Սեփական Կապիտալում Փոփոխությունների Մասին
Միջանկյալ Հաշվետվություն
31 Մարտ 2013թ.
§Îñ»¹á üÇÝ³Ýë¦ àôìÎ ö´À ù.ºñև³Ý ÎÇևÛ³Ý 2-ñ¹ Ýñμ³Ýóù 16 ïáõÝ
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

Ընդամենըկապիտալ

օգուտներ

վերագնահատումներից

9

Չվերահսկվող բաժնեմաս

8

Ոչ ընթացիկ ակտիվների

հեջավորում

Դրամական հոսքերի

վերագնահատումներ

վերահաշվարկից
Վաճառքի համար մատչելի

ֆինանսական ակտիվներ

7

Ընդամենը

6

գործառնությունների

արտերկրյա

5

Փոխարժեքային

4

տարբերություններ

Զուտ գումարը

3

Չբաշխված շահույթ/վնաս

2

Գլխավոր պահուստ

1

Հոդվածներ

Հետ գնված կապիտալ

կապիտալ

Կանոնադրական

Սեփական կապիտալի տարրերի անվանումը

Էմիսիոն եկամուտ/վնաս

( հազար դրամ)
Կանոնադրական
կապիտալ

10

11

12

13

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջան (I աղյուսակ)

1. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում
առ 01 հունվարի 2012թ. (ստուգված/չստուգված)
1.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների
ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը
2. Վերահաշվարկված մնացորդը

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի
(բաժնեմասերի) գծով, այդ թվումª
3.1. Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի
այլ աճ
3.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվումª հետ գնված և
շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին
4. Համապարփակ եկամուտ
5. Շահութաբաժիններ
6. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվումª

0

0

6.1. Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ
գործիքների աճ/նվազում
7. Ներքին շարժեր, այդ թվումª
7.1. Մասհանումներ գլխավոր պահուստին
7.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին կուտակված վնասի ծածկում
7.3. էմիսիոն վնասի ծածկում
7.4. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից
արժեքի աճի նվազում
7.5. Սեփական կապիտալի այլ տարրերի ներքին շարժեր

0

0

0

8. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում
առ 31 մարտ 2012թ. (ստուգված/չստուգված)

0

0

0

0

0

200,000

200,000

0

200,000

200,000

-4,025

-4,025

Հաշվետու ժամանակաշրջան (II աղյուսակ)

9. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում
առ 01 հունվարի 2013թ. (ստուգված/չստուգված)
9.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների

200,000

200,000

200,000

200,000

ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը
10.Վերահաշվարկված մնացորդը
11. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի
(բաժնեմասերի) գծով, այդ թվումª
11.1. Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի

0

այլ աճ
11.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվումª հետ գնված և
շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին
12. Համապարփակ եկամուտ
13. Շահութաբաժիններ
14. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվումª

-4,025

14.1. Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ
գործիքների աճ/նվազում
15. Ներքին շարժեր, այդ թվումª
15.1. Մասհանումներ գլխավոր պահուստին

0

0

15.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին կուտակված վնասի ծածկում
15.3. էմիսիոն վնասի ծածկում
15.4. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից
արժեքի աճի նվազում
15.5. Սեփական կապիտալի այլ տարրերի ներքին շարժեր
16. Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
առ 31 մարտ 2013թ.

ԿՏ

200,000

200,000

0

-4,025

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)
´.¶³μñÇ»ÉÛ³Ý
Գլխավոր հաշվապահ

ì.ØÇÝ³ëÛ³Ý

195,975

195,975

