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«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի Տնօրենների խորհրդին 
 

Կարծիք 
 
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի 
մասին ամփոփ հաշվետվությունը՝ առ 31 դեկտեմբերի 2020թ., այդ ամսաթվին ավարտված 
տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի, սեփական 
կապիտալում փոփոխությունների և դրամական հոսքերի մասին ամփոփ 
հաշվետվությունները և համապատասխան ծանոթագրությունը, պատրաստվել են                 
«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի (Կազմակերպություն) 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարվա աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների հիման 
վրա: 
 
Մեր կարծիքով, կից ներկայացվող ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր 
էական առումներով համապատասխանում են աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվություններին՝ Ծանոթագրություն 1-ում ներկայացված հիմունքով: 
 

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 
 
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով պահանջվող բոլոր 
բացահայտումները: Հետևաբար, ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների և 
վերջիններիս վերաբերյալ մեր եզրակացության ընթերցումը չի փոխարինում 
Կազմակերպության աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների և 
վերջիններիս վերաբերյալ մեր եզրակացության ընթերցմանը: 
 

Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները և                  
վերջիններիս վերաբերյալ մեր եզրակացությունը 
 
Մենք արտահայտել ենք չձևափոխված կարծիք աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվությունների վերաբերյալ՝ 2021թ. հունիսի 29-ի մեր աուդիտորական 
եզրակացությունում: Եզրակացությունը ներառում է «Հանգամանքի շեշտադրում» 
բաժինը, որտեղ ուշադրություն ենք հրավիրում աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվություններին կից Ծանոթագրություն 3-ին, որտեղ նշվում է, որ 2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար 
ներկայացված համադրելի տեղեկատվությունը վերահաշվարկվել է: 
 
Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր 
եզրակացությունը ներառում է նաև «Համադրելի տեղեկատվությանը վերաբերող այլ 
հանգամանք» բաժինը, որտեղ նշվում է, որ ներկայացված համադրելի տվյալները, 
բացառությամբ աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
Ծանոթագրություն 3-ում նկարագրված ճշգրտումների, հիմնված են Կազմակերպության 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվերին 
ավարտված տարիների ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալների վրա, որոնց 
աուդիտն իրականացվել է այլ աուդիտորական կազմակերպության կողմից, որի                       
2020թ. մարտի 10-ի եզրակացությունում արտահայտվել է չձևափոխված կարծիք նշված 
ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: 

 







«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ  
Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվություն առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.  
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բաղկացուցիչ մասը կազմող ծանոթագրության հետ մեկտեղ: 
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2020թ. 

հազ. դրամ 
 2019թ. 

հազ. դրամ 
 2018թ. 

հազ. դրամ 

   Վերահաշվարկված  Վերահաշվարկված 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ      

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ        1,608,503   2,015,248  1,784,782 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
ներդրումային արժեթղթեր 

 
 

 
 

 

 Վաճառքի և հետգնման պայմանագրերի 
դիմաց գրավադրված        5,519,123   -  - 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 43,998,170  37,013,891  29,681,508 

Ընթացիկ հարկային ակտիվ  -   152,289  - 

Հիմնական միջոցներ           410,702   357,633  335,576 

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ           973,936   749,993  - 

Ոչ նյութական ակտիվներ             27,065   31,192  30,417 

Այլ ակտիվներ           234,526   179,958  188,710 

Ընդամենը ակտիվներ 52,772,026  40,500,204  32,020,992 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ      

Ստացված վարկեր և փոխառություններ 26,406,209  17,988,955  18,694,544 

Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք 
գումարներ        5,275,501   -  - 

Բանկերի և այլ ֆինանսական 
կազմակերպությունների մնացորդներ          3,193,158   8,753,592  5,541,195 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր           450,032   599,148  603,387 

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ           1,087,322   577,779  364,818 

Վարձակալության գծով պարտավորություններ          1,031,337   775,581  - 

Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ           162,869   -  250,918 

