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«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն գրանցված 
ընկերություն և մասնակիցների  երաշխավորություններով սահմանափակված մասնավոր անգլիական 
ընկերությանը՝ «KPMG International Limited»-ին անդամակցող «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի» անկախ ընկերությունների 
համաշխարհային կազմակերպության անդամ 

 
Անկախ աուդիտորական եզրակացություն ամփոփ 

ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 
 

«Մոգո» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի մասնակցին և Տնօրենների խորհրդին 
 

Կարծիք 
 
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական 
վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունը՝ առ 31 դեկտեմբերի 2020թ., այդ ամսաթվին 
ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվությունները և համապատասխան ծանոթագրությունը, 
պատրաստվել են «Մոգո» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՍՊԸ-ի 
(Կազմակերպություն) 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի 
ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա: 
 
Մեր կարծիքով, կից ներկայացվող ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր 
էական առումներով համապատասխանում են աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվություններին՝ Ծանոթագրություն 1-ում ներկայացված հիմունքով: 
 

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 
 
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով պահանջվող բոլոր 
բացահայտումները: Հետևաբար, ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների և 
վերջիններիս վերաբերյալ մեր եզրակացության ընթերցումը չի փոխարինում 
Կազմակերպության աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների և 
վերջիններիս վերաբերյալ մեր եզրակացության ընթերցմանը: 
 

Աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները և                  
վերջիններիս վերաբերյալ մեր եզրակացությունը 

 
Մենք արտահայտել ենք չձևափոխված կարծիք աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվությունների վերաբերյալ՝ 2021թ. հուլիսի 12-ի մեր աուդիտորական 
եզրակացությունում:  
 

Ղեկավարության պատասխանատվությունն ամփոփ ֆինանսական 
հաշվետվությունների համար 
 
Ղեկավարությունը պատասխանատու է Ծանոթագրություն 1-ում ներկայացված 
հիմունքով ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար:  
 

 



«Մոգո» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՍՊԸ  
Անկախ աուդիտորական եզրակացություն ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների 
վերաբերյալ 
Էջ 2 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը 

Մեր պատասխանատվությունն է արտահայտել կարծիք, թե արդյոք ամփոփ 
ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով 
համապատասխանում են աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվություններին՝ հիմք ընդունելով Աուդիտի միջազգային ստանդարտ 810 
(վերանայված) «Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 
աուդիտորական եզրակացության նկատմամբ կիրառվող առաջադրանքներ» 
համաձայն իրականացված մեր ընթացակարգերը:   

Տիգրան Գասպարյան 
Ղեկավար գործընկեր, «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի տնօրեն 

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ 
12 հուլիսի 2021թ. 
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Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվություն առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.  
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 2020թ. 
հազ. դրամ 

 2019թ. 
հազ. դրամ 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ    

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 63,686  131,964 

Ավանդներ -     403,893 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 6,181,520  10,555,332 

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ 45,420  76,446 

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ 91,102  108,938 

Հետաձգված հարկային ակտիվ 76,787  68,633 

Վարկերի հավաքագրման գծով ստացվելիք գումարներ 50,784  175,130 

Այլ ակտիվներ 150,930  72,027 

Ընթացիկ հարկային ակտիվ                66,810  27,633 

Ընդամենը ակտիվներ          6,727,039   11,619,996 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    

Վարկեր բանկերից և ֆինանսական կազմակերպություններից   5,893,809  9,724,145  

Վարձակալության գծով պարտավորություններ   101,416   119,668  

Ֆինանսական երաշխավորության գծով պահուստ 78,572  196,070  

Այլ պարտավորություններ 436,463  386,958 

Ընդամենը պարտավորություններ 6,510,260   10,426,841  

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ    

Կանոնադրական կապիտալ 1,750,000   800,000  

Այլ պահուստներ               (97,462)  (97,462) 

(Կուտակված վնաս)/չբաշխված շահույթ           (1,435,759)  490,617 

Ընդամենը սեփական կապիտալ             216,779   1,193,155 

Ընդամենը պարտավորություններ և սեփական կապիտալ          6,727,039   11,619,996 

    
 
 
 



«Մոգո» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՍՊԸ  
Դրամական հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվություն  

2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
 

Դրամական հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվությունը պետք է դիտարկվի ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունների 
բաղկացուցիչ մասը կազմող ծանոթագրության հետ մեկտեղ: 
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2020թ. 

հազ. դրամ 
 2019թ. 

