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Բովանդակություն
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

3

Համախմբված Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
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Համախմբված ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
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Համախմբված սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
31 դեկտեմբերի 2017թ ավարտված տարվա համար

(հազար դրամ)

Ծանոթա
գրություն

7
8

Հասույթ
Վաճառքի ինքնարժեք
Համախառն շահույթ
Իրացման ծախսեր

9
10
11
12

Վարչական ծախսեր
Այլ եկամուտներ
Այլ ծախսեր
Գործառնական շահույթ

13

Ֆինանսական ծախս, զուտ
Դուստր ընկերության ձեռքբերման հետ կապված օգուտ
Շահույթ մինչև հարկումը

14

Շահութահարկի գծով ծախս
Զուտ շահույթ

2017թ.

2016թ.

70,179,199
(44,992,176)
25,187,023
(5,383,868)
(1,613,843)
286,311
(1,235,064)
17,240,559
(3,870,007)
49,229
13,419,781
(362,229)
13,057,552

69,390,915
(44,945,590)
24,445,325
(5,631,385)
(1,376,314)
583,843
(1,507,657)
16,513,812
(2,691,807)
13,822,005
(665,729)
13,156,276

1,375,165
(275,033)
1,100,132
14,157,684

13,156,276

Այլ համապարփակ եկամուտ
Հիմնական միջոցների վերագնահատումից աճ

14

Հետաձգված հարկային ծախս
Ընդամենը այլ համապարփակ եկամուտ
Ընդամենը համապարփակ եկամուտ

1-30 ծանոթագրությունները կազմում են սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:

7
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
31 դեկտեմբերի 2017թ-ի դրությամբ
(հազար դրամ)
Ծանոթա
գրություն

2017թ.

2016թ.

81,823,504
24,328
205,079
471,572
82,524,483

34,132,101
15,045
105,389
1,199,913
35,452,448

17
18
19
20
21

4,761,364
560,876
561,234
8,364,897
600,300
14,848,671
97,373,154

2,472,122
290,690
5,326,634
3,744,336
11,833,782
47,286,230

22,1
22.2
22,3

6,194,169
5,637,355
1,144,292
26,399,437
39,375,253

6,194,169
44,160
15,973,140
22,211,469

23
24
14

39,107,188
6,369,666
267,680
45,744,534

17,906,099
11,040
17,917,139

23
25

6,088,915
6,053,198
111,254
12,253,367
97,373,154

5,570,709
1,534,968
51,945
7,157,622
47,286,230

Ակտիվներ

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ

15

Ոչ նյութական ակտիվներ
Հետաձգված հարկային ակտիվներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

16
14
20

Ընթացիկ ակտիվներ
Պաշարներ
Կենսաբանական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Տրամադրված փոխառություններ
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ
Ընդամենը ակտիվներ
Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ

Սեփական կապիտալ
Կանոնադրական կապիտալ
Լրացուցիչ համալրված կապիտալ
Վերագնահատման պահուստ
Չբաշխված շահույթ
Ընդամենը սեփական կապիտալ

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Պետական շնորհ
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

Ընթացիկ պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ
Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ

Դավիթ Ղազարյան
Գլխավոր տնօրեն
25 մայիսի 2018թ

Սուրեն Մկրտումյան
Ֆինանսական տնօրեն

1-30 ծանոթագրությունները կազմում են սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:
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§Սպայկա¦ ՍՊԸ

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
2017թ. դեկտեմբերի 31

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
31 դեկտեմբերի 2017թ ավարտված տարվա համար
(հազար դրամ)

Լրացուցիչ
համալրված
կապիտալ

Կանոնադրական
կապիտալ

Վերագնահատ
ման պահուստ

Կուտակված
շահույթ

44,160

4,447,358

10,685,687

Այլ համապարփակ եկամուտ

-

-

13,156,276
-

13,156,276
-

Ընդամենը համապարփակ եկամուտ

-

-

13,156,276

13,156,276

-

(1,630,494)

(1,630,494)

44,160

(1,630,494)
15,973,140

(1,630,494)
22,211,469

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2016թ.

-

6,194,169

Ընդամենը

Համապարփակ եկամուտ
Տարվա զուտ շահույթ

Կապիտալում ուղղակիորեն գրանցված
գործարքներ սեփականատերերի հետ
Հայտարարված շահաբաժիններ
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.

6,194,169
6,194,169

-

44,160

4,447,358

10,685,687

Տարվա զուտ շահույթ
Այլ համապարփակ եկամուտ

-

-

1,100,132

13,057,552
-

13,057,552
1,100,132

Ընդամենը համապարփակ եկամուտ

-

1,100,132

13,057,552

14,157,684

5,637,355

-

-

5,637,355

-

-

-

(2,631,255)

(2,631,255)

-

5,637,355
5,637,355

1,144,292

(2,631,255)
26,399,437

3,006,100
39,375,253

Մնացորդը առ 1 հունվարի 2017թ.

