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§Ֆոր Էյ Քնսալթինգ¦ ՓԲԸ   “Four A Consulting” CJSC 

           

 

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

“Արցախ ՀԷԿ” բաց բաժնետիրական ընկերության խորհրդին և ղեկավարությանը 

Կարծիք 

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել “Արցախ ՀԷԿ” ԲԲԸ-ի (Ընկերություն) ֆինանսական 

հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը` առ 31 

դեկտեմբերի 2020թ.,  ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների 

հոսքերի մասին հաշվետվությունները և ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրությունները,  ներառյալ՝ հաշվապահական հաշվառման նշանակալի քաղաքականության 

ամփոփը։ 

 

Մեր կարծիքով, կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով տալիս են 

Ընկերության  2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի,  ինչպես նաև 

այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքի և դրամական միջոցների հոսքերի 

ճշմարիտ և իրական պատկերը` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտների համաձայն (ՖՀՄՍ-ներ)։ 

Կարծիքի հիմք 

Աուդիտն անցկացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան: 

Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է այս 

եզրակացության՝ "Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի 

համար" բաժնում։ Մենք անկախ ենք Ընկերությունից՝  համաձայն Հաշվապահների էթիկայի 

Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի կողմից հրապարակված "Պրոֆեսիոնալ հաշվապահների 

էթիկայի կանոնագրքի"  (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք) և պահպանել ենք  էթիկայի այլ պահանջները՝ 

համաձայն ՀԷՄՍԽ  կանոնների և Հայաստանի հանրապետությունում ֆինանսական 

հաշվետվությունների աուդիտին վերաբերող էթիկայի պահանջների։ Մենք համոզված ենք,  որ ձեռք 

ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն 

արտահայտելու համար: 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների համար ղեկավարության և կառավարման լիազոր 

անձանց պատասխանատվությունը 

Ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում ֆինանսական հաշվետվությունների 

պատրաստման համար, որոնք տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկեր ՖՀՄՍ-ների համաձայն, և 

այնպիսի ներքին հսկողության համար,  որն ըստ ղեկավարության,  անհրաժեշտ է  խարդախության 

կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից  զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների  

պատրաստումը ապահովելու համար: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս՝ ղեկավարությունը պատասխանատու է 

Ընկերության անընդհատ գործելու կարողության գնահատման համար՝ անհրաժեշտության 

դեպքում բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական 

հաշվառման անընդհատության հիմունքը կիրառելու համար,  եթե ղեկավարությունը չունի 

Ընկերությունը լուծարելու կամ Ընկերության գործունեությունը դադարեցնելու մտադրություն,  

կամ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլ  ընտրանք։ 

Կառավարման լիազոր անձինք պատասխանատու են ֆինանսական հաշվետվողականության 

գործընթացի վերահսկման համար։ 
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Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար 

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական 

հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից,  անկախ 

դրանց խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից,  և ներկայացնել մեր 

կարծիքը ներառող աուդիտորական եզրակացություն։ 

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է,  բայց այն չի երաշխավորում,  

որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական 

խեղաթյուրումը,  երբ այն առկա է։ Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ սխալի կամ 

խարդախության արդյունքում, և համարվում են էական,  երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել,  որ 

դրանք առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն ֆինանսական հաշվետվություններն 

օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական 

որոշումների վրա։ 

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում կիրառում ենք մասնագիտական 

դատողություն և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն։ Ի լրումն՝  

 հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական 

հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը,  նախագծում և իրականացնում ենք 

աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք 

բերում աուդիտորական ապացույցներ,  որոնք բավականաչափ և համապատասխան հիմք են 

հանդիսանում մեր կարծիքի համար։ Խարդախության հետևանքով առաջացած էական 

խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական 

խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը,  քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել 

հանցավոր համաձայնություն,  զեղծարարություն,  միտումնավոր բացթողումներ,  սխալ 

ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության համակարգի չարաշահում. 

 ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝  տվյալ 

հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու,  և ոչ թե 

Ընկերության  ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու 

համար. 

 գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը,  

ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման 

գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը. 

 եզրահանգում ենք ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման անընդհատության 

հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ, և  հիմնվելով ձեռք բերված աուդիտորական 

ապացույցների վրա՝  գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է էական անորոշություն դեպքերի կամ 

իրավիճակների վերաբերյալ,  որոնք կարող են նշանակալի կասկած հարուցել Ընկերության 

անընդհատ գործելու կարողության վրա։ Եթե մենք եզրահանգում ենք,  որ առկա է էական 

անորոշություն,  ապա մեզանից պահանջվում է աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն 

հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին,  կամ,  

եթե այդպիսի բացահայտումները  բավարար չեն,  ձևափոխել մեր կարծիքը։ Մեր 

եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված 

աուդիտորական ապացույցների վրա։ Սակայն,  ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող 

են ստիպել Ընկերությանը դադարեցնել անընդհատության հիմունքի կիրառումը: 

 

Կառավարման լիազոր անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք աուդիտի 

առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում 

հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի 

թերությունների մասին: 

 

30 մարտի   2021թ. 

Անիկ Մարտիրոսյան 

Տնօրեն-Բաժնետեր-Աուդիտի ղեկավար  

  

 

 

 



 

 

 

 

Տնօրենների  խորհրդի կազմ 

 

Արտակ Բալայան                Խորհրդի նախագահ 

Հայկ Բոյաջյան                          

Րաֆֆի Բալյոզյան 

Արա Ղոնյան 

Վլադիմիր Շեկոյան  

Մենուա Մկրտչյան  

Սարգիս Գրիգորյան 

 

Ընկերության ղեկավար անձնակազմ 

Վահրամ Բեգլարյան               Գլխավոր տնօրեն 

Արմեն Գասպարյան                Տեխնիկական տնօրեն 

Կամո Բարսեղյան                    Փոխտնօրեն 

Ժան Հովհաննիսյան                Ֆինանսական տնօրեն 

Արայիկ Դավթյան                    Գլխավոր հաշվապահ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնօրենների  խորհրդի կազմը և Ընկերության ղեկավար անձնակազմը ներկայացված է 2020թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 

Հազար դրամ 

  Ծնթ.   

2020թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ   

2019թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Ակտիվներ 

      Ոչ ընթացիկ ակտիվներ 
      Հիմնական միջոցներ 

 

4 

 

11,330,973 

 

22,200,344 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ  5  1,018,166  4,981 

Տրված կանխավճարներ  6  1,193,421  289,170 

    

 

  13,542,560 

 
22,494,495 

Ընթացիկ ակտիվներ 
   

 
 

 

Պաշարներ 

 

7 

 

55,887  55,839 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ï³ÝË³í×³ñ    232,490  - 

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 

 

8 

 

726,998  499,444 

Դրամական միջոցներ և համարժեքներ 

 

9 

 

49,421  169,978 

    

 

  1,064,796  725,261 

Ընդամենը ակտիվներ   

 

  14,607,356  23,219,756 

       

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ 

  

    

Կապիտալ և պահուստներ 
 

10     

Կանոնադրական կապիտալ 

  

 11,536,861  11,536,861 

Էմիսիոն  եկամուտ    501,484  501,484 

Պահուստային կապիտալ    509,015  509,015 

Կուտակված շահույթ/վնաս 

  

 (7,541,256)  3,340,398 

    

 

 5,006,104  15,887,758 

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ       

Վարկեր  և փոխառություններ  11  8,815,166  7,086,373 

    8,815,166  7,086,373 

       

Ընթացիկ պարտավորություններ 
  

    

Վարկեր  և փոխառություններ 

 

11  23,803  81,174 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 

 

12  762,283  142,871 
Ընթացիկ շահութահարկի գծով պարտավորություն  

  

 -  21,580 

       786,086  245,625 

Ընդամենը սեփական կապիտալ և 

պարտավորություններ      14,607,356  23,219,756 

Ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են Ընկերության ղեկավարության կողմից 

2021թ. մարտի 30-ին: 

Վահրամ Բեգլարյան Արայիկ Դավթյան 

Գլխավոր  տնօրեն Գլխավոր հաշվապահ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների 

բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 33-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ£ 
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Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվություն  

Հազար դրամ 

  

Ծնթ.   

2020թ. 

դեկտեմբերի 

 31-ին 

ավարտված 

տարի 

 

2019թ.  

դեկտեմբերի  

31-ին 

 ավարտված  

տարի 

Հասույթ
 

 

13 

 

2,447,144  3,492,221 

Ինքնարժեք 

 

14 

 

(624,924)  (1,054,560) 

Համախառն շահույթ      1,822,220  2,437,661 

  

 

 
   

Այլ եկամուտ 

 

 
 

24,529  2,561 

Իրացման ծախսեր  

 

 
 

(1,066)  (2,938) 

Վարչական ծախսեր 

 

15 
 

(346,798)  (412,758) 

Այլ ծախսեր 

 

16 
 

(111,293)  (102,770) 

Գործառնական գործունեությունից շահույթ      1,387,592  1,921,756 

  

 

 
   

Այլ ֆինանսական հոդվածներ 

 

17 

 

(522,902)  59,519 

Ֆինանսական եկամուտ/(ծախս) զուտ 

 

18 

 

(546,938)  (584,699) 

Շահույթ մինչև հարկերը      317,752  1,396,576 

  

 

 
   

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում/(ծախս) 

 

19 

 

1,013,185  (307,639) 

Տարվա շահույթ       1,330,937  1,088,937 

ÀÝ¹Ñ³ïí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

 

20 

 

(11,174,274)   

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներ 
   

   

    -  - 

Տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքներ հարկումից հետո       -  - 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքներ       (9,843,337)  1,088,937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Համապարփակ  ֆինանսական արդյունքների  մասին հաշվետվությունը հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս 

ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 33-րդ էջերում ներկայացված կից 

ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ£ 
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 

մասին հաշվետվություն 

Հազար դրամ Կանոնադ-

րական 

կապիտալ 
 

Էմիսիոն 

եկամուտ  

Պահուստա-

յին կապիտալ  

Կուտակված 

շահույթ  
Ընդամենը 

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 10,650,000  457,127  424,213  3,507,763  15,039,103 

Տարվա շահույթ -  -    1,088,937  1,088,937 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքներ -  -  -  1,088,937  1,088,937 

 
         

Վերագրվել է պահուտային 

կապիտալին -  -  84,802  (84,802)  - 
Կանոնադրական կապիտալի 

համալրում 886,861  44,357  -  -  931,218 

Շահաբաժիններ -  -  -  (1,171,500)  (1,171,500) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 11,536,861  501,484  509,015  3,340,398  15,887,758 

 
         

Տարվա շահույթ -  -  -  (9,843,337)  (9,843,337) 

Ընդամենը տարվա համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքներ -  -  -  (9,843,337)  (9,843,337) 

 
         

Շահաբաժիններ -  -  -  (1,038,317)  (1,038,317) 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 11,536,861  501,484  509,015  (7,541,256)  5,006,104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս  ֆինանսական 

հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 10-ից մինչև 33-րդ էջերում ներկայացված կից 

ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ£ 
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 

հաշվետվություն 

Հազար դրամ 

 

2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի 

 

2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 

    Տարվա շահույթ 

 

(9,843,337) 

 

1,088,937 

Ճշգրտումներ՝ 
 

 

 

 

Մաշվածություն 

 

517,578 

 

530,639 

Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս 

 

11,496,577 

 

119 

Շահութահարկի գծով ծախս  

 

(1,013,185) 

 

307,639 

Տոկոսային ծախս 

 

546,938 

 

584,699 

Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս 

 

522,902 

 

(59,519) 

Գործառնական շահույթ նախքան շրջանառու կապիտալի փոփոխություններ 
 

2,227,473 

 

