«ՑԵՊԵԼԻՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտներին համապատասխան`
ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և
ամփոփ աուդիտորական եզրակացություն
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
«Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ-ի բաժնետերերին և ղեկավարությանը

Մեր կարծիքը
Մեր կարծիքով, ներկայացվող ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական
առումներով համահունչ են «Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ (այսուհետ` «Ընկերություն»)՝ աուդիտի
ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններին՝ ներկայացված Ծանոթագրության համաձայն։

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք կազմվել են 2019թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված տարվա՝ Ընկերության աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների
հիման վրա ներառում են՝
•
•
•
•
•

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունը,
այդ ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի մասին ամփոփ հաշվետվությունը,
այդ ամսաթվին ավարտված տարվա սեփական կապիտալում մասին ամփոփ
հաշվետվությունը,
այդ ամսաթվին ավարտված տարվա դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ
հաշվետվությունը,
ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն։

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված չեն բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները,
որոնք ենթակա են բացահայտման՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտներին համապատասխան:
Հետևաբար, ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցումը չի փոխարինում Ը նկերության
աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցմանը:

Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ մեր եզրակացությունը
Մենք արտահայտել ենք չձևափոխված կարծիք աուդիտի ենթարկված ֆինանսական
հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր՝ 2020թ․ հունիսի 30-ի ֆինանսական հաշվետվությունների
վերաբերյալ եզրակացության մեջ։

«ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս Արմենիա» ՍՊԸ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, ԿԱՄԱՐ բ իզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ
Հեռ.՝ (37410) 51 21 51, ֆաքս՝ (37410) 52 10 00, www.pwc.com/am

Ղեկավարության պատասխանատվությունն ամփոփ ֆինանսական
հաշվետվությունների համար
Ղեկավարությունը պատասխանատու է աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների
հիման
վրա՝ ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար՝
Ծանոթագրության համաձայն:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը
Մեր պատասխանատվությունն է արտահայտել կարծիք՝ արդյոք ամփոփ ֆինանսական
հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով համահունչ են աուդիտի ենթարկված ֆինա նսա կան
հաշվետվություններին` հիմնվելով մեր կողմից իրականացված ընթացակարգերի վրա` աուդիտի
միջազգային ստանդարտ (վերանայված) 810 «Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ
աուդիտորական եզրակացության նկատմամբ կիրառվող առաջադրանքներ»-ի համաձայն։

«ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս Արմենիա» ՍՊԸ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, ԿԱՄԱՐ բ իզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ
Հեռ.՝ (37410) 51 21 51, ֆաքս՝ (37410) 52 10 00, www.pwc.com/am

«Ց եպելին Արմենիա» ՍՊԸ
Ամփոփ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
հազ. ՀՀ դրամ

3 1 դեկտեմբերի 2019թ.

3 1 դեկտեմբերի 2018թ.

Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով կանխավճարներ
Հետաձգված հարկային ակտիվ
Ը նդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

1,641,070
37,451
1,864
195,544
1 ,875,929

1,568,221
11,823
77,229
148,833
1 , 806,106

Ը նթացիկ ակտիվներ
Պաշարներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Շահութահարկի գծով կանխավճար
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Ը նդամենը ընթացիկ ակտիվներ
Ը Ն ԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1,898,087
949,449
58,602
5,812
2 , 911,950
4 , 787,879

2,463,312
974,846
8,148
3 , 446,306
5 , 252,412

ՍԵՓ ԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ
Կանոնադրական կապիտալ
Չբաշխված շահույթ

1,525,190
376,168

1,525,190
1,231,928

Ը Ն ԴԱՄԵՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

1 , 901,358

2 , 757,118

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ը նթացիկ պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Շահութահարկի գծով ընթացիկ պարտավորություն
Ը նդամենը ընթացիկ պարտավորություններ
Ը Ն ԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1,699,347
1,187,174
2 , 886,521
2 , 886,521

1,661,632
625,751
207,911
2 , 495,294
2 , 495,294

Ը Ն ԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ՍԵՓ ԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

4 , 787,879

5 , 252,412

ԱԿ Տ ԻՎՆԵՐ
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ

Հաստատվել է հրապարակման և ստորագրվել է 2020թ. հունիսի 30-ին:

1

«Ց եպելին Արմենիա» ՍՊԸ
Ամփոփ շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն

հազ. ՀՀ դրամ
Հասույթ
Վաճառքի ինքնարժեք
Հ ամախառն շահույթ

2 0 19թ.

2 0 18թ.

