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ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2013
Մեր գործունեության կենտրոնում հաճախորդն է, մեր ձգտումները՝
բանկային ծառայություններն առավել ժամանակակից և
տեխնոլոգիապես առավել կատարյալ մատուցելը...
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Ղեկավարության ուղերձ
Կոնվերս Բանկում մենք մատուցում ենք ոչ միայն բանկային
ստանդարտ պրոդուկտների ու ծառայությունների փաթեթ: Մեկ անգամ
համագործակցելուց ի վեր մենք դառնում ենք մեր հաճախորդի ուղեկիցը
ֆինանսական աշխարհում: Այս կապը մշտապես ուժեղ է՝ մենք գիտենք
մեր հաճախորդների կարիքները, խնդիրներն ու սպասելիքները: Միասին
մենք անցել ենք երկար ճանապարհ, ինչի շնորհիվ այժմ կարող ենք ոչ
միայն կատարել ֆինանսական գործարքներ, այլ միասին իրականացնել
տարբեր բարեգործական նախագծեր: 2013-ին կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության մեր քաղաքանության հիմքում մանուկների
կրթությունն ու անհոգ ապագան է եղել: Մեր հաճախորդների հետ միասին
կերտում ենք նոր ու ավելի վառ ապագա: 2013-ի բազմաթիվ ծրագրերից
հետո բանկ-հաճախորդ կապն ավելի ամուր է, քան երբևէ:
Իհարկե Կոնվերս Բանկի նկատմամբ ունեցած հաճախորդների վստահության
կարևորագույն գրավականն ու ապացույցը մեր կայուն ֆինանսական աճն է:
2012-ի նկատմամբ մեր շահույթն աճել է 45%-ով և 2013-ի դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ կազմել 471 մլն ՀՀ դրամ: Այս աճը շարունակական բնույթ է կրելու՝
2014-ից մեր սպասելիքներն ու նախագծված ծրագրերը հավակնոտ են ու
առաջադեմ:
Մեր գործունեությունն ու կայունությունը բարձր են գնահատում նաև մեր
գործընկերները, ովքեր շարունակաբար համագործակցել են Բանկի հետ: Այս
տարի մենք ստացել ենք ԵՎԶԲ -ի կողմից տրամադրված ՀՀ դրամով վարկի
առաջին տրանշը՝ 2.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ: Սա ոչ միայն
մեր աշխատանքի բարձր գնահատականն է, այլ ևս մեկ խթան՝ ապագա
արդյունավետ գործունեության համար:
Բանկային համակարգը մշտապես զարգացման մեջ է, իսկ առաջատար
առևտրային բանկերն ամբողջ աշխարհում որդեգրել են նորագույն
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն իրենց աշխատանքում
կիրառելու
ուղին: Մասայական սմարտֆոնիզացիայի և հասանելի ինտերնետի
աշխարհում առանց բարձր տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառման այլևս
հնարավոր չէ ստեղծել հարմար և մրցունակ պրոդուկտ ու մատուցել
որակյալ ծառայություններ: Կոնվերս Բանկը միշտ առանձնացել է նորարար
մոտեցմամբ, այդ իսկ պատճառով հաջորդ տարի մենք բռնում ենք գլոբալ
թվայնացման ուղին: Բանկի համար այս մոտեցումը կրկնակի կարևոր
է, քանի որ մեր հիմնական ուղղվածությունը մանրածախ առևտուրն է,
իսկ աշխատանքի հիմնասյունը՝ հաճախորդների բավարարվածությունը:
Հաճախորդի վստահությունը, մեր պրոֆեսիոնալ թիմն ու մեր ամուր կապն
են մեր հաջողության գլխավոր գրավականը:

Հարգանքով և լավագույն մաղթանքներով,
Արմեն Տեր-Տաճատյան
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ խորհրդի նախագահ
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Ղեկավարության ուղերձ
Կոնվերս Բանկը մշտապես հավատարիմ է եղել հաճախորդին բանկային
պրոդուկտներն ու ծառայությունները լավագույնս մատուցելու սկզբունքին:
Յուրաքանչյուր տարի մենք ոչ միայն բարելավում ենք սպասարկման որակն,
այլ նաև ստեղծում մի շարք մրցունակ և հարմարավետ պրոդուկտներ:
Սակայն, ամենից առավել մենք կարևորում և գնահատում ենք մեր հաճախորդի՝
Բանկի հանդեպ ունեցած վստահությունը: 2013-ը ցույց տվեց, որ մենք
հաստատուն քայլերով առաջ ենք շարժվում դեպի մեր նպատակը: Ավանդների
ընդհանուր գումարը, նախորդ տարվա համեմատ, այս տարի ավելացել է 39%ով, իսկ Կոնվերս Բանկի շահույթը՝ 45%-ով: Սա է մեր նկատմամբ ունեցած
վստահության կարևորագույն քանակական ապացույցը և մեր աշխատանքի
ոգեշնչումը:
Հաճախորդների հարմարության համար այս տարի մենք էլ ավելի ընդլայնեցինք
մասնաճյուղային մեր ցանցը: Բացվեցին նոր մասնաճյուղեր Դիլիջանում,
Աշտարակում և մայրաքաղաքի Դավթաշեն համայնքում, հիմնովին վերանորոգ
վեցին Չարենցավան և Սևան քաղաքների մասնաճյուղերը:
2013-ին մենք ներդրեցինք մի շարք նոր պրոդուկտներ ու ծառայություններ:
Գործարկվել է բացառիկ Առողջ ապրելակերպ կրեդիտ քարտը, մեկնարկել է
չիպային քարտերի թողարկումը, պլաստիկ քարտերի առցանց վաճառքը Բանկի
կայքի և ֆեյսբուքյան էջի միջոցով, գործարկվել է նոր, ավելի կատարելագործված
առցանց բանկը: Բանկային ծառայություններն այժմ էլ ավելի մոտ ու հասանելի
են յուրաքանչյուրի համար, իսկ միջոցներ կառավարելը դարձել է ապահով ու
հարմար: Այս նորարար պրոդուկտների արդյունքները մեզ հանգեցրին այն
եզրակացության, որ բիզնեսում հաջողելն այլևս հնարավոր չէ առանց նոր
տեխնոլոգիաների կիրառման:
Այսպիսով, 2013-ին մենք կայացրեցինք ևս մեկ կարևոր որոշում՝ բռնել բարձր
տեխնոլոգիաների զարգացման և նորագույն պրոդուկտների ներդրման
ուղին: Թվային բանկային ծառայություններն այս տարի Կոնվերս Բանկի
գործունեության ուշադրության կենտրոնում են, և մենք վստահ ենք, որ վերջինիս
ընդլայնումը կհանգեցնի Հայաստանի ողջ տնտեսության զարգացմանը:
Այս տարի մենք հավատարիմ մնացինք մանուկներին աջակցելու մեր քաղաքա
կանությանը: 2013-ին Կոնվերս Բանկն իրականացրեց մեծ բարեգործական
ծրագիր՝ Արամ Խաչատրյանի անվան եռյակի ու Դասական երաժշտության
զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ: Մեր աջակցության շնորհիվ ոչ
միայն Երևանում, այլ նաև մարզերի բազմաթիվ դպրոցներում մեկնարկեցին
վարպետության դասեր, բացվեցին դասարաններ փոքր պահանջարկ ունեցող
երաժշտական գործիքների համար: Մենք աջակցել ենք ReAnimania փառատո
նին, օգնել սահմանամերձ գյուղերի երեխաներին՝ Դարձիր Ձմեռ Պապ
մեր նախագծի շնորհիվ, շախմատի բաց փառատոն կազմակերպել TUMO
ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում… Մենք հավատում ենք, որ կորպո
րատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի շնորհիվ մենք մեր
հաճախորդների հետ միասին կարող ենք կիսել միևնույն արժեքներն ու միասին
կերտել լավագույն ապագան:
2014-ից սպասելիքները շատ են, իսկ պլաններն՝ ամբիցիոզ:
Բարին ընդ Ձեզ, սիրելի բարեկամներ:
Հարգանքով՝
Տիգրան Դավթյան
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ վարչության նախագահ,
գործադիր տնօրեն
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Ակտիվների աճ, մլն. ՀՀ դրամ
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Կոնվերս Բանկը դինամիկ
զարգացող առևտրային Բանկ է՝
առաջիններից մեկը Հայաստանում:
20-ամյա պատմության ընթացքում
Բանկն անցել է զարգացման
տարբեր փուլեր, որոնց ընթացքում
ձևավորվել է մեր տեսլականն ու
մոտեցումը: Այս ճանապարհը մենք
անցել ենք մեր հաճախորդների
հետ միասին:
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Պարտավորությունների աճ, մլն. ՀՀ դրամ