2,452,514 

  

 
 

 

Պաշարների փոփոխություն 

 

(48) 

 

4,613 

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերի փոփոխություն 

 

(227,554) 

 

281,400 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերի փոփոխություն 

 

619,412 

 

(491,096) 

Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ 

 

2,619,283 

 

2,247,431 

 

Վճարված տոկոսներ 

 

(546,938)  (584,699) 

Վճարված շահութահարկ 

 

(254,070)  (334,882) 

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ 
 

1,818,275  1,327,850 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 

 

   

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 

 

(1,144,784)  (1,494,235) 

Կանխավճարների փոփոխություն 

 

(904,251)  (285,670) 

Փոխառության տրամադրում, զուտ 

 

-  - 

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական 
միջոցներ 

 
(2,049,035)  (1,779,905) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր 

 

   

Վարկեր ստացում/մարում, զուտ   

 

1,148,577  714,421 

Բաժնետոմսերի թողարկում  -  931,218 

Շահաբաժնի վճարում 

 

(1,038,317)  (1,171,500) 

Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ գործունեության համար  
օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ 

 
110,260  474,139 

     

Դրամարկղում և բանկերում մնացորդների զուտ աճ 

 

(120,500)  22,084 

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա 

 

(57)  137 

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում տարվա սկզբում 

 

169,978  147,757 

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում տարվա վերջում 

 

49,421  169,978 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին  հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական 

հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող  10-ից մինչև 33-րդ էջերում ներկայացված կից 

ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ£ 
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններ 
 

1 Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն 

“Արցախ ՀԷԿ”  բաց բաժնետիրական ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցվել է  

2008թ. հունիսի 9-ին: Ընկերությունը հանդիսանում է “Արցախ ՀԷԿ” ՓԲԸ-ի իրավահաջորդը: 

Ընկերությունն իրականացնում է էլեկտրականէներգիայի արտադրություն և արտադրված 

էլեկտրաէներգիայի իրացում: Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն իրականացվում էր ԼՂՀ 

տարածքում կառուցված ութ հիդրոէլեկտրակայանների միջոցով, որոնց ընդհանուր հզորությունը 

կազմում էր 79.5 Մեգավատտ. 

 Սարսանգ ՀԷԿ, 

 Թրղե 1 ՀԷԿ, 

 Թրղե 2 ՀԷԿ, 

 Թրղե 3 ՀԷԿ, 

 Թրղե 4 ՀԷԿ, 

 Մատաղիս 1 ՀԷԿ, 

 Մատաղիս 2 ՀԷԿ 

 Լև 1 ՀԷԿ: 

Արտադրված էլեկտրաէներգիան իրացվում է ԼՂՀ տարածքում գործող միակ  Էլեկտրական  բաշխիչ 

ցանցերը տնօրինող կազմակերպությանը: 

Յուրաքանչյուր ՀԷԿ-ի շահագործման համար Ընկերությանը  շնորհված լիցենզիայի ժամկետը 15 

տարի է: Ընկերության ղեկավարությունը կարծում է, որ լիցենզիաների ժամկետները պարբերաբար 

կերկարաձգվեն՝ առանց ընդհատման: 

Ընկերությունը ստացել է էլեկտրական էներգիա արտադրելու լիցենզիաներ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները և Տնտեսական Մրցակցությունը Կարգավորող 

Պետական Հանձնաժողովի կողմից. 

- “Սարսանգ” ՀԷԿ-ում էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար  Ընկերությանը շնորհվել 

է լիցենզիա 28.07.2008թ.-ին` 15 տարի ժամկետով: 

- “Թրղե 1” փոքր ՀԷԿ-ում էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար Ընկերությանը 

շնորհվել է լիցենզիա 11.06.2010թ.-ին` 15 տարի ժամկետով: 

- “Թրղե 2” փոքր ՀԷԿ-ում էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար Ընկերությանը 

շնորհվել է լիցենզիա 26.12.2011թ.-ին` 15 տարի ժամկետով: 

- “Թրղե 3” փոքր ՀԷԿ-ում էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար Ընկերությանը 

շնորհվել է լիցենզիա 24.07.2015թ.-ին` 15 տարի ժամկետով: 

- “Մատաղիս 1” ՀԷԿ և “Մատաղիս 2” ՀԷԿ էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար 

Ընկերությանը շնորհվել է լիցենզիա 17.07.2012թ.-ին` 15 տարի ժամկետով, որոնք 

շահագործման են հանձնվել 2012թ. սեպտեմբերից:  

- “Լև-1” փոքր ՀԷԿ-ում էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար Ընկերությանը շնորհվել 

է լիցենզիա 20.11.2017թ.-ին` 16 տարի ժամկետով: 

- “Թրղե 4” փոքր ՀԷԿ-ում էլեկտրական էներգիա արտադրելու համար Ընկերությանը 

շնորհվել է լիցենզիա 18.05.2018թ.-ին` 15 տարի 6 ամիս ժամկետով: 

 

Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում 2020թ. 

տարեվերջին ընդհատվել է Մատաղիս 1, Մատաղիս 2 և Լև 1 ՀԷԿ-երի գործունեությունը:  

 

Ընկերության իրավաբանական հասցեն է` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ք. 

Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյանի 25ա: 

2020թ. Ընկերության աշխատողների տարեկան միջին թիվը կազմել է 229 մարդ (2019թ.` 228 մարդ): 
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2 Պատրաստման հիմքերը 

2.1 Համապատասխանություն  

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների 

միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն, ինչպես հրապարակվել է Հաշվապահական 

հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից:  

2.2 Ճանաչման հիմքեր 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի սկզբունքով, 

բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների,որոնք ներկայացված են ապագա դրամական 

հոսքերի ներկա զեղչված արժեքով: 

2.3 Գործառնական և ներկայացման արժույթ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ), որն էլ 

հանդիսանում է Ընկերության գործառնական արժույթը, քանի որ այն լավագույնս արտացոլում է 

ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած իրադարձությունների և Ընկերության 

գործարքների տնտեսական բովանդակությունը: 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են հայկական դրամով, քանի որ 

ղեկավարության համոզմամբ այս արժույթն առավել օգտակար է Ընկերության ֆինանսական 

հաշվետվություններն օգտագործողների համար: Դրամով ներկայացված ամբողջ ֆինանսական 

տեղեկատվությունը կլորացված է մինչև մոտակա հազար միավորը: 

2.4 Գնահատումների և դատողությունների կիրառում 

ՖՀՄՍ-ին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է, 

որպեսզի Ընկերության ղեկավարությունը կարևոր գնահատումներ և ենթադրություններ կատարի, 

որոնք ազդեցություն են գործում ֆինանսական հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ 

ակտիվների և պարտավորությունների գումարների, ինչպես նաև հաշվետու տարվա եկամուտների և 

ծախսերի գումարների վրա: Առավել մեծ դատողություն պահանջող և բարդություն ներկայացնող 

էական ոլորտները, կամ այն ոլորտները, որտեղ ենթադրություններն ու գնահատումներն էական են  

ֆինանսական հաշվետվությունների համար, բացահայտված են ֆինանսական 

հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 21-ում: 

2.5 Նոր և վերանայված ստանդարտներ 

Ընթացիկ տարում Ընկերությունն ընդունել է իր գործունեության համար կիրառելի և 2020թ. 

հունվարի 1-ից սկսվող ժամանակաշրջանների համար ուժի մեջ մտած բոլոր նոր և վերանայված 

ստանդարտները և մեկնաբանությունները, որոնք հրապարակվել են Հաշվապահական հաշվառման 

միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) և ՀՀՄՍԽ-ի Մեկնաբանման կոմիտեի (ՄԿ) 

կողմից: 

Նշված փոփոխությունների բնույթը և ազդեցությունը բացահայտված են ստորև: 

Նոր և վերանայված ստանդարտներ և մեկնաբանություններ, որոնք կիրառելի են 2020թ. հունվարի 

1-ից և դրանից հետո սկսվող տարեկան ժամանակաշրջանների համար 

Ներքոհիշյալ նոր ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 

2020թ․, որևէ էական ազդեցություն չեն ունեցել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների 

վրա: 

- Ֆինանսական հաշվետվությունների հայեցակարգային հիմունքները, 

- Ձեռնարկատիրական գործունեության սահմանումը (ՖՀՄՍ 3  փոփոխություւններ), 

- Էականության սահմանումը (ՀՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 8  փոփոխություւններ), 

- Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (ՖՀՄՍ 9 և ՖՀՄՍ 7  փոփոխություւններ), 

- COVID-19-ի հետ կապված վարձակալության արտոնություններ (ՖՀՄՍ 16  

փոփոխություւններ) 
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Ստանդարտներ, փոփոխություններ և մեկնաբանություններ գործող ստանդարտների վերաբերյալ, 

որոնք դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից 

Այս  ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման ամսաթվի դրությամբ Հաշվապահական 

հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից թողարկվել են որոշակի նոր 

ստանդարտներ, փոփոխություններ և մեկնաբանություններ գործող ստանդարտների վերաբերյալ, 

որոնք սակայն դեռևս չեն գործում և նախօրոք չեն ներդրվել Ընկերության կողմից:  

Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ բոլոր կիրառելի հրապարակումները կներդրվեն 

Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունում սկսած հրապարակման ուժի 

մեջ մտնելու ամսաթվին հաջորդող առաջին իսկ ժամանակաշրջանից:  

Ղեկավարության կանխատեսմամբ այս փոփոխությունները էական ազդեցություն չեն ունենա 

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա և ներկայացված են ստորև. 

- «Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում (փուլ 2)» (ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ 39, ՖՀՄՍ 16, 

ՖՀՄՍ 4 և ՖՀՄՍ 7   փոփոխություւններ) 

- ՖՀՄՍ 17 «Ապահովագրության պայմանագրեր» 

- փոփոխություւններ) 

-  

- Անբարենպաստ պայմանագրեր. Պայմանագրի կատարման ծախսումներ (ՀՀՄՍ 37 

փոփոխություններ) 

- 2018-2020թթ.  ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ-(ՖՀՄՍ 1, ՖՀՄՍ 9, ՀՀՄՍ 41, 

ՖՀՄՍ 16 փոփոխություններ): 

- «Պարտավորությունների դասակարգումը որպես ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ» (ՀՀՄՍ 1 

փոփոխություւններ) 

3 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

3.1 Արտարժույթ 

Արտարժույթով գործարքներ 

 Ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս Ընկերության համար գործառնական արժույթից 

տարբեր այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի օրվա դրությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից հրապարակված միջին 

փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով դրամային 

հոդվածները պետք է վերահաշվարկվեն` կիրառելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից 

հրապարակված միջին փոխարժեքը: Իրական արժեքով հաշվառվող և արտարժույթով սահմանված 

ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են գործարքի օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով: 

Ոչ դրամային հոդվածները, որոնց սկզբնական արժեքը հաշվառվում է արտարժույթով, չեն 

վերահաշվարկվում: Ստորև ներկայացված են ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված  

միջին փոխարժեքները. 