Այլ պարտավորություններ           477,943  330,475  275,108 

Ընդամենը պարտավորություններ       38,084,372   29,025,530  25,729,970 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ      

Բաժնետիրական կապիտալ        7,000,000   7,000,000  3,000,000 

Ներդրումային արժեթղթերի իրական արժեքի 
փոփոխության գծով պահուստ (80,617)  -  - 

Չբաշխված շահույթ        7,768,271   4,474,674  3,291,022 

Ընդամենը սեփական կապիտալ       14,687,654    11,474,674  6,291,022 

Ընդամենը պարտավորություններ և 
սեփական կապիտալ 52,772,026  40,500,204  32,020,992 

      



«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ  
Դրամական հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվություն  

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 

Դրամական հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվությունը պետք է դիտարկվի ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը 
կազմող ծանոթագրության հետ մեկտեղ: 
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 Ծնթգ. 
2020թ. 

հազ. դրամ 
 2019թ. 

հազ. դրամ 
    Վերահաշվարկված 
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից     
Շահույթ նախքան հարկումը  3,983,709   1,395,561  
Ճշգրտումներ հետևյալ հոդվածների գծով.     
Ամորտիզացիայի և մաշվածության մասհանումներ  247,219   191,421  
Ֆինանսական ակիվների արժեզրկման գծով ծախս  1,956,777   2,142,422  
Օգուտ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների 
վերագնահատումից  (89,987)  (39,300) 

Զուտ վնաս հիմնական միջոցների վաճառքից  -  277  
Զուտ վնաս առգրավված գույքի վաճառքից  -  17,736  
Տոկոսային եկամուտ  (10,912,499)  (7,849,763) 
Տոկոսային ծախս  2,604,067   2,408,569  
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր 
նախքան գործառնական ակտիվների/պարտավորությունների 
փոփոխությունները  (2,210,714)   (1,733,077)  
     
Գործառնական ակտիվների (աճ)/նվազում     
Հաճախորդներին տրված վարկեր  (8,193,811)  (9,475,289) 
Այլ ակտիվներ  (54,568)  (25,606) 
     
Գործառնական պարտավորությունների աճ/(նվազում)     
Հետգնման պայմանագրերի գծով վճարվելիք գումարներ  5,275,501   - 
Այլ պարտավորություններ  147,469   55,792  
Գործառնական գործունեությունից ստացված/գործառնական 
գործունեության համար (օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ՝ 
նախքան շահութահարկի վճարումը  (5,036,124)   (11,178,180) 
Վճարված շահութահարկ  (44,302)   (402,156) 
Ստացված տոկոսներ  9,171,800  7,754,402 
Վճարված տոկոսներ  (506,365)  (2,342,651) 
Գործառնական գործունեությունից ստացված/գործառնական 
գործունեության համար (օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ   3,585,009  (6,168,585) 

     
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից     
Ներդրումային արժեթղթերի ձեռքբերում  (5,411,356)  - 
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  (155,275)  (115,976) 
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված դրամական 
հոսքեր  (5,566,631)  (115,976) 
     
Դրամական հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից     
Մուտքեր ֆինանսական կազմակերպությունների վարկերից         16,316,998   10,675,448 
Վարկերի մարում ֆինանսական կազմակերպություններին        (22,173,909)  (7,401,228) 
Մուտքեր վարկերից և փոխառություններից         21,635,719   23,482,062 
Վարկերի և փոխառությունների մարում        (13,973,569)  (24,182,579) 
Բաժնետիրական կապիտալ                    -     4,000,000  
Թողարկված պարտքային արժեթղթերի վաճառք  450,311  - 
Թողարկված պարտքային արժեթղթերի մարում  (670,143)   -  
Վարձակալության գծով պարտավորության մարում  (100,142)  (72,967) 
Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված դրամական հոսքեր  1,485,265   6,500,736  
     