2013-ի դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ համաձայն անկախ
աուդիտորական եզրակացության
Բանկի շահույթը կազմել է 471 մլն
ՀՀ դրամ հարկումից հետո՝ նախորդ
տարվա համեմատ ապահովելով
45% աճ: 2013թ.-ին Բանկի
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքը կազմել է 2,441 մլն ՀՀ
դրամ:
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Շահույթի աճ, մլն ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի պորտֆելի աճ, մլն. ՀՀ դրամ
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ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՊՈՐՏՖԵԼ

Վարկային պորտֆելի աճ, մլն. ՀՀ դրամ

Հաշվետու ժամանակահատվածում
գրանցվել է էական առաջընթաց
վարկային պորտֆելի գծով: Բանկի
ընդհանուր զուտ վարկային
պորտֆելը ավելացել է 34%-ով՝
հասնելով մինչև 79.9 մլրդ ՀՀ դրամ:
2013թ.-ին տնտեսության հիմնական
ներդրումային ոլորտներն են եղել
հիփոթեքը (20%), շինարարությունը
(12%) և առևտուրը (10%):

100 000

79,957

80 000
60 000

59,733

40 000
20 000

+ 34%
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Վարկային ներդրումներն ըստ տնտեսության ճյուղերի, 31.12.2013թ.
²ÛÉ ÖÛáõÕ»ñ 5%
êå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï 2%

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ 7%

²é¨ïáõñ 10%

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 12%

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 3%
îñ³Ýëåáñï
¨ Ï³å 9%

ÐÇ÷áÃ»ù 20%
êå³éáÕ³Ï³Ý
í³ñÏ»ñ 32%
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ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԲԱՆԿԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2010-ից ի վեր մանրածախ
բանկային ծառայությունները մեր
գործունեության հիմքում են, և
առհասարակ Բանկի ուշադրության
կենտրոնում են հատկապես անհատ
հաճախորդները: Մանրածախ
բանկային ծառայությունների
կատարելագործումը բերեց
անհատական հաճախորդների թվի
զգալի աճի՝ 33%-ով: Հաճախորդներին
լավագույնս սպասարկելու համար
մենք հետևողաբար բարելավում
ենք մասնաճյուղային ցանցը:
2013 թվականին բացվել է 3 նոր
մասնաճյուղ և հիմնանորոգվել 2-ը:
Դրվել են համագործակցության
հիմքեր ՀայՓոստ ՀՀ փոստային կապի
ազգային օպերատորի հետ՝ ՓոստԲանկ
համատեղ նախագծի շրջանակներում:

Հաճախորդների քանակի աճ
93,061
100 000
80 000

69,883

40 000
20 000

+ 33%

0
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2013-ին մանրածախ համախառն
վարկային պորտֆելն աճել է 24%ով և կազմել 44.1 մլրդ ՀՀ դրամ:
Մասնավորապես հաշվետու
ժամանակահատվածում մեծ են
եղել հիփոթեքային վարկերի (37%)
ու վարկային քարտերի (32%)
մասնաբաժինները մանրածախ
վարկային պորտֆելում:

2013

Մանրածախ վարկային պորտֆելի աճ,
մլն. ՀՀ դրամ
44,141
50 000
40 000

35,636

30 000
20 000

Գործարկվել են մի շարք նոր
պրոդուկտներ. նոր, ավելի
կատարելագործված Առցանց Բանկ,
բացառիկ՝ Առողջ ապրելակերպ
քարտային վարկ հանրապետության
առաջատար բժշկական կենտրոնների
հետ համատեղ, Ամբողջը մեկում
վարկային փաթեթ, վարկավորում
ԱՊՊԱ, Հավատարիմ հաճախորդ վարկ:
Բանկը ակտիվորեն համագործակցում
է պետական ծրագրերի հետ. 2013թ.