    
2020թ. դեկտեմբերի  

 31-ի        դրությամբ   

2019թ. դեկտեմբերի   

31-ի        դրությամբ 

Ռուբլի  7․02  7.77 

ԱՄՆ դոլար   522․59  479.70 

Եվրո 

 

641․11 

 

537.26 

Արտարժույթով գործարքներից, ինչպես նաև արտարժույթով արտահայտված դրամային 

հոդվածների վերահաշվարկումից առաջացած փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են 

ժամանակաշրջանի շահույթում կամ վնասում: Իրական արժեքով արտահայտված ոչ դրամային 

հոդվածների վերահաշվարկումից առաջացած փոխարժեքային տարբերությունները ներառվում են 

ժամանակաշրջանի շահույթում կամ վնասում,  բացառությամբ այն ոչ դրամային հոդվածների 

վերահաշվարկումից առաջացած տարբերությունների, որոնց վերաբերող շահույթը կամ վնասը 

ճանաչվում է ուղղակիորեն սեփական կապիտալում:   
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3.2 Հիմնական միջոցներ 

Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը 

և արժեզրկումից կորուստները: Երբ հիմնական միջոցների միավորը բաղկացած է տարբեր 

օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող խոշոր բաղկացուցիչներից, դրանք հաշվառվում են որպես 

հիմնական միջոցի առանձին միավորներ:  

Կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ 

հանած արժեզրկումից կորուստները: Այս ակտիվների մաշվածությունը հաշվարկվում է այնպես, 

ինչպես որ նմանատիպ հիմնական միջոցների մաշվածությունը, երբ դրանք դառնում են պատրաստ 

իրենց նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու համար: 

Հիմնական միջոցի օտարման կամ դուրսգրման հետևանքով առաջացած օգուտը կամ վնասը  

որոշվում է վաճառքից հասույթի ու ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի տարբերությամբ և ճանաչվում է 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:  

Հիմնական միջոցի առանձին հաշվառվող միավորի բաղկացուցչի փոխարինման ծախսումները, 

որոնք հաշվառվում են որպես առանձին ակտիվ, կապիտալացվում են դուրս գրված բաղկացուցիչի 

հաշվեկշռային արժեքի հետ: Այլ հետագա ծախսումները կապիտալացվում են միայն այն ժամանակ, 

երբ դրանք ավելացնում են հիմնական միջոցի միավորի հետ կապված ապագա տնտեսական 

օգուտները: Բոլոր այլ ծախսումները, ներառյալ պահպանման և վերանորոգման ծախսումները, 

ճանաչվում են   համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ 

կատարվելու ժամանակաշրջանում: 

Մաշվածությունը ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում՝ կիրառելով գծային մեթոդը հիմնական միջոցի օգտակար ծառայության 

գնահատված ժամկետի ընթացքում: Մաշվածության հաշվարկը սկսվում է այն պահից, երբ ակտիվը 

դառնում է մատչելի` իր նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու համար:  Հիմնական 

միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները ներկայացված են ստորև. 

3.3  

Շենքեր                                                                                                20-60  տարի, 

Կառուցվածքներ                                                                               20-60  տարի, 

Փոխանցող հարմարանքներ                                                             25-60 տարի, 

Մեքենաներ և սարքավորումներ                                                       5-60  տարի, 

Տրանսպորտային միջոցներ                                                                    5  տարի, 

Արտադրական գույք, տնտեսական գույք, գործիքներ                         5  տարի, 

Բազմամյա տնկիներ                                                                                5  տարի, 

Համակարգչային տեխնիկա                                                                    1  տարի, 

Այլ հիմնական միջոցներ                                                                          5  տարի:                                                

3.4 Ոչ նյութական ակտիվներ  

Ոչ նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել Ընկերության կողմից և ունեն օգտակար 

ծառայության որոշակի ժամկետ, ներկայացված են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված 

ամորտիզացիան և արժեզրկումից կորուստները:   

Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ կիրառելով գծային մեթոդը ոչ նյութական ակտիվի 

օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետի ընթացքում, որը կազմում է՝ 

Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրեր 4 տարի: 

 

3.5 Հիմնական միջոցների  և ոչ նյութական ակտիվներ  արժեզրկում 

Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ակտիվները չեն ամորտիզացվում և յուրաքանչյուր 

տարի ենթարկվում են արժեզրկման ստուգման: Մաշվող ակտիվները արժեզրկման համար 

վերանայվում են, երբ իրադարձությունները և հանգամանքների փոփոխությունները վկայում են այն 



§²ðò²Ê Ð¾Î¦ ´´À üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2020Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 

14 
 

մասին, որ դրանց հաշվեկշռային արժեքը կարող է չվերականգնվել: Արժեզրկման կորուստը 

ճանաչվում է այն գումարով, որով ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է փոխհատուցվող 

գումարը: 

Փոխհատուցվող գումարը վաճառքի զուտ գնից և օգտագործման արժեքից առավելագույնն է: Եթե 

ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է նրա հաշվեկշռային 

արժեքից, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև  

փոխհատուցվող գումարը: 

Երբ հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է , ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ 

միավորի հաշվեկշռային արժեքը պետք է ավելացվի մինչև նրա փոխհատուցվող գումարը, բայց 

այնպես, որ ակտիվի ավելացված հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը 

որոշված կլինի, եթե նախորդ տարիներին  այդ ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի գծով 

արժեզրկումից կորուստներ ճանաչված չլինեն: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումն անմիջապես 

ճանաչվում է որպես եկամուտ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է 

վերագնահատված արժեքով, որի դեպքում արժեզրկումից կորստի ցանկացած հակադարձում 

դիտվում է որպես վերագնահատումից արժեքի աճ: 

3.6 Վարձակալված ակտիվներ 

Վարձակալությունները դիտվում են որպես գործառնական վարձակալություններ: Գործառնական 

վարձակալության գծով վճարները ճանաչվում են որպես ծախս՝ գծային հիմունքով: Վարձակալության 

հետ կապված ծախսերը, ինչպիսիք են պահպանման և ապահովագրության ծախսերը, ծախսագրվում 

են իրականացման պահին: 

3.7    Պաշարներ 

Պաշարները հաշվառվում են ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:  Իրացման 

զուտ արժեքը սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի ձևավորվող գինն է` հանած 

համալրման և վաճառքը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ծախսումները: Պաշարների 

ինքնարժեքը հաշվարկվում է` օգտագործելով միջին կշռված մեթոդը, և ներառում է պաշարների 

ձեռքբերման, ինչպես նաև դրանք իրենց ներկայիս վիճակին և գտնվելու վայր հասցնելու ծախսերը: 

3.8 Ֆինանսական գործիքներ 

Ճանաչում և ապաՃանաչում 

Ֆինանսական ակտիվները կամ ֆինանսական պարտավորությունները ճանաչվում են, երբ 

Ընկերությունը  դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ: 

Ֆինանսական ակտիվները ապաճանաչվում են, երբ ֆինանսական ակտիվից ակնկալվող դրամական 

հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները լրանում են, կամ երբ ֆինանսական 

ակտիվները և բոլոր նշանակալից ռիսկերը և հատուցումները փոխանցվում են: 

Ֆինանսական պարտավորությունները ապաճանաչվում են, երբ դրանք մարվում են, ենթակա չեն 

վճարման, չեղյալ են ճանաչվել կամ լրացել է դրանց ուժի մեջ լինելու ժամկետը: 

Ֆինանսական ակտիվների դասակարգում և սկզբնական  չափում 

Ֆինանսական ակտիվները  բաժանվում են հետևյալ կատեգորիաների. 

 ֆինանսական ակտիվներ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով,    

 վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ, 

 մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ, 

 փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր: 

Ֆինանսական ակտիվները սկզբնական ճանաչման ժամանակ վերագրվում են տարբեր 

կատեգորիաների` կախված գործիքի բնույթից և նպատակից: Ֆինանսական գործիքի 

կատեգորիան համապատասխանեցվում է այն սկզբունքին, որով չափվում է տվյալ գործիքը և այն 

հանգամանքին, թե արդյոք առաջացող եկամուտը և ծախսերը ճանաչվում են շահույթում կամ 

վնասում, թե ուղղակիորեն այլ համապարփակ արդյունքում: 
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Ընդհանուր առմամբ, Ընկերության բոլոր ֆինանսական ակտիվները ճանաչվում են՝ օգտագործելով 

վերջնահաշվարկի ամսաթվի հաշվառումը: Ֆինանսական ակտիվների հետ կապված բոլոր 

ծախսերը և եկամուտները որոնք ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում, ներկայացվում են 

"Ֆինանսական ծախս", "Ֆինանսական եկամուտ" կամ "Այլ ֆինանսական արդյունքներ" 

հոդվածներում, բացառությամբ առևտրային դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման, որը 

ներկայացվում է "Այլ ծախսեր" հոդվածում: 

 

i. ֆինանսական ակտիվներ` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով 

Ֆինանսական ակտիվները` չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, ներառում 

են առևտրային նպատակով պահվող ֆինանսական ակտիվները կամ այն ֆինանսական 

ակտիվները, որոնք որպես չափվող իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով 

դասակարգվել են Ընկերության կողմից՝ սկզբնական ճանաչման ժամանակ: Բոլոր ածանցյալ 

ֆինանսական գործիքները, որոնք ենթակա չեն հեջավորման, դասակարգվում են այս 

կատեգորիայում: 

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների գծով առաջացած ցանկացած օգուտ կամ վնաս հիմնված է 

իրական արժեքի փոփոխության վրա, որը որոշվում է` ուղղակիորեն վկայակոչելով գործող 

շուկայում գործարքները կամ գործող շուկայի բացակայության դեպքում՝ գնահատման մեթոդի 

միջոցով: 

ii. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները չափվում են իրական արժեքով՝ իրական 

արժեքի փոփոխությունները ուղղակիորեն ճանաչելով այլ համապարփակ արդյունքներում: 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների կատեգորիայում դասակարգված 

ֆինանսական գործիքներից առաջացած օգուտը կամ վնասըճանաչվում է շահույթում կամ 

վնասում այն դեպքում, երբ նշված ակտիվները վաճառվում են կամ երբ ներդրումն արժեզրկվում է: 

Արժեզրկման դեպքում ցանկացած վնաս, որը նախկինում ճանաչվել էր այլ համապարփակ 

արդյունքներում, փոխանցվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվություն: Սեփական կապիտալի գործիքներից առաջացած և համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչված վնասները չեն 

հակադարձվում համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, այլ 

ճանաչվում են սեփական կապիտալում: Նախորդ ժամանակաշրջանի համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասինհաշվետվությունում ճանաչված պարտքային արժեթղթերի 

արժեզրկումից առաջացած վնասները հակադարձվում են համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասինհաշվետվությունում, եթե հետագա աճը հիմնվում է այն դեպքի վրա, որը 

տեղի է ունեցել  համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում` 

արժեզրկումից վնասի ճանաչումից հետո: 

iii. Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով, ֆիքսված 

մարման ժամկետով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են և ներառում են առևտրային 

բանկերում ավանդները: Ներդրումները դասակարգվում են որպես մինչև մարման ժամկետը 

պահվող, եթե Ընկերության ղեկավարությունը մտադրված է պահել դրանք մինչև դրանց մարման 

ժամկետը: 

iv. Փոխառություններ և դեբիտորական պարտքեր 

Փոխառություններն ու դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ 

ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, որոնք չեն գնանշվում ակտիվ շուկայում և ներառում են 

առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը, ինչպես նաև մնացորդները դրամարկղում և 

բանկերում: 

v. Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 

Ընթացիկ դեբիտորական պարտքերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով:  Հետագայում 

դրանք հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ հանած արժեզրկման պահուստը: Առևտրային 

դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստը ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ առկա է 

օբյեկտիվ ապացույց, որ Ընկերությունը սկզբնապես սահմանված ժամկետներում չի կարող 

հավաքագրել վերադարձման ենթակա բոլոր գումարները: Դեբիտորի զգալի ֆինանսական 

դժվարությունները, վճարման հետաձգումը ևվճարումների ուշացումները ցուցանիշ են այն բանի, 
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որ առևտրային դեբիտորական պարտքն արժեզրկված է: Պահուստի գումարը ակտիվի 

հաշվեկշռային արժեքի և սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով զեղչված ապագա 

դրամական հոսքերի ներկա արժեքի տարբերությունն է:  