9,569,496
(7,955,748)
1 , 613,748

10,973,757
(8,232,636)
2 , 741,121

Այլ գործառնական եկամուտ
Վաճառքի և իրացման ծախսեր
Ընդհանուր և վարչական ծախսեր
Այլ գործառնական ծախսեր
Գործառնական շահույթ

72,387
(565,929)
(349,902)
(120,973)
6 4 9,331

107,665
(658,400)
(385,991)
(195,828)
1 , 608,567

Ֆինանսական եկամուտներ
Տոկոսային ծախսեր
Շահույթ մինչև հարկումը

157
(128,575)
5 2 0,913

1,379
(80,455)
1 , 529,491

Շահութահարկի գծով ծախս

(144,745)

(297,563)

Տ ԱՐՎԱ ՇԱՀՈՒՅԹ

3 7 6,168

1 , 231,928

Ը Ն ԴԱՄԵՆԸ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

3 7 6,168

1 , 231,928

2

«Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ
Ամփոփ սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

հազ ․ ՀՀ դրամ
Մնացորդը առ 1 հունվարի 2018թ․

Կ անոնադրական
կապիտալ

Չ բ աշխված
շ ահույթ

Ը նդամենը

1 , 525,190

8 0 9,645

2 , 334,835

1,231,928

1,231,928

Տարվա շահույթ
Ընդամենը 2018թ․ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

1,231,928

1,231,928

Հայտարարագրված շահաբաժիններ

-

(809,645)

(809,645)

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբեր 2018թ․

1 , 525,190

1 , 231,928

2 , 757,118

376,168

376,168

Տարվա շահույթ
Ընդամենը 2019թ. համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

376,168

376,168

Հայտարարագրված շահաբաժիններ

-

(1,231,928)

(1,231,928)

1 , 525,190

3 76,168

1 , 901,358

Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2019թ․

3

«Ց եպելին Արմենիա» ՍՊԸ
Ամփոփ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
հազ. ՀՀ դրամ

2 0 19թ.

2 0 18թ.

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Դրամական միջոցների մուտքեր հաճախորդներից
Դրամական միջոցների մուտքեր այլ դեբիտորներից
Մատակարարներին վճարված դրամական միջոցներ
Այլ կրեդիտորներին վճարված դրամական միջոցներ
Անձնակազմին վճարված դրամական միջոցներ
Շահութահարկից բացի, այլ հարկեր

11,334,126
12,277
(5,105,814)
(641,612)
(1,323,369)
(2,179,523)

12,594,941
8,997
(8,045,505)
(740,604)
(1,388,347)
(1,645,398)

Գործառնական գործունեությունից ստացված
դրամական միջոցների հոսքեր

2 , 096,085

7 8 4,084

Վճարված շահութահարկ
Ստացված տոկոսներ
Վճարված տոկոսներ

(457,251)
158
(129,033)

(182,807)
1,379
(73,984)

Գործառնական գործունեությունից ստացված
զ ուտ դրամական միջոցների հոսքեր

1 , 509,959

5 2 8,672

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Մուտքեր ժամկետային ավանդներից

(380,553)
3,983

(369,594)
6,962

Ն երդրումային գործունեությամբ օգտագործված
զ ուտ դրամական միջոցների հոսքեր

( 3 76,570)

( 3 62,632)

Մուտքեր վարկերից և փոխառություններից
Վարկերի և փոխառությունների մարում
Վճարված շահաբաժիններ, հարկերից զուտ

8,249,545
(8,211,372)
(1,170,332)

2,413,204
(1,972,293)
(769,163)

Ֆ ինանսական գործունեությամբ օգտագործված
զ ուտ դրամական միջոցների հոսքեր

( 1 ,132,159)

( 3 28,252)

(3,566)

(10,995)

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբին

8 , 148

1 8 1,355

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջին

5 , 812

8 , 148

Ն երդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր

Ֆ ինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
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«Ց եպելին Արմենիա» ՍՊԸ
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն
1.

Պատրաստման հիմունքներ

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համաձայն, «Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ-ն (այսուհետ`
«Ընկերություն») պարտավոր է հրապարակել իր ֆինանսական հաշվետվությունները:
Ընկերության սույն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք պատրաստվել են 2019թ. դեկտեմբերի 31 -ին
ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա, ներառում են՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31 -ի
դրությամբ ամփոփ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ավարտված
տարվա ամփոփ շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ավարտված տարվա համար ամփոփ սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվությունը, ամփոփ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը՝ նշված ամսաթվին
ավարտված տարվա համար, ինչպես նաև ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությ ունը։
Հետևաբար, վերը թվարկված հաշվետվություններում ներառված գումարները արտացոլում են ՖՀՄՍ
համապատասխան 2019 դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պատրաստված համապատասխան ֆինանսական
հաշվետվությունների գումարները։
ֆինանսական
հաշվետվություններում
ներառված չեն ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտներին (ՖՀՄՍ) համապատասխան բացահայտման ենթակա բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները,
մասնավորապես՝
հաշվապահական
հաշվառման
քաղաքականության
հիմնական
դրույթները
և
այլ
բացահայտումները։ ՖՀՄՍ-ի համաձայն պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են
տրամադրվել Ընկերության ղեկավարության կողմից՝ հարցման հիման վրա:
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