ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
01/01/2015-31/12/2015 թթ.

Ծածկագիրը
Կազմակերպության անվանումը

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ » ՓԲԸ

Փաստացի գործունեության

Վարկային պատմության
վերաբերյալ տեղեկատվության

հիմնական երկու տեսակները

տրամադրում
28612006038

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

00083051

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

հազար դրամ

Չափի միավորը

Գտնվելու վայրը

Փաստացի գործունեության
իրականացման վայրը

39108104

ք. Երևան, Խորենացի 15/9

հեռախոսը

52-24-67

ք. Երևան, Խորենացի15/9

հեռախոսը

52-24-67

Ցուցանիշի անվանումը

1

2015թ. դեկտեմբերի 31-ին

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին

ավարտված տարի

ավարտված տարի

2

2

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Տարվա շահույթ/(վնաս)

143,068

155,236

57,413

47,511

Ճշգրտումներ`
Մաշվածություն և ամորտիզացիա
Հիմնական միջոցների օտարումից (օգուտ)/վնաս
Շնորհից եկամուտ

500

(567)

(10,092)

(9,960)

Առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկում

0

0

Ոչ ընթացիկ ակտիվների արժեզրկում

0

0

Տոկոսային ծախս

0

0

36,784

41,419

Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում)
Ֆինանսական եկամուտ

(50,354)

Փոխարժեքային տարբերությունից (օգուտ)/վնաս
Գործառնական շահույթ/(վնաս) նախքան շրջանառու
կապիտալի փոփոխությունները
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն
Պաշարների փոփոխություն
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն
Գործառնական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված)
դրամական միջոցներ
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ

(34,739)
-

Արժեզրկումից կորուստի հակադարձում

-

0

(9)

177,319

198,891

1,681

(27,366)

(54)

25

4,690

(2,158)

183,636

169,392

(29,719)

(46,820)

153,917

122,572

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Տրված կանխավճարներ
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների
ձեռքբերում

-

-

(33,402)

(88,451)

0

1,339

Ստացված տոկոսային եկամուտ

50,354

34,439

Ներդրումային գործունեությունից ստացված/
(գործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ

16,952

(52,673)

Հիմնական միջոցների վաճառքից մուտքեր

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր
Վարկերից և փոխառություններից մուտքեր
Վարկերի և փոխառությունների մարում
Պարտատոմսերի ձեռք բերում
Պարտատոմսերի մարումից մուտքեր

0

0

-32,429

-1,653

Վճարված Շահաբաժիններ
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (գործունեության համար օգտագործված)
զուտդրամական միջոցներ

(32,429)

(1,653)

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)

138,440

68,246

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ/(նվազում)

0

9

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդներ տարվա սկզբում

459,327

391,072

Դրամական միջոցների մնացորդը տարվա վերջում

597,767

459,327

Գործադիր տնօրեն

Ա. Զաքարյան

Գլխավոր հաշվապահ`

Ա. Ասատրյան

կ.տ.