Պահուստի մնացորդը ճշգրտվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասինհաշվետվությունում` ծախսի կամ եկամտի ճանաչման միջոցով: Հաճախորդի 

հաշվի մնացորդից դուրս գրվող ցանկացած գումար նվազեցվում է առկա կասկածելի 

դեբիտորական պարտքի պահուստից: Բոլոր դեբիտորական պարտքերը, որոնց հավաքագրումը 

գնահատվում է անհավանական, դուրս են գրվում:  

vi. Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում  

Մնացորդները դրամարկղում և բանկերում ներառում են կանխիկ միջոցները, բանկային 

հաշիվների մնացորդները և դրամական միջոցները ճանապարհին: 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում  

Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ այն 

ֆինանսական ակտիվների՝ չափվող իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով, 

գնահատվում են արժեզրկման հայտանիշի առկայության համար: Ֆինանսական ակտիվներն 

արժեզրկված են, եթե առկա է անկողմնակալ վկայություն, որ ֆինանսական ակտիվների 

սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ մի քանի իրադարձություններ ազդել են 

ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի վրա: 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման կորուստը 

hաշվառվում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով 

զեղչված դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի ներկա արժեքի միջև 

տարբերությամբ: Բոլոր ֆինանսական ակտիվների համար արժեզրկումից կորուստն ուղղակիորեն 

նվազեցվում է ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքից, բացառությամբ առևտրային 

դեբիտորական պարտքերի, որոնց հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է կասկածելի պարտքի 

պահուստի միջոցով: 

Բացառությամբ վաճառքի համար մատչելի սեփական կապիտալի գործիքների, եթե հետագա 

ժամանակաշրջանում արժեզրկման կորուստը նվազում է և նվազումը օբյեկտիվորեն կարելի է 

վերագրել արժեքի իջեցումից հետո տեղի ունեցած դեպքերին, ապա նախկինում ճանաչված 

արժեզրկման կորուստը հակադարձվում է` ճանաչվելով  համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում այն չափով, որ հակադարձումը չհանգեցնի 

ֆինանսական ակտիվի այնպիսի հաշվեկշռային արժեքի, որը գերազանցի այն ամորտիզացված 

արժեքը, որը կլիներ, եթե այդ ֆինանսական ակտիվի արժեքի իջեցման հակադարձման ամսաթվի 

դրությամբ արժեզրկում ճանաչված չլիներ: 

Ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգում և սկզբնական  չափում 

Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են վարկերը, փոխառությունները, 

առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը: 

i. Վարկեր  և փոխառություններ  

Վարկերը և փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ առանց 

գործարքային ծախսերի: Սկզբնական ճանաչումից հետո փոխառությունները չափվում են 

ամորտիզացված արժեքով, իսկ այս արժեքի և մարման արժեքի միջև տարբերությունը 

փոխառության ժամկետի ընթացքում ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 

մասին հաշվետվությունում՝ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով: Տոկոսավճարները և 

փոխառությունների հետ կապված այլ ծախսերը ծախսագրվում են կատարմանը զուգահեռ՝ որպես 

ֆինանսական ծախսերի մի մաս, բացի որակավորվող ակտիվի ձեռքբերմանը, կառուցմանը կամ 

արտադրությանն ուղղակիորեն վերագրվող փոխառության ծախսումներից, որոնք 

կապիտալացվում են որպես այդ ակտիվի արժեքի մաս: 

ii. Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերը ճանաչվում են իրական արժեքով, հետագայում 

չափվում են ամորտիզացված արժեքով: 
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3.9 Աշխատակիցներին հատուցումներ 

Աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումները ներառում են աշխատավարձերը, կարճաժամկետ 

փոխհատուցելի բացակայությունները (ինչպիսիք են, օրինակ, վճարովի տարեկան արձակուրդները և 

հիվանդության հետ կապված վճարովի արձակուրդները) և պարգևավճարները: 

Երբ աշխատակիցը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությանը մատուցել է 

ծառայություն, աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցումների չզեղչված գումարը, որն 

ակնկալվում է վճարել այդ ծառայության դիմաց, ճանաչվում է` 

ա)  որպես պարտավորություն` արդեն վճարված գումարները հանելուց հետո: Եթե արդեն 

վճարված գումարը գերազանցում է հատուցումների չզեղչված գումարը, Ընկերությունը այդ 

տարբերությունը ճանաչում է որպես ակտիվ` այն չափով, որով կանխավճարը կհանգեցնի, օրինակ, 

ապագա վճարումների կրճատման կամ դրամական միջոցների վերադարձի, 

բ)  որպես ծախս, եթե այն չի ներառվում մեկ ուրիշ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի մեջ: 

3.10 Սեփական կապիտալ 

Ընկերությանկողմից թողարկվող կապիտալի գործիքները հաշվառվում են անվանական արժեքով:  

Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի վաճառքի գնի և անվանական արժեքի  տարբերությունը 

ներկայացվում է որպես էմիսիոն եկամուտ:    

Սովորական բաժնետոմսերին անմիջականորեն վերագրվող  ծախսերը ճանաչվում են որպես 

սեփական կապիտալի նվազեցում: 

Շահաբաժինները ճանաչվում են որպես պարտավորություն այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք 

հայտարարվում են: 

Ընկերությունը ստեղծում է պահուստային կապիտալ՝ Ընկերության կորուստները ծածկելու, ինչպես 

նաև Ընկերության պարտատոմսերը մարելու և բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե  

Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում: 

Ընկերությունը մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթը  հաշվարկում է տարվա  զուտ 

շահույթը  բաժանելով տարվա ընթացքում շրջանառության մեջ գտնվող  սովորական բաժնետոմսերի 

կշռված միջին թվին: 

Տարվա ընթացքում շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջին թիվը 

իրենից ներկայացնում է տարեսկզբում շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի 

թիվը՝ ճշգրտված այդ ժամանակաշրջանի ընթացքում հետ գնված կամ թողարկված սովորական 

բաժնետոմսերի թվով՝ բազմապատկած ժամանակային կշռող գործակցով: Ժամանակային կշռող 

գործակիցը բաժնետոմսերի շրջանառության մեջ գտնվելու օրերի թիվն է՝ բաժանած հաշվետու 

ժամանակաշրջանի օրերի թվի վրա, կշռված միջինի խելամիտ մոտեցումը շատ դեպքերում տեղին է: 

3.11 Պահուստներ 

Պահուստը ճանաչվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, երբ Ընկերություննունի 

իրավական կամ կառուցողական պարտականություն` որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և եթե 

հավանական է, որ պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական օգուտների 

արտահոսք: Եթե դրա ազդեցությունը զգալի է, ապա պահուստը որոշվում է ապագա դրամական 

արտահոսքերի զեղչման միջոցով՝ օգտագործելով մինչև հարկումը տոկոսադրույքը, որն արտացոլում 

է դրամի ժամանակային արժեքի վերաբերյալ շուկայի ընթացիկ գնահատումները և, կիրառելիության 

դեպքում, պարտավորությանը վերագրվող յուրահատուկ ռիսկերը: 

3.12 Շահութահարկ 

Ընթացիկ շահութահարկը տարվա համար հարկվող շահույթից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվետու 

ամսաթվին գործող կամ ըստ էության գործող հարկային դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով նախորդ 

տարիների համար վճարվելիք հարկերի ճշգրտումները:   

Հետաձգված հարկը հաշվարկվում է ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային 

արժեքների և շահութահարկի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվող համապատասխան հարկային 

բազաների միջև ժամանակավոր տարբերություններից: Հետաձգված հարկային 

պարտավորությունները ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների համար: 

Հետաձգված հարկային ակտիվները պետք է ճանաչվեն բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր 
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տարբերությունների համար այն չափով, որքանով որ հավանական է հարկվող շահույթի ստացում, 

որի դիմաց կարող է օգտագործվել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունը: Այսպիսի 

հետաձգված հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները չեն ճանաչվում, եթե ժամանակավոր 

տարբերությունն առաջանում է գուդվիլի սկզբնական ճանաչումից կամ այլ ակտիվների և 

պարտավորությունների սկզբնական ճանաչումից այնպիսի գործարքում, որը գործարքի պահին չի 

ազդում ոչ հաշվապահական շահույթի, ոչ էլ` հարկվող շահույթի վրա (բացի ձեռնարկատիրական 

գործունեության միավորումներից): 

Հետաձգված հարկային ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվում է այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ 

Ընկերությունը կստանա բավարար հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային 

ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ մասամբ իրացնել: 

Հետաձգված հարկային ակտիվներն ու պարտավորությունները չափվում են հարկերի այն դրույքների 

օգտագործմամբ, որոնց կիրառման մեջ լինելն ակնկալվում է ակտիվի իրացման կամ 

պարտավորության մարման ժամանակ` հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային 

հարաբերություններ կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ 

էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Հետաձգված հարկային 

պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումն արտացոլում է հարկային 

հետևանքները, որոնք երևան են գալու կախված այն եղանակից, որով Ընկերությունը հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր ակտիվների կամ 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները: 

3.13 Սեգմենտային հաշվետվություններ  

Ընկերության գործունեությունը ներառում է էլեկտրաէներգիայի վաճառքի և հզորության իրացման  

մատուցվող ծառայությունները: Ընկերությունն ունի մեկ գործառնական սեգմենտ: Համաձայն ՖՀՄՍ 

8-ի` Ընկերության կողմից կիրառվող սեգմենտային հաշվետվությունների համար  չափման 

քաղաքականությունը նույնն է, ինչ որ ֆինանսական հաշվետվությունների համար կիրառվող 

քաղաքականությունը,որը  ներառված չէ գործառնական սեգմենտների գործառնական շահույթի 

գումարը որոշելիս: Ի լրումն`  Ընկերության այն ակտիվները, որոնք ուղղակիորեն չեն առնչվում 

գործառնական սեգմենտի բիզնես գործունեությանը, սեգմենտին չեն բաշխվում: 

3.14 Հասույթի ճանաչում 

Ընկերության հասույթը ներկայացնում է էլեկտրաէներգիայի վաճառքից և հզորության իրացման 

ստացվելիք փոխհատուցումը: 

Որոշելու համար, թե արդյոք անհրաժեշտ է ճանաչել հասույթ, թե ոչ, Ընկերությունն առաջնորդվում 

է 5-քայլի գործընթացով. 

