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Ընթացիկ տարվա 

սկզբից մինչև 

հաշվետու ամսաթիվը

Նախորդ տարվա 

սկզբից մինչև 

հաշվետու 
ամսաթիվը

1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից                           271,134                      (264,468)

 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և 

պարտավորությունների փոփոխությունը
                         (38,839)                       (25,007)

Ստացված տոկոսներ                                72,909                             74,197 

Վճարված տոկոսներ                              (10,658)                           (14,088)

Կորուստների վերականգնում                                30,261                             20,933 

Ստացված շահաբաժիններ
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ                                     (25)                                  (25)

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ                              (84,946)                           (65,575)

Վճարված հարկեր                              (46,380)                           (40,449)

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և 

պարտավորությունների փոփոխություններից 

                         309,973                     (239,461)

Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)                              224,519                         (311,106)

Ներգրավված միջոցների ավելացում (նվազում)   -      -    

Առևտր.նպ.պահվող և վաճ. համար մատչ.արժեթղթ.նվազում (ավելացում)

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից                                85,454                             71,645 

2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից                             (2,892)                          (1,073)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի 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                             (2,892)                          (1,073)

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում 

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից   -      -    

3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից                         (181,537)                        (19,097)

Վճարված շահաբաժիններ                             (145,498)

Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)   -      -    

Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)                           (36,039)                           (19,097)

Վարկային կազմակերպությւոնների կողմից թողարկված արժեթղթերի 

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

(նվազում)Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական 

միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
                               (4,525)                               1,065 

Դրամական միջոցների զուտ հոսք                             82,180                      (283,573)

    Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում                           403,512                       687,085 

    Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում                           485,692                       403,512 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը՝ 14.01.2019թ.

 Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենª                                                    Կ.Ղանդիլյան

Գլխավոր հաշվապահ՝                                                    Գ.Մալխասյան

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•<<<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ>>ՈւՎԿ>>ՍՊԸ-ն գործում է ՀՀ, ք.Երևան, Կասյան 5/15 հասցեում:

•<<<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ>>ՈւՎԿ> ՍՊԸ  տրամադրում է.

• Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր` 3-6 ամիս մարման ժամկետով, տարեկան 20-24% տոկոսադրույքով:

• սպառողական վարկեր` տարեկան 18-24% տոկոսադրույքով 3-60 ամիս մարման ժամկետով: Վարկերը տրամադրվում են  

անշարժ և շարժական գույքի գրավներով, ինչպես նաև կազմակերպության համար ընդունելի այլ իրացվելի գրավներով  և 

երաշխավորությամբ:

• առևտրային վարկեր` ՀՀ դրամով` 18-24% տոկոսադրույքով, ԱՄՆ դոլարով` 16-24% տոկոսադրույքով 3-60 ամիս մարման 

ժամկետով: Վարկերը տրամադրվում են  անշարժ և շարժական գույքի գրավներով, ինչպես նաև կազմակերպության համար 

ընդունելի այլ իրացվելի գրավներով  և երաշխավորությամբ:

• Հիփոթեքային վարկեր`  տարեկան 12-24% տոկոսադրույքով 12-144 ամիս մարման ժամկետով:

• Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկեր`  տարեկան 12-24% տոկոսադրույքով 12-144 ամիս մարման ժամկետով:

• Գյուղատնտեսական վարկեր`  տարեկան 16-24% տոկոսադրույքով 3-60 ամիս մարման ժամկետով:

• Աշխատակիցների վարկեր`  տարեկան 15-18% տոկոսադրույքով 6-36 ամիս մարման ժամկետով:

• Տոկոսագումարների վճարումը ամենամսյա` հաշվարկված վարկի մնացորդային գումարի վրա:

•<<<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ>>ՈւՎԿ>ՍՊԸ  աշխատակիցների միջին եռամսյակային թվաքանակըª 61:

ՙ<<<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ>>ւնիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն>>ՍՊԸ
 էլեկտրոնային հասցե՝  info@g-a.am,

ինտերնետային կայք՝  www.g-a.am,

 հեռախոսներ՝   (011) , (077) , (095) , (099)    56-99-11 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 

    <<31>>եկտեմբերի  2018թ.

<<<<ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ>> ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՚ ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Կասյան 5/ 15


