ) (210)  207

  (210)  (312)

 
 

9. Շահութահարկի գծով ծախս 
 

2021թ. 
հազ.դրամ 

2020թ.
հազ.դրամ

Ընթացիկ հարկի գծով փոխհատուցում  (ծախս)                    (25)                    (1,158)
Հետաձգված հարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում)                        139                        115 
  114  (1,043)

 

Հաշվետու տարվա համար ՀՀ հարկային օրենսգրքով շահութահարկի դրույքաչափը սահմանված է 18% 
(2020թ. -18%):  

 

10. Հիմնական միջոցներ 

             

 
Տրանսպորտային 

միջոցներ  

 
Գրասենյակային և 
տնտեսական գույք 

 Այլ 
հիմնական 
միջոցներ 

 
Ընդամենը 

 հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ  հազ. դրամ 

Սկզբնական արժեք     
Առ 01 հունվարի 2020թ. 7,142  6,212  1,381  14,735 
Ավելացումներ 280  1,484  -  1,764 
Նվազեցումներ (2,828)  -  -  (2,828) 
Առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 4,594  7,696  1,381  13,671 
Ավելացումներ  1,740  1,740 
Նվազեցումներ -   -   -   - 
Առ 31 դեկտեմբերի 2021թ. 4,594  9,436  1,381  15,411 
Կուտակված մաշվածություն            
Առ 01 հունվարի 2020թ. 1,322  1,824  8  3,154 
Ավելացումներ 764  2,267  174   3,205 
Նվազեցումներ (1,600)  -  -  (1,600) 
Առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 486  4,091  182  4,759 
Ավելացումներ 575   2,098   171   2,844 
Նվազեցումներ -  -  -  - 
Առ 31 դեկտեմբերի 2021թ. 1,061  6,189  353  7,603 
Ընթացիկ արժեք                              
Առ 01 հունվարի 2020թ. 5,820  4,388  1,373  11,581 
Առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 4,108  3,605  1,199  8,912 
Առ 31 դեկտեմբերի 2021թ. 3,533   3,247   1,028   7,808 

 
 

11. Առևտրային դեբիտորական պարտքեր 
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12. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
 

31.12.2021թ. 
հազ. դրամ  

31.12.2020թ. 
հազ. դրամ 

Բանկային հաշիվներ, ՀՀ դրամով 2,747  8,684 
Բանկային հաշիվներ, արտարժույթով 3,849  22 
Բանկային ավանդներ -  22,764 
Դրամարկղ 245  448 
 6,841  31,918 

 
 

13. Կանոնադրական կապիտալ 
 

   2021 թվականի ընթացքում կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 600 հազար դրամով, դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ կազմում է 2,100 հազար դրամ, ներառում է  50 հազար դրամ անվանական արժեքով 42 
բաժնեմասերի, որոնք ամբողջությամբ վճարված են:  

 
 

14. Առևտրային  և այլ կրեդիտորական պարտքեր 
 

  31.12.2021թ. 
հազ.դրամ  

31.12.2020թ. 
հազ.դրամ 

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր 
 

 
1,230  554 

Ստացված կանխավճարներ  650  680 
Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 
աշխատավարձի գծով 

 
-  290 

Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով  800  3,520 
Չօգտագործված արձակուդային պահուստ  1,798  2,133 
  4,479  7,177 

 
 
 
 
 
 
 

15. Պայմանական պարտավորություններ 

31.12.2021թ. 
հազ. դրամ  

31.12.2020թ. 
հազ. դրամ 

   
Առևտրայաին դեբիտորական պարտքեր 2,250                  4,704
Հանած՝ առևտրային դեբիտորական պարտքերի 
արժեզրկման պահուստը -                   (660)
 2,250  4,044

Տրված կանխավճարներ  268                          538 
Հարկերի գծով 722  -

 990  538

3,240  4,582
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Ընկերությունը ապահովագրված չէ գործունեության ընդհատման և երրորդ կողմերի նկատմամբ 
պարտավորությունների հանդեպ, որոնք կարող են առաջանալ Ընկերության տարածքում տեղի ունեցած 
պատահարների կամ վերջինիս գործունեության հետևանքով` գույքին կամ շրջակա միջավայրին վնաս 
հասցնելուց: Քանի դեռ Ընկերությունը համապատասխան ձևով ապահովագրված չէ, գոյություն ունի ռիսկ, 
որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է անբարենպաստ նյութական ազդեցություն 
ունենալ Ընկերության գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա: 

 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի և այս ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման ամսաթվի դրությամբ 
Ընկերության դեմ հարուցված դատական հայցեր չկան: 

 
 

16. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 

 
Կապակցված կողմ Գործարքի տեսակը  2021թ.  2020թ. 

   հազ. դրամ  հազ. դրամ 
Մասնակից Ստացված փոխառություններ  14,351  14,999 
Այլ կապակցված կողմ Ստացված փոխառություններ  -  5,150 

 
Գործարքներ ղեկավարության հետ 

    Հաշվետու տարիների ընթացքում Ընկերության տնօրենին տրված հատուցումները հետևյալն են. 

 

  
2021թ. 

հազ.դրամ  
2020թ. 

հազ.դրամ 
Աշխատավարձ և այլ կարճաժամկետ փոխհատուցումներ  5,471  5,395 
  5,471  5,395 
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