1 Բացահայտել հաճախորդի հետ պայմանագիրը 

2 Բացահայտել կատարման պարտականությունները 

3 Որոշել գործարքի գինը 

4 Բաշխել գործարքի գինը կատարման պարտականությունների միջև 

5 Ճանաչել հասույթը, երբ կատարման պարտականությունը(ները) բավարարված են:
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4 Հիմնական միջոցներ 

 
Շենքեր, 

շինություններ 

և հող 

 

Կառուց-

վածքներ, 

փոխանցող 

հարմարանքներ 

 

Մեքենասարքա-

վորումներ, 

տրասպորտային 

միջոցներ 

 

Արտադրական 

և տնտեսական 

գույք, 

 

Անավարտ ոչ 

ընթացիկ 

ակտիվներ 

 

Այլ 

 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 
             2019թ. հունվարի  1-ի դրությամբ 6,640,937  8,039,659  11,462,576  59,622  45,800  18,320  26,266,914 

Կապիտալացում 19,969  175,462  35,132  -  1,068,898  7,174  1,306,635 

Ավելացում -  28,682  10,320  1,457  139,916  7,225  187,600 

Վերադասակարգում  -  -  -  -  -  -  - 

Օտարում -  -  (585)  (756)    (242)  (1,583) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 6,660,906  8,243,803  11,507,443  60,323  1,254,614  32,477  27,759,566 

Կապիտալացում -  38,790  10,608  24,054  850,705  -  924,157 

Ավելացում 3,282  9,974  39,667  34,705  3,969  129,030  220,627 

Վերադասակարգում  -  (176,525)  (7,123)  7,123  176,525  -  - 

Օտարում (2,087,222)  (5,919,658)  (2,556,171)  (11,193)  (2,234,494)  (20,566)  (12,829,304) 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,576,966  2,196,384  8,994,424  115,012  51,319  140,941  16,075,046 

              
              Կուտակված մաշվածություն 

             2019թ. հունվարի  1-ի դրությամբ 1,864,726  597,618  2,530,772  27,430  -  9,501  5,030,047 

Տարվա ծախս 114,963  188,630  217,484  6,577  -  2,985  530,639 

Օտարումից դուրս գրում -  -  (585)  (663)  -  (216)  (1,464) 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,979,689  786,248  2,747,671  33,344  -  12,270  5,559,222 

Տարվա ծախս 111,833  178,405  213,284  7,579  -  6,477  517,578 

Վերադասակարգում  -    (125)  125  -  -  - 

Օտարումից դուրս գրում (318,740)  (687,690)  (313,174)  (6,900)  -  (6,223)  (1,332,727) 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,772,782  276,963  2,647,656  34,148  -  12,524  4,744,073 

              Հաշվեկշռային արժեք 
             2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,681,217  7,457,555  8,759,772  26,979  1,254,614  20,207  22,200,344 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2,804,184  1,919,421  6,346,768  80,864  51,319  128,417  11,330,973 
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 205,667 հազար դրամ սկզբնական արժեքով հիմնական 

միջոցներ ունեն զրո հաշվեկշռային արժեքով (2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 189,974 հազ. 

դրամ): 

2020թ. և 2019թ. մաշվածության ծախսը բաշխվել է հետևյալ կերպ՝  

Հազար դրամ 2020թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված 

տարի 

 2019թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված 

տարի 

Վաճառքի ինքնարժեք 509,611  520,325 

Վարչական ծախսեր 7,967  10,314 

 517,578  530,639 

2020թ.-ին հիմնական միջոցների ավելացումները բաղկացած են. 

  

Հազար դրամ 

    Քարվաճառ ՓՀԷԿ-ի շենք         59,522 

Սարսանգ ՀԷԿ համակարգիչների բլոկ գեներատ.N1   9,875 

Լև 1 Գլխային հանգույց (Ջրընդունիչ ավազան) 37,021 

Մարտակերտ կաթիլային ոռոգման համակարգ 41,332 

Հող Մարտակերտի շ.գ.Հաթերք 2.82941 հա 3,282 

Մարտակերտ հեռահաղորդակցության տեսաձայնագրող համակարգ 5,421 

Հիդրանտ փականով 4,829 

TOYOTA SIENNA 3.5L 2011թ. 7,305 

Տրակտոր Բելառոս 82.1 8,138 

Խողովակ 300 մմ - 10 000 մետր 8,780 

Թ 2 ԶԻԼ 130 բեռնատար-ջրատար 4,787 

Մարտակերտ Նռան այգի 14065 հատ 29 հա 123,191 

Մարտակերտ պնդուկ այգի 750 հատ 2 հա 3,293 

Մարտակերտ ընկույզ այգի 200 հատ 1 հա 1,054 

Արևային կայանի տարածք ցանկապատով 5,519 

Գլխամասային հանգույց 1,941 

Դիրիվացիոն խողովակաշար 615,021 

Այգ Մարտակերտ Ցանկապատ քարի դարպասով 750 մետր 9,974 

Կապիտալացվող փոխառության և վարկի ծախսումներ         

 
174,403 

Այլ 

 
20,096 

  

1,144,784 

Հիմնական միջոցներն օտարվել են պատերազմական գործողությունների արդյունքում՝ կորստի 

պատճառով։ 

5 Հետաձգված հարկեր 

Հետաձգված հարկերի շարժը ներկայացված է ստորև. 

Հազար դրամ 2020թ.  2019թ. 

Տարեսկզբի մնացորդ 4,981 

 

2,632 
Ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունում 

ճանաչված փոխհատուցում 1,013,185 

 

2,349 

Տարեվերջի մնացորդ 1,018,166 

 

4,981 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա հետաձգված հարկերը խմբավորված են 

հետևյալ կերպ. 

Հազար դրամ 

2019թ. 

հունվարի 1 

 

Ֆինանսական 

արդյունքների 

մասին 

 

2019թ. 

դեկտեմբերի 

31 
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հաշվետվությունում 

ճանաչված 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

     Արձակուրդի պահուստ 2,632  2,349  4,981 

 

2,632  2,349  4,981 

 
     

Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ -  -  - 

 

     

Զուտ արդյունք - հետաձգված 

հարկային ակտիվներ 2,632  2,349  4,981 

 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա հետաձգված հարկերը խմբավորված են 

հետևյալ կերպ. 

Հազար դրամ 

2020թ. 

հունվարի 1 

 

Ֆինանսական 

արդյունքների 

մասին 

հաշվետվությունում 

ճանաչված 

 

2020թ. 

դեկտեմբերի 

31 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ    
  Հարկային վնաս -  1,013,185  1,013,185 

Արձակուրդի պահուստ 4,981  -  4,981 

 

4,981  1,013,185  1,018,166 

Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ -  -  - 

 

     

Զուտ արդյունք - հետաձգված 

հարկային ակտիվներ 4,981  1,013,185  1,018,166 

 
 

Ներառյալ՝ 2020թ.  2019թ. 

Փոխհատուցման ենթակա 12 ամսվա ընթացքում 1,018,166  4,981 

Փոխհատուցման ենթակա մեկ տարուց ավելի -  - 

 
 

6 Տրված կանխավճարներ 

2020թ. Ընկերությունը հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար փոխանցել է կանխավճար 

մատակարարներին` մասնավորապես, S.T.E Energy S.P.A-ին 957,358 հազար դրամ, ԿԳԱԼ 

ՆՅՈՒ ՖՐՈՆԹԱՅՐՍ ՍՊԸ-ին 236,063 հազար դրամ:  

2019թ. Ընկերությունը հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար փոխանցել է կանխավճար 

մատակարարներին` մասնավորապես, S.T.E Energy S.P.A-ին 247,375 հազար դրամ, ԿԳԱԼ 

ՆՅՈՒ ՖՐՈՆԹԱՅՐՍ ՍՊԸ-ին  38,795 հազար դրամ:  

7 Պաշարներ 

Հազար դրամ 2020թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ    

2019թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ   

Նյութեր 11,218  12,256 

Վառելիք 7,048  5,945 

Պահեստամասեր 36,092  36,113 

Այլ նյութեր 1,529  1,525 

 55,887  55,839 
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2020թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չունի 

գրավադրված պաշարներ: 

8 Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 

Հազար դրամ 2020թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ    

2019թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ   

Առևտրային  դեբիտորական պարտքեր 724,840  494,440 
Տրված կանխավճարներ 90  260 

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով 1,533  760 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 535  3,984 

 726,998  499,444 

Առևտրային դեբիտորական պարտքի միջին տևողությունը կազմում է 84 օր (2019թ.` 52 օր): 

Առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ չեն հաշվարկվում: Առևտրային 

դեբիտորական պարտքի հավաքագրելիությունը որոշելիս հաշվի է առնվում դեբիտորի պարտքի 

մարման ժամանակացույցի ցանկացած փոփոխություն՝ սկսած պարտքի առաջացման պահից 

մինչև հաշվետու ամսաթիվը:  

 

9 Դրամական միջոցներ և համարժեքներ 

Հազար դրամ 2020թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ    

2019թ.    

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ  

Կանխիկ միջոցներ 2,931  4,017 

Բանկային հաշիվներ արտահայտված ՀՀ դրամով 46,490  165,924 

Բանկային հաշիվներ արտահայտված արտարժույթով -  37 

 49,421  169,978 

 

10 Կապիտալ և պահուստներ 

10.1 Կանոնադրական կապիտալ 

 

Սովորական 

բաժնետոմսեր  

Սովորական 

բաժնետոմսեր 

 2020թ.  2019թ. 

Սովորական բաժնետոմսեր քանակը (հատ) 11,536,861  11,536,861 

Սովորական բաժնետոմսերի անվանական արժեքը 1,000  1,000 

Ընդամենը  (հազար դրամ) 11,536,861  11,536,861 

Ընկերությունն ունի սովորական բաժնետոմսերի մեկ դաս, որը հաստատուն եկամտի 

նկատմամբ իրավունք չունի:   

Ընկերության բաժնետոմսերի սեփականատերերի թիվը կազմում է. 

 

 31/12/2020թ. 
 

31/12/2019թ. 

 

 հատ  % 
 

հատ 
 

% 

Ժոզեֆ Ուղուրլյան(ԱՄՆ, Նյու Յորք)  1,262,901  10.95 
 

1,262,901  10.95 

“Մուլտիկոնտինենտալ դիստրիբյուշն” ՍՊԸ 

(Մեծ Բրիտանիա, Այլ Օֆ Մեն IM 2AP) 
 1,987,658  17.23 

 
1,987,658  17.23 

“Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ” ՓԲԸ  657,933  5.7 
 

657,933  5.7 

“Մ.Էներգոինվեստ” ՓԲԸ (ԼՂՀ, Ստեփանակերտ)  4,345,634  37.67 
 

4,345,634  37.67 

Կգալ Նյու Ֆրոնթայրս ՍՊԸ (Գերմանիա)  1,204,648  10.44  1,204,648  10.44 

“Ռեսո Գարանտիա” ապահովագրական ՀԲԸ  872,000  7.56  872,000  7.56 

Այլ (5%-ից ցածր)  1,206,087  10.45 
 

1,206,087  10.45 

 

 11,536,861  100.00 
 

11,536,861  100.00 
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10.2 Էմիսիոն եկամուտ 

Էմիսիոն եկամուտը ներկայացնում է բաժնետոմսերի տեղաբաշխման գնի և անվանական 

արժեքի տարբերությունը: 

Հազար դրամ 

 

2020թ. 

 
2019թ. 

Տարեսկզբի մնացորդ 

 
  501,484 

 
457,127 

Բաժնետոմսերի թողարկում՝ 

 Բաժնետոմսերի թողարկման գումար 

 

- 
 

        931,218  

 Կանոնադրական կապիտալ 

 

- 
 

                     (886,861)  

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ուղղակի ծախսեր 

 
 

 
- 

Տարեվերջի մնացորդ 

 
  501,484 

 
  501,484  

 

10.3 Պահուստային կապիտալ 

Հազար դրամ 

 

2020թ. 

 
2019թ. 

Տարեսկզբի մնացորդ 

 
509,015 

 
        424,213 

Մասհանումներ պահուստին 

 

- 
 

84,802 

Տարեվերջի մնացորդ 

 
509,015 

 
509,015 

2019թ.-ին  բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2018թ.-ի  զուտ շահույթի 5% 

չափով իրականացվել է մասհանում պահուստային կապիտալին՝ ընդամենը  84,802 հազար 

դրամ: 

10.4 Շահաբաժիններ 

2019թ.-ին բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2018թ. ֆինանսական 

արդյունքներով Ընկերության բաժնետերերին վճարվել է ընդամենը 1,171,500 հազար դրամ 

շահաբաժին՝ մեկ բաժնետոմսին 110 դրամ հաշվարկով: 

2020թ.-ին բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2019թ. ֆինանսական 

արդյունքներով Ընկերության բաժնետերերին վճարվել է ընդամենը 1,038,317 հազար դրամ 

շահաբաժին՝ մեկ բաժնետոմսին 90 դրամ հաշվարկով: 

 

10.5 Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ/(վնաս) 

 

 

2020թ. 

 

2019թ. 

