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․

+4.85%

-74.3%
-0.69%
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․
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․

8

Ընդհանուր ակտիվներ , մլրդ ՀՀ դրամ
212.5

113.7

220.8

149.2

138.4

132.0

2014

2015

125.2

87.6
62.9
43.5
24.8

29.6
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2009
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2011
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2013

Ակտիվների կառուցվածքը 31.12.2018թ դրությամբ
մլրդ ՀՀ դրամ
15.11%

0.46%
0.06%

2.57%

54.33%

1.05%
2.83%
1.26%
17.49%

0.002%

7.67%

․

2016

2017

2018

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Ներդրումային արժեթղթեր
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական
ակտիվներ
Գուդվիլ
Հետաձգված հարկային ակտիվ
Բռնագանձված ակտիվներ
Այլ ակտիվներ

․

․
9

Հաճախորդներին տրամադրված վարկեր
2007-2018թթ․ , մլրդ ՀՀ դրամ

53.7

59.6

66.0

66.1

66.1

2014

2015

2016

119.2

120.0

2017

2018

38.4
25.3
9.2

12.2

16.1
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

10

․

Բանկի արժեթղթերի պորտֆելն ըստ տեսակների 2018թ
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, մլն ՀՀ դրամ
87 , 0.30%
7,058 , 24.18%
ՀՀ պետական պարտատոմսեր
Ոչ պետական պարտատոմսեր
Բաժնետոմսեր
22,040 , 75.52%
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․

13

Պարտավորություններ, հազ. ՀՀ դրամ
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․
․

14

Սեփական կապիտալ, հազ. ՀՀ դրամ
40,000,000
35,155,312 34,911,250
33,130,612
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30,000,000

22,471,581
21,669,395
19,632,717

25,000,000
20,000,000

16,457,882
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7,948,986
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Բաժնետոմսի հաշվեկշռային արժեքի դինամիկան, ՀՀ
դրամ
24,778

25,000

19,966
20,000

13,749

15,000

9,008

15,368

16,962

19,828

17,590

10,270

10,000
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5,000
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2011
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Հաշվեկշռային արժեք

2014

2015

2016

2017

2018

Անվանական արժեք
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․
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19

20

21

․

․

․

․

22

514,804

2,004,386

35,033,281

34,142,962

514,804

2,004,386

216,649,223

180,834,325

514,804

2,004,386

9,309,507

9,425,040

9,309,507

9,425,040

216,649,223

180,834,325

216,649,223

180,834,325

35,033,281

34,142,962

6,954,159

7,586,463

163,465,934

133,578,551

15,814,734

16,054,673

163,465,934

133,578,551

8,860,575

8,468,210

181,914,610

175,101,540

514,804

2,004,386

1,760,731

1,760,731

23

․

24

Ամփո
Ա
փ ֆինանս
սական հաշշվետվ
վություննե
եր և
Անկա
Ա
ուդիտորի եզրակ
ե
կացություն
ն
խ աո
«Արա
«
րատբ
բանկ» բաց
ց բաժ
ժնետիրակ
կան
ընկեր
ը
րությո
ուն
31
3 դեկտեմբերի 2018թ.

Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

3

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվություն

5

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

7

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

9

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

11

Ծանոթագրություն 1

13

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ. 2

Անկախ աուդիտորի
րակա
ացությյուն
եզր

Գրանթ Թորնթոն
Թ
ՓԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան 0012
Վաղարշյա
ան 8/1
Հ. + 374 10
0 260 964
Ֆ.+ 374 10
0 260 961
Grant Thornton CJSC
8/1 Vagharrshyan Str.
0012 Yerevvan, Armenia
T + 374 10
0 260 964
F + 374 10
0 260 961

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության
ը
ն բաժնետեր
րերին

Կարծ
ծիք
Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երը ներառում են «Արար
րատբանկ» բաց
բաժնե
ետիրական ընկերության (Բանկ) բա
աժնետերերի
ին ֆինանսա
ական վիճակ
կի մասին
ամփո
ոփ հաշվետվ
վությունը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ,
դ
այդ տարվա
ա շահույթի
կամ վնասի
վ
և այլ համապարփ
փակ ֆինանսական արդ
դյունքների մասին,
մ
սեփա
ական
կապի
իտալում փոփ
փոխությունն
ների մասին և դրամակա
ան միջոցներ
րի հոսքերի մասին
ամփո
ոփ հաշվետվ
վությունները
ը` քաղված Բանկի
Բ
2018թ
թ. դեկտեմբե
երի 31-ի դրո
ությամբ
ավար
րտված տարվա աուդիտ անցած ֆին
նանսական հաշվետվութ
հ
թյուններից:
Մեր կարծիքով
կ
20
018թ. դեկտե
եմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված
ծ տարվա Բա
անկի աուդիտ
տ
անցա
ած ֆինանսական հաշվետ
տվություննե
երից քաղվա
ած կից ամփո
ոփ ֆինանսա
ական
հաշվե
ետվությունները բոլոր էա
ական առում
մներով համահունչ են աուդիտ
ա
անցած
ֆինան
նսական հա
աշվետվություններին՝ հա
ամաձայն Ծա
անոթագրութ
թյուն 1-ում նե
երկայացված
ծ
հիմուն
նքների:

Ամփո
ոփ ֆինանս
սական հաշշվետվությո
ուններ
Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երը չեն պար
րունակում բոլոր
բ
բացահ
հայտումները
ը,
որոնք
ք պահանջվո
ում են Ֆինա
անսական հա
աշվետվությո
ունների միջա
ազգային
ստան
նդարտներոււմ (ՖՀՄՍ): Հետևաբար,
Հ
, ամփոփ ֆի
ինանսական հաշվետվոււթյունների
ընթեր
րցումը չի փո
ոխարինում Բանկի
Բ
աուդ
դիտ անցած ֆինանսակա
ան հաշվետվությունների
և դրա
անց վերաբեր
րյալ աուդիտ
տորական եզ
զրակացության ընթերցմ
մանը:

Աուդի
իտ անցած ֆինանսակ
կան հաշվե
ետվությունն
ներ և դրան
նց վերաբեր
րյալ մեր
եզրա
ակացություն
նը
Մենք արտահայտ
տել ենք չձևա
ափոխված աուդիտորակ
ա
ան կարծիք աուդիտ ան
նցած
ֆինան
նսական հա
աշվետվությունների վերա
աբերյալ 2019թ. ապրիլի 15-ի մեր
եզրակ
կացությունո
ում:
Եզրակացությունը
ը պարունակ
կում է նաև Աուդիտի
Ա
առանցքային հարցեր,
հ
որո
ոնք, մեր
մասնա
ագիտական դատողությյան համաձա
այն, առավելլ նշանակալի էին ընթաց
ցիկ
ժամա
անակաշրջան
նի ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունների աուդիտ
տի ընթացքում: Այդ
հարցե
երը վերաբերվում են ՖՀ
ՀՄՍ 9-ի առաջին անգա
ամ կիրառմանը, համաձա
այն այդ

www.grantthorrnton.am

ստան
նդարտի ֆին
նանսական ակտիվների
ա
դասակարգ
գմանը և արժեզրկումից կորուստներ
րի
հաշվա
առմանը և գուդվիլի
գ
արժ
ժեզրկմանը: Այդ հարցեր
րը դիտարկվ
վել են ֆինա
անսական
հաշվե
ետվությունների աուդիտ
տի համատեք
քստում՝ որպ
պես մեկ ամբ
բողջություն, և
ֆինան
նսական հա
աշվետվությունների վերա
աբերյալ կար
րծիք ձևավորելու նպատ
տակով: Մենք
ք
չենք տրամադրում
տ
մ առանձին կարծիք այդ
դ հարցերի վերաբերյալ:
վ

Ամփո
ոփ ֆինանս
սական հաշշվետվությո
ունների նկա
ատմամբ ղե
եկավարութ
թյան
պատ
տասխանատ
տվությունը
Ղեկավարությունը
ը պատասխանատու է աուդիտ
ա
անցած ամփոփ ֆինանսակա
ան
հաշվե
ետվությունների՝ ծանոթագրություն 1-ում նկարա
ագրված հիմ
մունքների հա
ամաձայն
պատր
րաստման համար:

Աուդի
իտորի պատ
տասխանա
ատվությունը
ը
Մեր պատասխան
պ
նատվություն
նն է, հիմնվե
ելով 810 “Ամ
մփոփ ֆինան
նսական
հաշվե
ետվությունների վերաբե
երյալ աուդիտ
տորական եզրակացութ
ե
թյան նկատմամբ
կիրառ
ռվող առաջա
ադրանքներ” ստանդար
րտին համապ
պատասխան
ն մեր կողմի
ից
իրակա
անացրած ըն
նթացակարգ
գերի վրա` արտահայտե
ա
ել կարծիք այն
ա մասին, թե
թ արդյոք
ամփո
ոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունները բոլոր էա
ական առում
մներով համա
ահունչ են
աուդի
իտ անցած ֆինանսակա
ֆ
ն հաշվետվո
ություններին
ն:

Գագի
իկ Գյուլբուդա
աղյան

Արմեն Հովհաննիս
սյան

Տնօրե
են

Առաջա
ադրանքի պա
ատասխանա
ատու

15 ապ
պրիլի 2019թ.

www.grantthorrnton.am

Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2018

2017

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

15,814,734

16,054,673

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

(8,860,575)

(8,468,210)

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

6,954,159

7,586,463

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

1,565,536

1,380,266

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

(818,476)

(743,711)

747,060

636,555

Զուտ եկամուտ արտարժութային գործառնություններից

1,267,106

1,004,975

Ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող իրական
արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվների գծով զուտ վնաս

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

(303,443)

(78,917)

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ օգուտ

-

687,645

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների
ապաճանաչման արդյունքում զուտ օգուտ

273,233

-

Այլ գործառնական զուտ եկամուտներ

341,182

197,047

Արժեզրկման (ծախս)/ հակադարձում

390,783

(704,196)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

(3,472,922)

(3,288,348)

Գուդվիլի արժեզրկում

(2,510,864)

(880,871)

(647,551)

(687,095)

(1,850,655)

(1,850,775)

Շահույթ մինչև հարկումը

1,188,088

2,622,483

Շահութահարկի գծով ծախս

(673,284)

(618,097)

514,804

2,004,386

Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական
ակտիվների ամորտիզացիա
Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր

Տարվա շահույթ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2018

2017

Իրական արժեքի զուտ փոփոխություն տարվա ընթացքում

(196,404)

-

Վերադասակարգում շահույթում կամ վնասում

(247,413)

-

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային կորուստների
պահուստում

22,695

-

Շահութահարկ

88,763

-

(332,359)

-

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
իրական արժեքի փոփոխությունից զուտ օգուտ

-

1,268,127

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրացումից
շահույթին կամ վնասին փոխանցված զուտ օգուտ

-

(1,242,734)

Շահութահարկ

-

(5,079)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
գծով օգուտ

-

20,314

(332,359)

20,314

182,445

2,024,700

0.29

1.14

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են
շահույթում կամ վնասում
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային
գործիքներ)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքների
գծով վնաս
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (վաճառքի համար
մատչելի)

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք
հարկումից հետո
Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2018թ.

31 դեկտեմբերի
2017թ.

38,633,475

38,044,426

4,071

21,534

16,937,582

12,425,722

-

29,238,238

- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր

29,184,794

-

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված՝ իրական
արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր

4,175,959

-

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ

119,978,388

119,167,143

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

5,667,894

5,689,632

Գուդվիլ

1,012,602

3,523,466

141,904

-

Բռնագանձված ակտիվներ

2,314,940

2,180,351

Այլ ակտիվներ

2,776,875

2,179,450

220,828,484

212,469,962

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Ներդրումային արժեթղթեր
- Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

Հետաձգված հարկային ակտիվ

Ընդամենը՝ ակտիվներ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2018թ.

31 դեկտեմբերի
2017թ.

6,229,888

3,708,928

12,004

3,253

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

80,850,763

95,811,913

Այլ փոխառություններ

81,567,962

66,843,616

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

13,253,993

8,733,830

1,990,079

-

238,796

269,316

-

118,577

1,773,749

1,825,217

185,917,234

177,314,650

Բաժնետիրական կապիտալ

8,803,655

8,803,655

Էմիսիոն եկամուտ

8,031,745

8,031,745

658,105

886,937

Չբաշխված շահույթ

17,417,745

17,432,975

Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ

34,911,250

35,155,312

220,828,484

212,469,962

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ

Ստորադաս փոխառություններ
Ընթացիկ շահութահարկի գծով պարտավորություն
Հետաձգված հարկային պարտավորություն
Այլ պարտավորություններ

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

Սեփական կապիտալ

Իրական արժեքի պահուստ

Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

8,803,655

8,031,745

886,937

17,432,975

35,155,312

-

-

103,527

(530,034)

(426,507)

8,803,655

8,031,745

990,464

16,902,941

34,728,805

-

-

-

514,804

514,804

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
իրական արժեքի զուտ փոփոխություն

-

-

(196,404)

-

(196,404)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
վաճառքից շահույթ կամ վնաս
վերադասակարգված զուտ գումար

-

-

(247,413)

-

(247,413)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
ակնկալվող պարտքային կորուստների
պահուստում զուտ փոփոխություններ

-

-

22,695

-

22,695

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ
մասի շահութահարկ

-

-

88,763

-

88,763

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

(332,359)

514,804

182,445

8,803,655

8,031,745

658,105

17,417,745

34,911,250

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը
Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը 2018թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա շահույթ
Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