հազ. դրամ 
Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից    
Ստացված տոկոսներ 3,672,592  4,482,257 
Վճարված տոկոսներ (1,010,105)  (1,088,883) 
Վճարված միջնորդավճարներ և այլ վճարներ (72,231)  (93,187) 
Վճարված վարչական և այլ գործառնական ծախսեր (1,096,341)  (1,313,719) 
Վճարված անձնակազմի գծով ծախսեր և հարակից հարկեր (481,125)  (459,536) 
Այլ եկամուտ 302,280  243,833 

Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական 
հոսքեր նախքան գործառնական ակտիվների 
ևպարտավորությունների փոփոխությունները 1,315,070     1,770,765 
    
Գործառնական ակտիվների (աճ)/նվազում    
Հաճախորդներին տրված վարկեր 1,716,563  (6,300,592) 
Վարկերի հավաքագրման գծով ստացվելիք գումարներ 124,346  (149,317) 
Այլ ակտիվներ (90,932)  (47,601) 
    
Գործառնական պարտավորությունների աճ/(նվազում)    
Այլ պարտավորություններ (27,104)  143,463 
Գործառնական գործունեությունից 
ստացված/գործառնական գործունեության համար 
(օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ՝ նախքան 
շահութահարկի վճարումը 3,037,943     (4,583,282) 
Վճարված շահութահարկ (39,177)  (171,987) 
Գործառնական գործունեությունից 
ստացված/գործառնական գործունեության համար 
(օգտագործված) զուտ դրամական միջոցներ 2,998,766     (4,755,269) 
    
Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից    
Ժամկետային ավանդների ելքագրում 400,000  2,100,000 
Ժամկետային ավանդների գծով ստացված տոկոսներ 32,846  196,854 
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  (11,066)  (46,742) 
Ներդրումային գործունեությունից ստացված                            
զուտ դրամական հոսքեր 421,780  2,250,112 
    
Դրամական հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից    
Մուտքեր ստացված վարկերից 3,074,876   13,224,944  
Ստացված վարկերի մարում (7,431,810)   (10,531,645) 
Կանոնադրական կապիտալի ներգրավում 950,000  - 
Վարձակալության գծով պարտավորությունների գծով 
վճարումներ  (44,679)  (46,822) 
Ֆինանսավորման գործունեության համար 
(օգտագործված)/ֆինանսավորման գործունեությունից 
ստացված զուտ դրամական հոսքեր (3,451,613)  2,646,477 
    
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ 
(նվազում)/աճ (31,067)  141,320 
Փոխանակման փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը 
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա (37,211)  (24,848) 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի 
դրությամբ 131,964  15,492 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի 
դրությամբ 63,686  131,964 
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հազ. դրամ 
Կանոնադրական 

կապիտալ  
Այլ 

պահուստներ  
Չբաշխված շահույթ/ 
(կուտակված վնաս)  Ընդամենը 

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2019թ.  800,000  (93,456)  117,523  824,067 
Ընդամենը համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք        
Շահույթ տարվա համար -  -  373,094  373,094 
Ընդամենը համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք տարվա 
համար -  -  373,094  373,094 
Գործառնություններ 
սեփականատերերի հետ՝ գրանցված 
ուղղակիորեն սեփական կապիտալում        
Կապակցված կողմին տրամադրված 
երաշխավորության վերաչափման 
ազդեցությունը՝ առանց 879 հազար դրամ 
գումարով զուտ հետաձգված հարկի  -  (4,006)  -  (4,006) 
Ընդամենը գործառնություններ 
սեփականատերերի հետ   -  (4,006)  -  (4,006) 
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 800,000  (97,462)  490,617  1,193,155 

        

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2020թ. 800,000  (97,462)  490,617  1,193,155 

Ընդամենը համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք        
Վնաս տարվա համար -  -  (1,926,376)  (1,926,376) 
Ընդամենը համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք տարվա 
համար -  -  (1,926,376)  (1,926,376) 
Գործառնություններ 
սեփականատերերի հետ՝ գրանցված 
ուղղակիորեն սեփական կապիտալում        
Կանոնադրական կապիտալի ներգրավում 950,000  -  -  950,000 
Ընդամենը գործառնություններ 
սեփականատերերի հետ 950,000  -  -  950,000 
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 1,750,000  (97,462)  (1,435,759)  216,779 
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1 Պատրաստման հիմունքներ 
 
Այս ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են «Մոգո» ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն ՍՊԸ-ի (Կազմակերպություն) Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների համաձայն պատրաստված 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի 
ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա՝ ստորագրված 2021թ. հուլիսի 12-ին: Այս 
ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են միայն ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ 
հաշվետվությունն առ 31-ի դեկտեմբերի 2020թ. և հաշվետու տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական 
հոսքերի մասին ամփոփ հաշվետվությունները, որոնք վերցվել են աուդիտի ենթարկված ֆինանսական 
հաշվետվությունների 5-ից 8-րդ էջերից՝ առանց որևէ փոփոխության: Ամփոփ ֆինանսական 
հաշվետվությունները չեն ներառում աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններում ներկայացված բացահայտումները: Կազմակերպության աուդիտի ենթարկված 
ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են տրամադրվել ըստ պահանջի Կազմակերպության 
գրասենյակից (հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010, Վարդանանց փ. 18/2, 
գրասենյակներ 4, 5 և 6): 
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