+24%

10 000
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2013

հունվարից դեկտեմբեր ընկած
ժամանակահատվածում
սոց. փաթեթների ծրագրերի
շրջանակում բացված նոր
հաշիվների քանակը կազմել
է 9,050, ինչպես նաև մեր
մասնաճյուղերի միջոցով սկսել
են սպասարկվել ՀՀ Ֆինանսների
նախարարության 36 տեղական
գանձապետարաններ:

Ø³Ýñ³Í³Ë í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ

Հաճախորդների վստահությունը
մեր նկատմամբ աճում է տարեց
տարի: Դրա վառ ապացույցն
ավանդների քանակի աճն է:
Հաշվետու ժամանակահատվածում
անհատներից ներգրավվել է 8220
ժամկետային ավանդն, որոնց
ընդհանուր գումարը կազմել է 45.6
մլրդ ՀՀ դրամ:

²ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý
í³ñÏ»ñ 15%
²íïáí³ñÏ»ñ 3%

ì³ñÏ³ÛÇÝ
ù³ñï»ñ 32%

Բանկի հիմնական
ուղղություններից մեկն
է դրամական միջոցների
փոխանցման ժամանակակից
և որակյալ համակարգերի
զարգացումը: Այս տարի
սկսվել է քլիրինգային
ծառայությունների ապահովումը
Tandem վճարահաշվարկային
կազմակերպության հետ
համատեղ: Իսկ մեր կարևորագույն
ձեռքբերումն է Կոնվերս
Տրանսֆեր արագ դրամական
փոխանցումների համակարգը:
Այն արտոնագրվել է ՀՀ ԿԲ-ի
կողմից, համակարգչային
ծրագիրը տեղադրված է բոլոր
մասնաճյուղերում, արդեն
կատարվում են առաջին
փոխանցումները:

àëÏáõ ·ñ³íáí
í³ñÏ»ñ 13%

ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ
í³ñÏ»ñ 37%
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Ֆիզ. անձանց ցպահանջ միջոցների աճ,
մլն. ՀՀ դրամ
12 000
10 000

Բանկի գործունեության ևս մեկ
կարևոր ուղղությունը վճարային
քարտերն են: Այս հարցում
նույնպես մեր ուշադրության
կիզակետում է հաճախորդը:
2013-ին գործարկվել է առցանց
վճարային քարտերի վաճառքը
www.conversebank.am կայքի և
մեր ֆեյսբուքյան էջի միջոցով:

9,891
8,316

8 000
6 000
4 000

+ 19%

2 000
0

Անվտանգության միջազգային
ստանդարտների համաձայն
մեզ մոտ մեկնարկեց չիպային
քարտերի թողարկումը: Մեր
համագործակցությունը Visa
և MasterCard վճարային
համակարգերի հետ
ամրապնդվում է տարեց տարի:
2013-ին վերջիններիս հետ
համատեղ հաճախորդների
համար իրականացվեցին մի
շարք լոյալության ծրագրեր:
Այս ամենը բերեց 2013թ.ին քարտերի քանակի
33.2 տոկոսով աճի՝ 2012-ի
նկատմամբ:

2012

2013

Ֆիզ. անձանց ժամկ.միջոցների աճ, մլն. ՀՀ դրամ

40 000
35 000
30 000

35,664
27,587

25 000
20 000

+29%

15 000
10 000
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Պլաստիկ քարտերի աճ

2012 - 2013
50 000
45 000

ընդհանուր վճարային
քարտերի աճ 33%

աճ 68%
աճ 8%

40 000
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35 000

VISA

30 000

աճ 34%

25 000
MASTERCARD
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ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Իրավ. անձ հաճախորդների աճի դինամիկան,

8000
6000

Կորպորատիվ բանկային
ծառայությունները հանդիսանում
են Կոնվերս Բանկի ևս մեկ
ռազմավարական կարևոր
ուղղություն: Մեր հաճախորդները
գնահատում են բանկի պրոֆեսիոնալ
մոտեցումն ու ճկունությունը:
Կորպորատիվ հաճախորդների
ընդհանուր թիվը հաշվետու
ժամանակահատվածում ավելացել է
45%-ով:

7,015

4,849

4000
2000

+45%
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Աճել է նաև կորպորատիվ վարկային
պորտֆելը՝ 33 %-ով, այն կազմել է
39.0 մլրդ ՀՀ դրամ: Մասնավորապես
բարձր էին կորպորատիվ վարկերի
(76%) և ՓՄՁ վարկերի (20%)
մասնաբաժինները բիզնես վարկային
պորտֆելում:

2013

Իրավ. անձանց ժամկ. միջոցների աճ, մլն. ՀՀ դրամ

30 000
25 000
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25,885
16,645

15 000
10 000

+56%
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2013

Կորպորատիվ վարկային պորտֆելի աճ,
մլն. ՀՀ դրամ
50 000
40 000

Իրավաբանական անձանց
ժամկետային ավանդների ընդհանուր
գումարն աճել է 56%-ով՝ կազմելով
25.8 մլրդ ՀՀ դրամ:

39,074
29,312

30 000
20 000

+33%

10 000
0

Բանկի բարձր պրոֆեսիանալիզմը
գնահատում են նաև մեր
գործընկերները: 2013-ին մենք
ստացել ենք ԵՎԶԲ-ի կողմից
տրամադրված ՀՀ դրամով վարկի
առաջին տրանշը (2.5 միլիոն
ԱՄՆ դոլարին համարժեք): Այն
ամբողջովին օգտագործվել է ՖՄՁ
վարկավորման համար: Սա կարևոր
ձեռքբերում է մեզ համար, քանի որ
առաջիկա տարիներին համաձայն
Բանկի որդեգրած ռազմավարության
ՓՄՁ վարկավորումը լինելու է մեր
առաջնային ուղղություններից մեկը:

2013

2012

Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ
Ï³éáõóí³ÍùÁ, 2013Ã

²·ñáí³ñÏ»ñ 4%

Îáñåáñ³ïÇí í³ñÏ»ñ
76%
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öØÒ 20%

Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվություն

2013թ.-ին Բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
կիզակետում մանուկների աջակցման ծրագրերն էին: Լավագույն
կրթությունն ու ապագան երեխաներին՝ այս քաղաքականությանը
Բանկը հավատարիմ մնաց ողջ տարին շարունակ: Մենք հավատում
ենք, որ մանուկների աջակցությանն ուղղված ծրագրերն են բարեկեցիկ
ապագայի հիմքը: Այսօրվա մանուկն ապագա ուսուցիչն է, գիտնականը,
գործարարն ու երաժիշտը:
•

Արամ Խաչատրյանի անվան եռյակի ու Դասական երաժշտության 		
զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ Երևանում և մարզերում
մեկնարկեցին երաժշտական վարպետության դասեր

•

Մեր աջակցությամբ մարզերի երաժշտական դպրոցներում բացվեցին
դասարաններ

•

Մենք դարձանք ReAnimania անիմացիոն փառատոնի գլխավոր 		
հովանավորը

•

Իրականացրինք մեծ Դարձիր Ձմեռ Պապ նախագիծը՝ սահմանամերձ
գյուղերի երեխաներին համար պատրաստելով Ամանորի իրենց իսկ
երազած նվերները