Տարվա զուտ շահույթ/(վնաս) (հազ.դրամ) 

 
(9,843,337)  1,088,937 

Բաժնետոմսերի միջին կշռված քանակ (հատ) 

 
11,536,861  11,536,861 

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ/(վնաս)  

(դրամ) 

 

(853․21)  94.39 

 

 

11 Վարկեր և փոխառություններ 

Հազար դրամ 
Ընթացիկ 

 
 Ոչ ընթացիկ 

 2020թ. 

 

2019թ. 

 

2020թ. 

 

2019թ. 

Բանկային վարկեր - 

 

17,325 

 
5,136,370 

 

3,728,473 

Փոխառություններ - 

 

42,000 

 
- 

 

- 

Պարտատոմսեր 23,803 

 

21,849 

 
3,678,796 

 

3,357,900 

 
23,803 

 

81,174 

 
8,815,166 

 
7,086,373 

Ընկերության վարկերը և փոխառությունները 31/12/2020թ. դրությամբ հետևյալն է. 
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ì³ñÏÇ ³ÕµÛáõñ 
îñÙ³Ý 

ûñ 

Ø³ñÙ³Ý 

ûñ  
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31.12.2019 ØÝ³óáñ¹Á ³é 31.12.2020 

¶ñ³íÇ 

³é³ñÏ³ 

¶ñ³íÇ 

³ñÅ»ù 

îáÏá

ë 

   
²ñÅ ²ñÅáõÛÃ Ð³½. ¹ñ³Ù ²ñÅáõÛÃ Ð³½. ¹ñ³Ù 

   
ö´À §²ñó³Ëµ³ÝÏ¦ 

V 1708519 
29.06.17 29.06.22 AMD - 301,417 - 218,750 

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ 

»ñ³ßËÇù 
875,000 15.0% 

ö´À §²ñó³Ëµ³ÝÏ¦ 

V 1708521 
29.06.17 29.06.22 AMD - 301,417 - 218,750 

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ 

»ñ³ßËÇù 
875,000 15.0% 

ö´À §²ñó³Ëµ³ÝÏ¦ 

V 1709947 
24.07.17 24.07.22 AMD - 791,000 - 580,555 

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ 

»ñ³ßËÇù 
1,662,500 15.0% 

Ð³ÛµÇ½Ý»ëµ³ÝÏ¦  

V17-030755 
11.08.17 11.08.23 EUR 1,641,900 882,127 1,595,033 1,022,592 

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ 

»ñ³ßËÇù - 7.5% 

²ñó³Ëµ³ÝÏ 

V-19717396 
11.11.19 11.11.25 EUR 470,000 252,512 461,266 295,722 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñ - 8.75% 

²ñó³Ëµ³ÝÏ 

V-1900579B1901 
18.01.19 - AMD - 1,200,000 - 1,200,000 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñ - - 

²ñó³Ëµ³ÝÏ 

V-2002142´1901 
19.02.20 19.02.27 AMD - - - 600,000 - - 14.5% 

²ñó³Ëµ³ÝÏ 

V-2009188 
07.08.20 09.08.20 AMD - - - 1,000,000 

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ 

»ñ³ßËÇù 
1,662,500 

13.75

% 

ü/² ´³ñë»ÕÛ³Ý 

ÚáõñÇ 
03.07.17 03.12.20 AMD - 42,000 - - - - 15% 

²Ð ·ÛáõÕ ¨ ·ÛáõÕ. 

²ç³ÏóÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù 

27.07.20 27.07.25 AMD - - - 20,666 - - - 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
   

2,111,900 3,770,473 2,056,293 5,136,369 
   

ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
å³ñï³ïáÙë»ñ 

05.12.18 - USD 7,000,000 3,357,900 7,000,000 3,658,130 - - 9.5% 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
   

7,000,000 3,357,900 7,000,000 3,658,130 
   

 

Վարկեր և փոխառություններ 

Վարկերը և փոխառություններն ապահովված են ԼՂՀ կառավարության կողմից տրամադրված 

երաշխիքներով:  

2020թ. տոկոսային ծախսը կազմել է 721,464 հազար դրամ, որից կապիտալացվել է 174,403 

հազար դրամ, իսկ ընթացիկ ծախսեր՝ 547,061 հազար դրամ: 

2019թ. տոկոսային ծախսը կազմել է 768,841 հազար դրամ, որից կապիտալացվել է 178,055 

հազար դրամ, իսկ ընթացիկ ծախսեր՝ 590,786 հազար դրամ: 

Վարկի աղբյուր 
Տրման 

օր 

Մարմա

ն օր  
Մնացորդը առ 31.12.18 Մնացորդը առ 31.12.19 

Գրավի 

առարկա 

Գրավի 

արժեք 

Տոկո

ս 

   
Արժ Արժույթ Հազ. դրամ Արժույթ Հազ. դրամ 

   
ՓԲԸ 

“Արցախբանկ” 

V 1708519 

29.06.17 29.06.22 AMD - 437,500 - 301,417 
Բյուջետային 

երաշխիք 
875,000 15.0% 

ՓԲԸ 

“Արցախբանկ” V 

1708521 
29.06.17 29.06.22 AMD - 437,500 - 301,417 

Բյուջետային 

երաշխիք 
875,000 15.0% 

ՓԲԸ 

“Արցախբանկ” V 

1709947 
24.07.17 24.07.22 AMD - 950,000 - 791,000 

Բյուջետային 

երաշխիք 
1,662,5

00 
15.0% 

Հայբիզնեսբանկ”  

V17-030755 
11.08.17 11.08.23 EUR 2,204,900 1,279,062 1,641,900 882,127 

Բյուջետային 

երաշխիք  
7.5% 

Արցախբանկ 

V-19717396 
11.11.19 11.11.25 EUR - - 470,000 252,512 

Հիմնական 
միջոցներ  8.75 

Արցախբանկ 

V-1900579B1901 
18.01.19 - AMD - -  1,200,000 

Հիմնական 

միջոցներ  - 

Ֆ/Ա Բարսեղյան 
Յուրի 

03.07.17 03.12.20 AMD - 42,000 - 42,000   15.0% 

Ընդամենը 
    

3,087,743 
     

Երկարաժամկետ 

պարտատոմսեր 
07.12.15 07.12.18 USD 6,810,000 3,296,721 7,000,000 3,357,900 

  
11.0% 

Ընդամենը         
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Ընկերությունը 11.08.2017թ. Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ-ի հետ կնքել է չվերականգնվող վարկային 

գծի պայմանագիր, որը իրենից ներկայացնում է “Ceskoslovenska obchodni banka a.s.” բանկի 

միջոցով ակրեդիտիվի թողարկմամբ արտաքին առևտրի գործարքի հետֆինանսավորում: 

Գումարը կազմում է 2,204,900 եվրո, 7.5 % տոկոսադրույքով՝ վեց տարի մարման ժամկետով: 

Պարտատոմսեր 

Ընկերությունը  համաձայն 2018թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 7-2018/02 որոշման  թողարկել է 70,000 

(յոթանասուն հազար) հատ հասարակ անվանական ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր, 100 

(մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով, ընդհանուր 7,000,000 ԱՄՆ դոլար: Այն 

ամբողջությամբ տեղաբաշխվել է:  

Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը՝ ֆիքսված՝ տարեկան 9.50%: Արժեկտրոնների վճարման 

պարբերականությունը՝ կիսամյակային (2 անգամ օրացուցային տարվա մեջ): 

Վարկերի և փոխառությունների միջին  տարեկան տոկոսադրույքն  ըստ արժույթների  

հաշվետու տարում հետևյալն են՝  

Միջին տոկոս 
 

2020թ. 2019թ. 

ԱՄՆ դոլար  9.5% 11.5 % 
Եվրո 8.1% 7.8% 
ՀՀ դրամ 14.8% 14.8 % 

 
 

10.8% 11.37 % 

 

12 Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 

Հազար դրամ 2020թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ    

2019թ.  

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ   

Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր                   17,795                     4,217  

Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի գծով                   24,252                   68,461  

Աշխատավարձի գծով պարտք                             -                     36,738  

Արձակուրդի պահուստ                   24,903                   24,903  

Կրեդիտորական  պարտքեր բաժնետերերին                 695,024                     8,253  

Այլ կրեդիտորներ                         309                       299  

                 762,283                 142,871  

 
Ապրանքների ձեռքբերման գծով առաջացած պարտավորությունների մարման միջին 

տևողությունը կազմում է 6 օր  (2019թ.՝ 1 օր):  Առևտրային կրեդիտորական պարտքերի գծով 

տոկոսներ չեն հաշվարկվում: Ընկերությունն ունի ֆինանսական ռիսկի կառավարման 

քաղաքականություն, որն ապահովում է բոլոր պարտավորությունների ժամանակին 

կատարում:  

 

13 Հասույթ 

Հազար դրամ 2020թ. 

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

 

2019թ. 

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

Արտադրված էլեկտրաէներգիայի իրացումից 

  
 

Սարսանգ ՀԷԿ              1,470,445  
 

             1,507,408  

Թրղե -1 ՀԷԿ                 228,724  
 

                237,604  

Թրղե -2 ՀԷԿ                 379,236  
 

                428,769  

Թրղե -3 ՀԷԿ                 316,587  
 

                349,289  

Թրղե -4 ՀԷԿ                   52,152  
 

                  56,773  

Մատաղիս-1 ՀԷԿ                             -    
 

                377,739  

Մատաղիս-2 ՀԷԿ                             -    
 

                218,807  

Լև 1                             -    
 

                315,832  

 
             2,447,144  

 
             3,492,221  
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Ընկերության ծառայությունների իրացման սակագները սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Հանրային ծառայությունների և Տնտեսական մրցակցության կարգավորող  

պետական հանձնաժողովի կողմից: Բնական ջրահոսքի վրա կառուցված առաքվող 

էլեկտրաէներգիայի 1 կվտժ-ի սակագինը  2019թ. համար բոլոր  հիդրոէլեկտրակայանների գծով 

սահմանվել է 19.0 (առանց ԱԱՀ), 2020թ.-ի համար՝ 16, 21․167 և 23․536 դրամ (առանց ԱԱՀ):   

14 Վաճառքի ինքնարժեք 

Հազար դրամ 2020թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

 

2019թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

Փոխհատուցում աշխատակիցներին  227,527 

 

                391,206  

Մաշվածություն 281,674 

 

                520,325  

Արտադրական օբյեկտների պահպանման ծախսեր 56,700 

 

                  56,700  

Նյութական ծախսեր 21,560 

 

                  42,565  

Նորոգման ծախսեր 8,193 

 

                  15,868  

Այլ ծախսեր 29,270 

 

                  27,896  

 
624,924 

 
             1,054,560  

 

 

15 Վարչական ծախսեր 

Հազար դրամ 2020թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

 

2019թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

Փոխհատուցում աշխատակիցներին  232,639 

 
275,544 

Մաշվածություն և ամորտիզացիա 7,967 

 
10,314 

Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր 2,423 

 
9,905 

Վարձակալական ծախսեր 14,040 

 
14,040 

Հիմնական միջոցների սպասարկման և նորոգման ծախսեր 9,145 

 
15,997 

Հեռահաղորդակցության  3,776 

 
4,495 

Կոմունալ և գրասենյակային ծախսեր 19,662 

 
24,997 

Չփոխհատուցվող ծախսեր 30,818 

 
32,910 

Ապահովագրական ծախսեր 15,684  15,209 

Աուդիտորական և խորհդատվական ծախսեր 1,667 

 
3,333 

Այլ ծախսեր 8,977 

 
6,014 

  346,798 

 
412,758 

 

16 Այլ ծախսեր 

Հազար դրամ 2020թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

 

2019թ.    