8,803,655

8,031,745

866,623

15,428,589

33,130,612

-

-

-

2,004,386

2,004,386

Իրական արժեքի փոփոխությունից
չվաստակված զուտ օգուտ

-

-

1,268,127

-

1,268,127

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումների իրացումից
շահույթին կամ վնասին և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին փոխանցած զուտ օգուտ

-

-

(1,242,734)

-

(1,242,734)

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

-

-

(5,079)

-

(5,079)

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

20,314

2,004,386

2,024,700

8,803,655

8,031,745

886,937

17,432,975

35,155,312

Հաշվեկշիռը 2017թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ
Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2018

2017

1,188,088

2,622,483

647,551

687,095

Գուդվիլի արժեզրկում

2,510,864

880,871

Արժեզրկումից կորուստներ/(հակադարձում)

(390,783)

704,196

Փոփոխություն ստացվելիք տոկոսներում

(56,937)

(378,145)

Փոփոխություն վճարվելիք տոկոսներում

259,143

686,886

Հիմնական միջոցների վաճառքներից զուտ վնաս

10,307

41,832

Այլ ակտիվների վաճառքից զուտ (օգուտ)/վնաս

50,906

(8,789)

(212,984)

(78,555)

308,030

66,496

4,314,185

5,224,370

41,741

77,053

Փոփոխություններ բանկերի և ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջներում

(4,684,815)

1,150,623

Փոփոխություններ հաճախորդներին տրված վարկերում

(2,538,833)

(14,532,597)

Փոփոխություններ բռնագանձված ակտիվներում

1,234,636

427,118

Փոփոխություններ այլ ակտիվներում

(610,450)

(510,528)

4,120,688

(19,384)

(14,274,279)

(18,060,243)

(77,945)

791,696

(12,475,072)

(25,451,892)

(768,894)

(408,922)

(13,243,966)

(25,860,814)

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Շահույթ մինչև հարկումը
Ճշգրտումներ
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ

Զուտ օգուտ ոչ առևտրային ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների վերագնահատումից
Շահույթում կամ վնասում ճանաչված ֆինանսական
ակտիվների իրական արժեքից զուտ վնաս
Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում
փոփոխությունները
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում
Փոփոխություններ ածանցյալ գործիքներում

Ավելացում/(նվազում) գործառնական
պարտավորություններում
Փոփոխություններ բանկերի նկատմամբ
պարտավորություններում
Փոփոխություններ հաճախորդների նկատմամբ
պարտավորություններում
Փոփոխություններ այլ պարտավորություններում
Գործառնական գործունեության համար օգտագործված
զուտ դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև
շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեության համար օգտագործված
զուտ դրամական միջոցներ

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2018

2017

(4,508,600)

3,790,154

(636,136)

(1,119,857)

Մուտքեր հիմնական միջոցների վաճառքից

-

24,981

Բիզնեսի ձեռքբերումից դրամական հոսքեր

-

(2,634,938)

(5,144,736)

60,340

4,441,227

4,860,375

12,899,741

19,960,460

1,989,444

-

19,330,412

24,820,835

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
աճ/(նվազում)

941,710

(979,639)

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա
սկզբի դրությամբ

38,044,426

38,617,733

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

(351,267)

406,332

(1,394)

-

38,633,475

38,044,426

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Ներդրումային արժեթղթերի առք/(վաճառք)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք

Ներդրումային գործունեությունից ստացված/
(գործունեության համար օգտագործված) զուտ
դրամական միջոցներ

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում
Փոխառությունների ստացում ֆինանսական
կազմակերպություններից
Ստորադաս փոխառության ստացում
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված զուտ
դրամական միջոցներ

Ակնկալվող պարտքային կորուստների ազդեցությունը
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա
վերջի դրությամբ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝
Ստացված տոկոսներ

15,757,797

15,676,528

Վճարված տոկոսներ

(8,601,432)

(7,781,324)

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ծանոթագրություն 1
Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են «Արարատբանկ»
բաց բաժնետիրական ընկերության 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական
վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունները, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա
շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսկանա արդյունքների մասին,
սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին և դրամական միջոցների հոսքերի
մասին ամփոփ հաշվետվությունները և կից ծանոթագրությունը՝ քաղված «Արարատբանկ»
բաց բաժնետիրական ընկերության 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա
աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվություններից՝ պատրաստված են համաձայն
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների:
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում աուդիտ անցած ամբողջական
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություներում ներկայացված
բացահայտումները:
Աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը՝ կից
ծանոթագրություններով, հասանելի է «Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական
ընկերության պաշտոնական կայքում:

«Արարատբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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