•

Շախմատի բաց փառատոն կազմակերպեցինք TUMO ստեղծարար
տեխնոլոգիաների կենտրոնում
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Անկախ աուդիտորի
եզրակացություն
«Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին և Խորհրդին.
Ներկայացված ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են «Կոնվերս Բանկ»
փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Բանկ) ամփոփ ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, այդ տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին և դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվությունները` քաղված
«Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ավարտված տարվա աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվություններից:
Մենք այդ հաշվետվությունների վերաբերյալ 2014թ. մարտի 7-ի մեր եզրակացությունում
արտահայտել ենք չձևափոխված աուդիտորական եզրակացություն:
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն պարունակում բոլոր բացահայտումները, որոնք
պահանջվում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներում (ՖՀՄՍ):
Հետևաբար, ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցումը չի փոխարինում Բանկի
աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցմանը:
Ամփոփ ֆիանսական հաշվետվությունների նկատմամբ ղեկավարության պատասխանատվությունը
Ղեկավարությունը պատասխանատու է աուդիտորական ստուգում անցած ամփոփ ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստման համար, որտեղ ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները
ներկայացվում են միևնույն ձևով ինչպես և աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական
հաշվետվությունները, բացառությամբ ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրությունների, որոնք չեն ներառվում այս ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններում:
Աուդիտորի պատասխանատվությունը
Մեր պատասխանատվությունն է, հիմնվելով մեր կողմից իրականացրած ընթացակարգերի
վրա, արտահայտել եզրակացություն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ`
աուդիտի միջազգային ստանդարտ 810 «Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ
աուդիտորական եզրակացության նկատմամբ կիրառվող առաջադրանքներ» ստանդարտին
համապատասխան:
Եզրակացություն
Մեր կածիքով 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա «Կոնվերս Բանկ»
փակ բաժնետիրական ընկերության աուդիտորական ստուգում անցած ֆինանսական
հաշվետվություններից քաղված ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական
առումներով համահունչ են այդ ֆինանսական հաշվետվություններին:

Գագիկ Գյուլբուդաղյան 					
Տնօրեն/բաժնետեր						

Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
07 մարտի 2014թ.
ք. Երևան
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Արմեն Վանյան
Աուդիտոր

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
Ð³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

10,896,817

8,409,933

(5,757,518)

(4,228,162)

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

5,139,299

4,181,771

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ
¼áõï ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

1,364,852

1,291,232

(516,962)

(386,853)

847,890

904,379

861,952

979,533

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ
îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå Í³Ëë»ñ

¼áõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï û·áõï
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Í³Ëë
àã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³ñÏáõÙÝ»ñÇó ½áõï íÝ³ë
²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³
²ÛÉ Í³Ëë»ñ
Þ³ÑáõÛÃ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙ
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
î³ñí³ ß³ÑáõÛÃ

43,447

613

766,417

312,854

(300,139)

(297,229)

(252,289)

(199,780)

(2,958,244)

(2,659,365)

(924,603)

(793,484)

(111,449)

(44,673)

(2,349,026)

(1,998,629)

763,255

385,990

(292,457)

(61,690)

470,798

324,300

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã»Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ
âí»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
¼áõï û·áõï Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã»Ý
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»Éáõ »Ý
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ãí³ëï³Ïí³Í ½áõï û·áõï
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó
ß³ÑáõÛÃÇÝ ÷áË³Ýóí³Í ½áõï û·áõï
ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
¼áõï û·áõï Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
î³ñí³ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝù
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2,414,982

-

(1,077,888)

-

1,337,094

-

839,237

282,527

(47,488)

(6,101)

(158,349)

(55,285)

633,400

221,141

1,970,494

221,141

2,441,292

545,441

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Ð³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

2013Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ

2012Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ

21,103,526
268,904
2,883,839

35,899,638
168,448
5,966,433

79,957,304

2,135
59,732,908

7,594,409
7,313,542
191,883
1,012,014
46,763
998,479

5,387,527
4,811,309
178,364
2,758,321
56,750
872,527

121,370,663

115,834,360

4,043,242
11,951,850

4,492,089
10,070,868

84,422,004
1,533,878
486,759

83,833,092
207,519
451,232

102,437,733

99,054,800

4,860,033
63,233
780,365
4,873,554
8,355,745

4,860,033
63,233
715,505
3,160,131
7,980,658

18,932,930

16,779,560

121,370,663

115,834,360

²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
²é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
´éÝ³·³ÝÓí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð ºì êºö²Î²Ü Î²äÆî²È
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Î´ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
êºö²Î²Ü Î²äÆî²È
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï
¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï
²ÛÉ å³ÑáõëïÝ»ñ
âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³É

îÆ¶ð²Ü ¸²ìÂÚ²Ü

¶àÐ²ð Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն
Ð³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³É

¾ÙÇëÇáÝ
»Ï³Ùáõï

¶ÉË³íáñ
å³Ñáõëï

ì³×³éùÇ
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
·Íáí í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
å³Ñáõëï

4,860,033

63,233

715,505

(35,468)