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

Բաժնետոմսերին առնչվող ծախսեր                      5,933  

 

                  7,870  
Արտարժույթի փոխանակման  ծախսեր                      5,340  

 

                    2,411  
Տույժ և տուգանքներ                         328  

 

                       665  
Անհատույց տրված միջոցներ                    94,142  

 

                  88,032  
Օտարված հիմնական միջոցների  ծախսեր                             -    

 

                       119  
Արձակուրդի գծով պահուստ                             -    

 

                            -    
Այլ ծախսեր                      5,550  

 

                    3,673  

 
                111,293  

 

                102,770  
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17 Այլ ֆինանսական հոդվածներ 

Հազար դրամ 2020թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

 

2019թ.   

դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված 

տարի 

Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը 
  

 

Դրամական միջոցներ (57) 
 

137 

Փոխառության տրամադրում - 
 

- 

Ստացված վարկեր (522,845) 
 

59,382 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր - 
 

- 

 
(522,902) 

 
59,519 

 

18 Ֆինանսական եկամուտ/(ծախս) զուտ 

Հազար դրամ 2020թ. 

դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարի 
 

2019թ.    

դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարի 

Վարկերի և փոխառությունների տոկոսի ծախս               (221,100) 

 
              (254,486) 

Պարտատոմսերի տոկոսի ծախս               (325,961) 

 
              (319,978) 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման և վարկերի 

սպասարկման վճար                             -    

 
                   (9,312) 

Բանկային գործարքներից ծախս/(եկամուտ)                         123  

 
                   (6,518) 

Տրված փոխառություններից եկամուտ                             -    

 
                     5,595  

Ֆինանսական ծախս, զուտ               (546,938) 

 
              (584,699) 

 

19 Շահութահարկի գծով ծախս/(փոխհատուցում) 

Հազար դրամ 

 

2020թ.   դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված 

տարի 

 

2019թ.    

դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարի 

Ընթացիկ հարկ  -  309,988 

Հետաձգված հարկ (տես՝ ծանոթագրություն 5)             (1,013,185)                         (2,349) 

             (1,013,185)  307,639 

 

Արդյունավետ հարկային դրույքաչափի համադրումը ներկայացված է ստորև. 

Հազար դրամ 2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի  

Արդյունա-
վետ 

հարկային 

դրույքաչափ 

(%)  

2019թ. 

դեկտեմբերի 

31-ին 

ավարտված 

տարի  

Արդյունա-
վետ 

հարկային 

դրույքաչա

փ (%) 

Շահույթ մինչև հարկումը (համաձայն 

ՖՀՄՍ) (10,856,522)   
 

1,396,576    

Շահութահարկ՝ 20% դրույք. 
(2019թ.`20%) (2,171,304)   (20.00) 

 
279,315  20.00 

Չնվազեցվող ծախսի ազդեցությունը 1,158,119  10,67  28,324  2․03 

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում (1,013,185)         (9,33)  307,639   22․03 

 
 

20 Ընդհատված գործունեություն 

2020թ. տարեվերջին ընդհատվել է Մատաղիս 1, Մատաղիս 2 և Լև 1 ՀԷԿ-երի գործունեությունը: 

Հիմնական միջոցները օտարվել են պատերազմական գործողությունների արդյունքում կորստի 

պատճառով։ Օտարված հիմնական միջոցները իրենցից ներկայացնում են Մատաղիս 1, 

Մատաղիս 2 և Լև 1 ՀԷԿ-երը, ինչպես նաև Քարվաճառում գտնվող անավարտ ՓՀԷԿ-երը։ 

 

Ստորև ներկայացված է ընկերության ընդհատված գործունեությունը․ 
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Ð³½³ñ ¹ñ³Ù 
2020Ã.   ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-

ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñÇ 

Հասույթ                 704,516  

Ծախսեր՝ 

 öáËÑ³ïáõóáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ                (134,561) 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ               (227,937) 

ÜÛáõÃ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ                  (11,803) 

Üáñá·Ù³Ý Í³Ëë»ñ                    (3,488) 

²ÛÉ Í³Ëë»ñ                    (4,424) 

                  322,303  

  

Օտարված ՀՄ սկզբնական արժեք           12,829,304  

Օտարված ՀՄ կուտակված մաշվածություն            (1,332,727) 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó íÝ³ë           11,496,577  

    

Ընդհատված գործունեության վնաս          (11,174,274) 

 

21 Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 

Ենթադրությունները և դատողությունները շարունակաբար գնահատվում են և հիմնված են 

պատմական փորձի, ինչպես նաև այլ ցուցանիշների վրա, ներառյալ ապագա ակնկալվող 

իրադարձությունները, որոնք տվյալ հանգամանքներում համարվում են ընդունելի: 

21.1 Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ 

Ընկերությունն իրականացնում է ապագային վերաբերող գնահատումներ և 

ենթադրություններ: Այդ հաշվապահական գնահատականները, որպես կանոն, չեն 

համապատասխանում իրական արդյունքներին: Ստորև ներկայացված են այն գնահատումներն 

ու ենթադրությունները, որոնց գծով առկա է ռիսկ, որ հաջորդ ֆինանսական տարում 

ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները կենթարկվեն էական 

ճշգրտումների:   

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետները 

Ընկերության ղեկավարությունը գնահատել է հիմնական միջոցների օգտակարության 

ժամկետները 20-60 տարի շենքերի, շինությունների, 25-50 տարի փոխանցող հարմարանքների,  

5-60 տարի մեքենաների, սարքավորումների, 5 տարի այլ հիմնական միջոցների և 1 տարի 

համակարգչային տեխնիկայի համար: Ընկերության ղեկավարությունը հավատացած է, որ այդ 

ակտիվների գնահատված օգտակարության ժամկետները էականորեն չեն տարբերվում 

սպասվելիք տնտեսական ժամկետներից: Եթե այս գնահատումները փոխվեն ապա 

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները էականորեն կտարբերվեն:  

Հետաձգված հարկի գնահատում 

Ինչպես նկարագրված է ծանոթագրություն 5-ում 1,018,166 հազար դրամի հետաձգված հարկեր 

են ճանաչվել: Հետաձգված հարկային ակտիվներն ավելանում են արձակուրդի պահուստից և 

հարկային վնասից: Ընկերության ղեկավարությունը հավատացած է, որ Ընկերությունը 

ապագայում կունենա բավարար հարկվող շահույթ, որպեսզի փոխհատուցի հետաձգված 

հարկային ակտիվները: Եթե Ընկերությունը ապագայում չկարողանա ստանալ հարկվող 

շահույթ, ապա հետաձգված հարկային ակտիվները չեն փոխհատուցվի: 
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22 Ֆինանսական գործիքներ 

22.1 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններ 

Ֆինանսական ակտիվի, ֆինանսական պարտավորության և բաժնային գործիքի յուրաքանչյուր 

դասի համար կիրառված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և ընդունված 

մեթոդների մանրամասները, ինչպես նաև եկամտի և ծախսերի ճանաչման չափանիշներն ու 

հիմքերը ներկայացված են ծանոթագրություն 3.8-ում: 

22.2 Ֆինանսական գործիքների կատեգորիաները 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված մնացորդները վերաբերում են 

ակտիվների և պարտավորությունների հետևյալ կատեգորիաներին. 

Ֆինանսական ակտիվներ 

Հազար դրամ 2020թ. 

 դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2019թ. 

 դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Դեբիտորական պարտքեր    

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր                 725,375                   498,424  

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում                   49,421                   169,978  

                 774,796                   668,402  

 

Ֆինանսական պարտավորություններ 

Հազար դրամ 2020թ. 

 դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2019թ. 

 դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական պարտավորություններ    

Վարկեր և փոխառություններ, պարտատոմսեր              8,838,969                7,167,547  

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր                 738,031                     74,410  

              9,577,000                7,241,957  

 

23 Ֆինանսական ռիսկի կառավարման ուղղություններ 
Ֆինանսական գործիքների հետ կապված՝ Ընկերությունը ենթարկվում է զանազան ռիսկերի:Այս 

ռիսկերն են շուկայական ռիսկը, պարտքային ռիսկը և իրացվելիության ռիսկը: 

Ընկերությունը չի ներգրավված սպեկուլյատիվ նպատակներով ֆինանսական ակտիվների 

ակտիվ առքուվաճառքի գործարքներում, ինչպես նաև չի թողարկում օպցիոններ: Առավել 

էական ֆինանսական ռիսկերը, որոնց Ընկերությունը կարող է ենթարկվել, նկարագրված են 

ստորև: 

23.1 Ֆինանսական ռիսկի գործոններ 

ա) Շուկայական ռիսկ  

Ֆինանսական գործիքների օգտագործման ընթացքում Ընկերությունը ենթարկվում է 

շուկայական ռիսկի, հատկապես՝ արտարժութային ռիսկի և որոշակի այլ գնային ռիսկերի, 

որոնք բխում են ինչպես գործառնական, այնպես էլ ներդրումային գործունեությունից: 
բ)  Արտարժութային ռիսկ 

Ընկերությունը գործարքներ է իրականացնում արտարժույթով և, հետևաբար, ենթարկվում է 

արտարժույթի փոխարժեքային տատանումների ազդեցությանը: 

Ընկերության գործարքների հիմնական մասն իրականացվում է հայկական դրամով: 

Արտարժույթի փոխարժեքային տատանումներից կախվածությունն առաջանում է 

Ընկերության՝ արտերկրյա ձեռքբերումներից, որոնք, ի սկզբանե, արտահայտված են ԱՄՆ 

դոլարով և եվրոյով:  
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Արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները, որոնք 

Ընկերությանը ենթարկում են արտարժույթային ռիսկի, նկարագրված են ստորև: Արտացոլված 

գումարները իրենցից ներկայացնում են հիմնական ղեկավար անձնակազմին տրամադրված 

տվյալները, որոնք արտահայտված են հայկական դրամով՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

ամսաթվի փոխարժեքով. 

Հոդված       

                                                                                    
2019թ. Հայկական դրամ  ԱՄՆ դոլար  Եվրո 

Ֆինանսական ակտիվներ      

Առևտրային դեբիտորական պարտքեր 498,424  -  - 

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում 169,941  21  16 

 668,365  21  16 

Ֆինանսական պարտավորություններ      

Վարկեր և փոխառություններ 2,653,158  3,379,749  1,134,640 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքեր 74,410  -  - 

 2,727,568  3,379,749  1,134,640 

Զուտ արդյունք (2,059,203)  (3,379,728)  (1,134,624) 

      

Հոդված       

                                                                                    
2020թ. Հայկական դրամ 

 

ԱՄՆ դոլար 

 

Եվրո 

Ֆինանսական ակտիվներ 
     Առևտրային դեբիտորական պարտքեր 725,375  -  - 

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում 49,421  -  - 

 

774,796  -  - 

Ֆինանսական պարտավորություններ      

Վարկեր և փոխառություններ              3,838,721   3,681,933  1,318,315 
Առևտրային և այլ կրեդիտորական 

պարտքեր                 738,031   -  - 

 

             4,576,752   3,681,933  1,318,315 

Զուտ արդյունք            (3,801,956)  (3,681,933)  (1,318,315) 

 

Ընկերությունը հիմնականում ենթարկվում է ԱՄՆ դոլարի և եվրոի փոխարժեքի 

ազդեցությանը: Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված է Ընկերության զգայունությունը` 

ԱՄՆ դոլարի և եվրոի նկատմամբ դրամի 10% (2019թ.՝ 10%) աճին/նվազմանը: 10%-ը (2019թ.՝ 

10%) ղեկավարության կողմից գնահատված փոխարժեքի հավանական փոփոխությունն է: 

Զգայունության վերլուծությունը ներառում է միայն արտարժույթով արտահայտված դրամային 

հոդվածների մնացորդները և ժամանակաշրջանի վերջում ճշգրտում դրանց փոխարկումը՝ 

փոփոխելով փոխարժեքը 10%-ով (2019թ.՝ 10%): Զգայունության վերլուծությունը ներառում է 

կապակցված և ոչ կապակցված կողմերից վարկերը և  փոխառությունները: 

Հազար դրամ ԱՄՆ դոլարի ազդեցություն 

 

Եվրոյի  ազդեցություն 

 

2020թ. 