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում)/աճ  (496,357)  216,175  
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա  90,656   14,094  
Ակնկալվող պարտքային կորուստների փոփոխությունների ազդեցությունը 
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա  (1,044)  197  
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ  2,015,248   1,784,782  
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի 
դրությամբ 10 1,608,503   2,015,248  
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին ամփոփ հաշվետվությունը պետք է դիտարկվի ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների 
բաղկացուցիչ մասը կազմող ծանոթագրության հետ մեկտեղ: 
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հազ. դրամ 
Բաժնետիրական 

կապիտալ 
 
 

Ներդրումային 
արժեթղթերի   

իրական արժեքի 
փոփոխության գծով 

պահուստ 

 

Չբաշխված 
շահույթ     

Ընդամենը 
սեփական 
կապիտալ 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2019թ. (ըստ նախորդ 
ֆինանսական հաշվետվությունների) 3,000,000   -  1,643,246  4,643,246 

Վերահաշվարկի ճշգրտումներ -  -  1,647,776  1,647,776 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2019թ. 
(վերահաշվարկված) 3,000,000   -  3,291,022   6,291,022  

Ընդամենը համապարփակ              
ֆինանսական արդյունք        

Շահույթ տարվա համար (ըստ նախորդ 
ֆինանսական հաշվետվությունների) -  -  1,149,598  1,149,598 

Վերահաշվարկի ճշգրտումներ  -  -  34,053  34,053 

Շահույթ տարվա համար (վերահաշվարկված) -  -  1,183,651   1,183,651  

Ընդամենը համապարփակ              
ֆինանսական արդյունք տարվա համար 
(վերահաշվարկված) 3,000,000   -  4,474,674   7,474,674  

Գործառնություններ սեփականատերերի հետ՝ 
գրանցված ուղղակիորեն սեփական 
կապիտալում        

Թողարկված բաժնետոմսեր 4,000,000   -  -  4,000,000  

Ընդամենը գործառնություններ 
սեփականատերերի հետ 4,000,000   -  -  4,000,000  

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 
(վերահաշվարկված) 7,000,000   -  4,474,674   11,474,674  

          

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2020թ. 7,000,000   -  4,474,674   11,474,674  

Ընդամենը համապարփակ               
ֆինանսական արդյունք        

Շահույթ տարվա համար  -  -  3,293,597   3,293,597  

Ընդամենը համապարփակ               
ֆինանսական արդյունք տարվա համար  7,000,000   -  7,768,271   14,768,271  

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք        

 Ներդրումային արժեթղթերի իրական արժեքի 
զուտ փոփոխություն՝ առանց հետաձգված 
հարկի -  (80,617)  -  (80,617) 

Ընդամենը այլ համապարփակ                   
ֆինանսական արդյունք -  (80,617)  -  (80,617) 

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 7,000,000   (80,617)  7,768,271   14,687,654  

        



«Ֆասթ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ  
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1 Պատրաստման հիմունքներ 
 
Այս ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են «Ֆասթ Կրեդիտ» ՓԲԸ-ի 
(Կազմակերպություն) Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն 
պատրաստված 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվությունների հիման վրա՝ ստորագրված 2021թ. հունիսի 29-ին: Այս ամփոփ ֆինանսական 
հաշվետվությունները ներառում են միայն ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունն առ 
31-ի դեկտեմբերի 2020թ. և հաշվետու տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական հոսքերի մասին ամփոփ 
հաշվետվությունները, որոնք վերցվել են աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների                        
8-ից 11-րդ էջերից՝ առանց որևէ փոփոխության: Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն 
ներառում աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում 
ներկայացված բացահայտումները: Կազմակերպության աուդիտի ենթարկված ֆինանսական աուդիտի 
ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են տրամադրվել ըստ պահանջի 
Կազմակերպության գրասենյակից (հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0047,                               
Նորք-Մարաշ, Գ. Հովսեփյան փ. 32/6): 
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