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ

-

-

-

ê»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³ñùÝ»ñ

-

-

-

î³ñí³ ß³ÑáõÛÃ

-

-

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÇ
×ß·ñïáõÙ

-

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ãí³ëï³Ïí³Í
½áõï û·áõï

ÐÇÙÝ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
å³Ñáõëï

Îáõï³Ïí³Í
ß³ÑáõÛÃ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

3,295,797

7,578,452

16,477,552

-

-

(243,433)

(243,433)

-

-

(243,433)

(243,433)

-

-

-

324,300

324,300

-

-

-

(321,339)

321,339

-

-

-

-

282,527

-

-

282,527

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó
ß³ÑáõÛÃÇÝ Ï³Ù íÝ³ëÇÝ
÷áË³Ýóí³Í ½áõï û·áõï

-

-

-

(6,101)

-

-

(6,101)

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÇ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ

-

-

-

(55,285)

-

-

(55,285)

-

-

-

221,141

(321,339)

645,639

545,441

4,860,033

63,233

715,505

185,673

2,974,458

7,980,658

16,779,560

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ

-

-

-

-

-

(287,922)

(287,922)

Ð³ïÏ³óáõÙ å³ÑáõëïÇÝ

-

-

64,860

-

-

(64,860)

-

ê»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³ñùÝ»ñ

-

-

64,860

-

-

(352,782)

(287,922)

î³ñí³ ß³ÑáõÛÃ

-

-

-

-

-

470,798

470,798

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÇ
×ß·ñïáõÙ

-

-

-

-

(257,071)

257,071

-

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ

-

-

-

-

2,414,982

-

2,414,982

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ãí³ëï³Ïí³Í
½áõï û·áõï

-

-

-

839,237

-

-

839,237

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó
ß³ÑáõÛÃÇÝ Ï³Ù íÝ³ëÇÝ
÷áË³Ýóí³Í ½áõï û·áõï

-

-

-

(47,488)

-

-

(47,488)

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÇ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ

-

-

-

(158,349)

(1,077,888)

-

(1,236,237)

-

-

-

633,400

1,080,023

727,869

2,441,292

4,860,033

63,233

780,365

819,073

4,054,481

8,355,745

18,932,930

2012Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñí³
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝù
2012Ã. ¹»Ïéï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñí³
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝù
2013Ã. ¹»Ïéï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
Ð³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù

2013Ã ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

2012Ã ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
31-ÇÝ ³í³ñïí³Í
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

10,350,018
(5,072,495)
1,589,365
(516,962)
766
813,263
901,125

7,827,302
(4,488,048)
1,472,775
(386,853)
4,066
996,663
333,420

47,923

23,960

988,494
(2,918,474)
(2,261,679)

1,095,440
(2,632,630)
(1,958,215)

3,921,344

2,287,880

(100,000)
3,140,263
(19,349,997)
1,345,743

14,469
3,907,584
(17,479,287)
(37,767)

3,416,065

(3,266,836)

(1,246,276)
(277,305)

(20,252,151)
(13,817)

(9,150,163)

(34,839,925)

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ í×³ñÝ»ñ
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ
²é¨ïñ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ½áõï û·áõï
²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Çñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃ
êï³óí³Í ³ÛÉ »Ï³Ùáõï
Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ½áõï û·áõï
Ü³ËÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ì×³ñí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ
ì×³ñí³Í ³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý³Ëù³Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
(²í»É³óáõÙ)/Ýí³½áõÙ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ
¸»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
²í»É³óáõÙ/(Ýí³½áõÙ) ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
ÙÇÝã¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ

(192,348)

(112,000)

(9,342,511)

(34,951,925)

(1,909,735)
2,317
(893,655)
29,378

(1,607,924)
2,454
(813,228)
10,748

(2,771,695)

(2,407,950)

(439,315)

1,043,097

(2,531,718)

(440,225)

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³éù
êï³óí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³éù
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éù
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÐÐ Î´ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ï³ñí³ ëÏ½µÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ï³ñí³ í»ñçÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ
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(287,922)

(243,433)

(3,258,955)

359,439

(15,373,161)
35,899,638

(37,000,436)
72,401,755

577,049

498,319

21,103,526

35,899,638