 

2019թ. 

 

2020թ. 

 

2019թ. 

Համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին 

հաշվետվություն (368,193) 

 

(337,973) 

 

(131,832) 

 

(113,462) 

գ) Տոկոսադրույքային ռիսկ 

Ընկերությունը  ենթարկվում է տոկոսադրույքային ռիսկի, քանի որ ունի հաստատուն 

տոկոսադրույքներով փոխառու միջոցներ: Ընկերությունն այս ռիսկը կառավարում է՝ 

ապահովելով համապատասխան չափի հաստատուն տոկոսադրույքով փոխառու միջոցներ: 

դ) Պարտքային ռիսկ 
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Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերը չի 

կատարում իր պարտավորությունները, որի հետևանքով Ընկերությունը ֆինանսական 

կորուստներ կարող է կրել:  

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ նշանակալի պարտքային ռիսկի կենտրոնացում առկա չէ: 

Առավելագույն պարտքային ռիսկը ներկայացված է ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում` յուրաքանչյուր ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքով:  

ե) Իրացվելիության ռիսկ 

Ընկերությունը վարում է իրացվելիության կառավարման քաղաքականություն՝ պահելով 

բավարար դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, ինչպես նաև բարձր իրացվելիություն 

ունեցող ակտիվներ` ժամանակին գործառնական պարտավորությունները մարելու նպատակով:  

24 Իրական արժեքի չափում  

Ընկերությունը սկզբնական ճանաչումից հետո իրական արժեքով չափվող ակտիվները և 

պարտավորությունները դասակարգում է 1-ից մինչև 3-րդ մակարդակներում՝ հիմնվելով իրական 

արժեքի դիտարկելիության աստիճանի վրա: Այս երեք մակարդակները ներկայացված են ստորև. 

 1-ին մակարդակ՝ իրական արժեքները ստացվում են նմանատիպ ակտիվների կամ 

պարտավորությունների ակտիվ շուկաներում գնանշվող գներից (չճշգրտված), 

 2-րդ մակարդակ՝ իրական արժեքները ստացվում են 1-ին մակարդակում ներառված 

գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային տվյալներից, որոնք ակտիվի կամ 

պարտավորության գծով դիտարկվում են կամ ուղղակիորեն (այսինքն՝ որպես գներ), 

կամ անուղղակիորեն (այսինքն՝ գների հիման վրա ստացվող), 

 3-րդ մակարդակ՝ իրական արժեքները ստացվում են գնահատման հնարքների միջոցով, 

որոնք ներառում են ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, 

որոնք հիմնված չեն դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի 

ելակետային տվյալներ): 

25 Կապիտալի ռիսկի կառավարում  

Ընկերություննիր կապիտալը կառավարում է այնպես, որպեսզի ապահովի իր անընդհատ 

գործելու հնարավորությունն առավելագույնին հասցնելով բաժնետերերի եկամուտները՝ 

փոխառու և կապիտալ միջոցների օպտիմալ համապատասխանություն ապահովելու միջոցով:  

Ընկերության կապիտալը կազմված է սեփական կապիտալից, որը ներառում է թողարկված 

կապիտալը, կուտակված շահույթը, ինչպես նաև փոխառու միջոցները, որոնք ներառում են 

փոխառությունները՝  բացահայտված ծանոթագրություն 11- ում: 

Ընկերության ղեկավարությունը պարբերաբար վերանայում է կապիտալի կառուցվածքը, 

որպեսզի ապահովի փոխառու միջոցների և սեփական կապիտալի մնացորդների առավելագույն 

օպտիմալ համապատասխանություն, որը վերլուծվում է` հաշվառելով ընդհանուր կապիտալը 

բաժանած ընդհանուր ֆինանսավորման վրա: Հաշվարկը ներկայացվում է ստորև. 

Հազար դրամ  2020թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2019թ. 

 դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 

Ընդհանուր սեփական կապիտալ 5,006,104  15,887,758 

Հանած՝ դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (49,421)  (169,978) 

Կապիտալ 4,956,683  15,717,780 

Ընդհանուր սեփական կապիտալ 5,006,104  15,887,758 

Վարկեր և փոխառություններ 8,838,969  7,167,547 

Ընդհանուր ֆինանսավորում 13,845,073  23,055,305 

Կապիտալի և ընդհանուր ֆինանսավորման 

հարաբերակցություն 0.36  0.68 
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26 Պարտավորվածություններ 

26.1 Գործառնական վարձակալության գծով պարտավորվածություններ  

Ընկերությունը որպես վարձակալ 

Ընկերությունը վարձակալել է գործառնական վարձակալությամբ 342.67 քառ. մ տարածք 

(տեղակայված ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Վ. Աարգսյանի 25ա  հասցեով գտնվող 2, 3 հարկերը և 

ձեղնահարկը), մեկ  տարի վարձակալության ժամկետով, որը տրվել է ֆիզիկական անձի կողմից, 

2013թ. հունվարի 1-ին կնքված վարձակալության պայմանագրի համաձայն: Սահմանված է 

ամսական վարձավճար 1,160 հազ. դրամ: 2014թ. ապրիլի 10-ին Ընկերությունը վերակնքել է 

վարձակալության պայմանագիրը անորոշ ժամկետով` վարձավճարը  1,170 հազ. դրամ: 

27 Պայմանականություններ 

27.1 Գործարար միջավայր 

Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրականացվող քաղաքական և 

տնտեսական փոփոխությունները, ինչպես նաև իրավական, հարկային և օրենսդրական 

համակարգերի զարգացումը շարունակական բնույթ են կրում: Հայաստանի և Լեռնային 

Ղարաբաղի տնտեսության կայունությունը և զարգացումը մեծապես կախված է այս 

փոփոխություններից: Կառավարությունը հաստատել է արդյունավետ կառավարման իր 

հանձնառությունը, որը ենթադրում է հակակոռուպցիոն ջանքեր, թափանցիկություն և 

հաշվետվողականություն: 

2020թ. մարտ ամսին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2019թ. 

դեկտեմբեր ամսին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսը (COVID-19) դասակարգեց 

որպես համավարակ։ Կորոնավիրուսն արդեն իսկ էական ազդեցություն է ունեցել 

համաշխարհային տնտեսության և խոշոր ֆինանսական շուկաների վրա:  

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությունները և ՀՀ կենտրոնական բանկը տնտեսության վրա կորոնավիրուսի 

ազդեցությունը մեղմացնելու նպատակով իրականացնում են շարունակական 

միջոցառումներ: Ի թիվս այլ միջոցառումների, վերջիններս ներառում են նաև տուժած 

ճյուղերի և անհատների փոխառությունների սուբսիդավորում և վարկային 

«արձակուրդներ»:  

Ընկերության ղեկավարությունը գտնում է, որ իրացվելիության ընթացիկ մակարդակը 

բավարար է կայուն գործունեության համար: Ընկերությունը պարբերաբար վերանայում է 

իր իրացվելիության մակարդակը և, անհրաժեշտության դեպքում, պատրաստ է կիրառել 

իրացվելիության աջակցության համապատասխան գործիքակազմ:    

Իրավիճակն Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում էլ ավելի է սրվել Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 

սանձազերծված պատերազմի արդյունքում: Չնայած կնքված զինադադարի 

համաձայնագրին՝ դեռևս անորոշ են պատերազմի հետևանքները տնտեսության վրա թե 

կարճաժամկետ, և թե երկարաժամկետ առումներով:  

Վերոնշյալ իրադարձությունները կարող են հետագայում էական ազդեցություն ունենալ 

Ընկերության ապագա գործունեության և ֆինանսական կայունության վրա, որոնց 

ամբողջական հետևանքները դժվար է կանխատեսել ներկա պահին: Ապագա տնտեսական 

և քաղաքական իրավիճակը և վերջիններիս ազդեցությունը Ընկերության գործունեության 

վրա կարող են տարբերվել Ընկերության ղեկավարության ներկա սպասումներից:  

 

27.2 Ապահովագրություն 

Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություններում ապահովագրական 

համակարգը զարգացման փուլում է և ապահովագրության շատ տեսակներ, որոնք լայնորեն 



§²ðò²Ê Ð¾Î¦´´À üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 2020Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31 

33 

 

տարածված են մյուս երկրներում, Հայաստանում դեռ չեն կիրառվում: Ընկերությունը չունի 

ամբողջական ապահովագրական ծածկույթ իր ակտիվների և գործունեության ընդհատման 

համար, չունի նաև Ընկերության գույքի կամ գործառնությունների հետ կապված պատահար-

ների հետևանքով գույքին կամ շրջակա միջավայրինհասցված վնասի գծով երրորդ կողմի 

նկատմամբ  պարտավորություններիապահովագրություն: Քանի դեռ Ընկերությունը 

համապատասխան ձևով ապահովագրված չէ, գոյություն ունի ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների 

կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է անբարենպաստ նյութական ազդեցություն ունենալ 

Ընկերությանգործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա:  

27.3 Հարկեր 

Հայաստանիև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային համակարգը 

համեմատաբար նոր է՝ հաճախակի փոփոխվող օրենսդրությամբ, որը հաճախ 

մեկնաբանություններ է պահանջում: Հաճախ տարբեր հարկային և իրավասու մարմիններ 

տարբեր մեկնաբանություններ ունեն: Հարկերը հարկային մարմինների կողմից ենթակա են 

վերանայման և ուսումնասիրության: Հարկային մարմիններն օրենքով լիազորված են 

տուգանքներ և տույժերառաջադրել: 

Վերոհիշյալ հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել ավելի մեծ հարկային 

ռիսկեր, քան այլ երկրներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ հարկային 

պարտավորությունների գծով կատարել է համապատասխան հատկացումներ հարկային 

օրենսդրության իրենց մեկնաբանության հիման վրա: Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների 

մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և դրանց ազդեցությունը կարող է զգալի լինել:   

27.4 Շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներ 

Շրջակա միջավայրը, որտեղ Ընկերությունը գործում է, չի պահանջում, որպեսզի Ընկերությունը 

ներկայացնի շրջակա միջավայրի վրա իր ունեցած ազդեցության տարեկան հաշվետվություն 

կամ համանման զեկույց: Ղեկավարության համոզմամբ` Ընկերությունը բավարարում է շրջակա 

միջավայրի հետ կապված Կառավարության պահանջները և վստահ է, որ Ընկերությունը 

շրջակա միջավայրի հետ կապված ընթացիկ էական պարտավորություններ չունի: 

Այնուամենայնիվ, Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ 

օրենսդրությունը զարգացման փուլում է, և դրա հավանական փոփոխություններն ու 

օրենսդրության մեկնաբանությունները ապագայում կարող են էական պարտավորություններ 

առաջացնել: 

28 Գործարքներ կապակցված կողմերի միջև  

28.1 Վերահսկողություն 

Ընկերությունը վերահսկվում է Ընկերության բաժնետերերի և տնօրենների  խորհրդի կողմից: 

28.2 Գործարքներ ղեկավարության հետ   

Հիմնական ղեկավար անձնակազմը ժամանակաշրջանի ընթացքում ստացել է հետևյալ 

վարձատրությունը,  

Հազար դրամ 2020թ. դեկտեմբերի 

31-ին ավարտված 

տարի  

2019թ. 

դեկտեմբերի 31-ին 

ավարտված տարի 

Աշխատավարձ և պարգևատրումներ 65,816  60,239 

 65,816  60,239 
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