Համապարփակ եկամուտ

Կապիտալում ուղղակիորեն գրանցված
գործարքներ սեփականատերերի հետ
Դուստր ընկերության ձեռքբերման հետ կապված
օգուտ (6)
Հայտարարված շահաբաժիններ
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.

-

6,194,169

1-30 ծանոթագրությունները կազմում են սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:
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§Սպայկա¦ ՍՊԸ

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
2017թ. դեկտեմբերի 31

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
31 դեկտեմբերի 2017թ. ավարտված տարվա համար
(հազար դրամ)

2017

2016

13,057,552

13,156,276

2,228,197
3,004
670,770
186,829
185,514
(44,379)
(49,229)
(26,829)
1,214,856
(1,623)
2,879,843
362,229

1,013,374
2,742
1,003,318
126,980
72,302
(356,040)
180,460
(4,465)
2,637,580
665,729

20,666,734

18,498,256

(2,289,242)
(560,875)
(2,129,508)
4,775,904
20,463,013
(421,002)
20,042,010

(1,778,175)
305,920
(1,836,106)
15,189,895
(612,736)
14,577,159

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր

(22,285,637)
(10,950)
113,479
17,597
(1,310,131)
1,623
(23,474,019)

(11,532,472)
(1,623)
4,167
(3,045,468)
4,465
(14,570,931)

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր
Վարկերի և փոխառությունների ստացում, զուտ
Տոկոսների վճարում
Շահաբաժինների վճարում
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր

9,104,073
(2,721,440)
(2,631,255)
3,751,378

4,888,033
(2,730,662)
(2,128,795)
28,576

319,369

34,804

(48,826)

(26,542)

290,690
561,234

282,428
290,690

Տարվա զուտ շահույթ

Ճչգրտումներ
Մաշվածության ծախս
Ամորտիզացիայի ծախս
Արժեզրկման պահուստին հատկացում՝ պաշարներ
Արժեզրկման պահուստին հատկացում՝ առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Արժեզրկման պահուստին հատկացում՝ հիմնական միջոցներ
Հիմնական միջոցների վերագնահատումից վնաս
Կրեդիտորական պարտքերի ներումից եկամուտ
Դուստր ընկերության ձեռքբերումից օգուտ
Հիմնական միջոցների վաճառքից եկամուտ
Փոխարժեքային տարբերությունից չիրացված վնաս
Տոկոսային եկամոտ
Տոկոսային ծախս
Շահութահարկի գծով ծախս

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև շրջանառու
կապիտալի փոփոխությունները
Փոփոխություններ՝
Պաշարներում
Կենսաբանական ակտիվներում
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերում
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերում

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Վճարված շահութահարկ

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում
Հիմնական միջոցների վաճառք
Դուստր ընկերության ձեռքբերում՝ առանց ձեռք բերված դրամական միջոցների
Փոխառությունների տրամադրում, զուտ
Ստացված տոկոսներ

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում
Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց
համարժեքների վրա
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի դրությամբ

1-30 ծանոթագրությունները կազմում են սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների անբաժանելի մասը:
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Սպայկա՚ ՍՊԸ
2017թ. Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
31 դեկտեմբերի 2017թ. ավարտված տարվա համար

1. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները 31 դեկտեմբերի 2017թ. ավարտված տարվա
համար ներառում են «Սպայկա» ՍՊԸ-ի և նրա դուստր ընկերությունների` «Սպայկա-Ռուս» ՍՊԸ-ի և
«Սպայկա-Ջորջիա» ՍՊԸ-ի, Գրինհաուս ՍՊԸ-ի և Կովկասֆուդ ՍՊԸ-ի (բոլորը միասին հետայսու՝
«Խումբ») ֆինանսական հաշվետվություները:
«Սպայկա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիմնադրվել է 2001թ-ին
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ներքո՝ Դավիթ Ղազարյանի կողմից:
Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են.


գյուղմթերքի վաճառք/արտահանում



միջազգային բեռնափոխադրումներ



բեռնատար ավտոմեքենաների ավտոտեխսպասարկում



գյուղմթերքի արտադրություն



գյուղմթերքի մշակում

«Սպայկա-Ռուս» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2011թ-ին Ռուսաստանի Դաշնության օրենքների ներքո:
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ ՌԴ, Ք.Մոսկվա 131309, Մեծ Ֆիլյովսկայա, տուն 16:
«Սպայկա Ռուս» ՍՊԸ-ի հիմնական գործունեությունը «Սպայկա» ՍՊԸ-ի վաճառքների
կազմակերպումն է ՌԴ-ում՝ սուպերմարկետների ցանցերին:
«Սպայկա-Ջորջիա» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2010թ-ին՝ Վրաստանի Հանրապետության օրենքների
ներքո: Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ Վրաստան, ք.Թբիլիսի, Սաբուրթալինի շրջան,
գ.Դիգոմի: «Սպայկա-Ջորջիա» ՍՊԸ-ի հիմնական գործունեությունն է Վրաստանի տարածքում
պտուղների մթերման ու Ռուսաստան արտահանման կազմակերպումը:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ն ձեռք է բերվել «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից 2017 թ-ին: Այն հիմնադրվել է 2011թ-ին
ՀՀ օրենքների ներքո: Ընկերության գրանցման հասցեն է ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Ծերեթելի փ., 54:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի հիմնական գործունեությունը կապված է իրեն պատկանող ջերմոցների հետ,
որոնք օգտագործվում են թարմ բանջարեղեն արտադրելու համար:
Կովկասֆուդ ՍՊԸ-ն ձեռք է բերվել «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից 2017 թ-ին: Այն հիմնադրվել է 2013թ-ին
ՀՀ օրենքների ներքո: Ընկերության գրանցման հասցեն է ՀՀ, ք. Երևան, 0006, Գարեգին Նժդեհի փ.,
56/2: Կովկասֆուդ ՍՊԸ-ն հիմնական գործունեությունը կապված է իրեն պատկանող այգիների հետ,
որոնք օգտագործվում են թարմ միրգ ստանալու համար:
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2. ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
2.1

Համապատասխանություն

Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից հրապարակված՝
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն:
2.2

Չափման հիմունքներ

Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են սկզբնական արժեքի
սկզբունքով, բացառությամբ հողի և շինությունների, բերքատու բույսերի ու չհասունացած բերքատու
բույսերի, որոնք գնահատվում են վերագնահատման արժեքով:
2.3

Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ), որը Ընկերության
գործառնական արժույթն է, որով ներկայացվում են այս համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունները: Դրամով ներկայացված ամբողջ ֆինանսական տեղեկատվությունը
կլորացված է մինչև մոտակա հազար միավորը:
2.4

Գնահատումների և դատողությունների կիրառում

Ֆինանսական հաշվետվությունները ՖՀՄՍ պահանջներին համապատասխան պատրաստելու
համար ղեկավարությունից պահանջվում է կատարել մի շարք դատողություններ, գնահատումներ և
ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն ունեն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
կիրառման, ինչպես նաև ակտիվների, պարտավորությունների, եկամուտների և ծախսերի
ներկայացված գումարների վրա: Գնահատումները և վերջիններիս համար հիմք հանդիսացող
ենթադրությունները հիմնված են պատմական փորձի և այլ տարբեր գործոնների վրա, որոնք
ողջամիտ են համարվում՝ ելնելով այդ պահին առկա գիտելիքներից: Փաստացի արդյունքները
կարող են տարբերվել այդ գնահատումներից:
Գնահատումները և վերջիններիս համար հիմք հանդիսացող ենթադրությունները շարունակաբար
վերանայվում են: Հաշվապահական գնահատումների վերանայումները ճանաչվում են այն
ժամանակաշրջանում, որում կատարվել են և այն ապագա ժամանակաշրջաններում, որոնց վրա
կարող են ազդեցություն ունենալ:
Առավել մեծ դատողություն պահանջող և բարդություն ներկայացնող էական ոլորտները կամ այն
ոլորտները, որտեղ ենթադրություններն ու գնահատումներն էական են համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունների համար, բացահայտված են ստորև.

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետները
Ղեկավարությունը կատարել է հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետների
գնահատում: Ղեկավարության համոզմամբ գնահատված հիմնական միջոցների օգտակար
ծառայության ժամկետները էականորեն չեն տարբերվում այդ ակտիվների տնտեսական կյանքից:
Եթե հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության փաստացի ժամկետները տարբերվեն
գնահատումներից, ապա ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են էականորեն փոխվել:

Իրական արժեքի չափում
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Ընկերության հաշվապահական հաշվառման որոշակի դրույթների և բացահայտումների համար
պահանջվում է ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների իրական արժեքի չափում:
Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը չափելիս՝ Ընկերությունը հնարավորության
սահմաններում օգտագործում է դիտարկելի շուկայական տվյալները:
Իրական արժեքները
դասակարգվում են ըստ իրական արժեքի հիերարխիայի մակարդակների՝ հիմք ընդունելով
գնահատման մեթոդներում օգտագործված ելակետային տվյալները, ինչպես ներկայացված է ստորև՝


1-ին մակարդակ. նմանատիպ ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ
շուկաներում գնանշվող գներ (չճշգրտված):



2-րդ մակարդակ. 1-ին մակարդակում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային
տվյալներ, որոնք ակտիվի կամ պարտավորության գծով դիտարկվում են ուղղակիորեն
(այսինքն, որպես գներ) կամ անուղղակիորեն (այսինքն, գներից ելնելով):



3-րդ մակարդակ. ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք
հիմնված չեն դիտարկելի շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի ելակետային
տվյալներ):

Եթե ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը չափելու համար օգտագործվող ելակետային
տվյալները կարող են դասակարգվել ըստ իրական արժեքի հիերարխիայի տարբեր մակարդակների,
ապա իրական արժեքի չափումը ամբողջությամբ դասվում է հիերարխիայի այն նույն մակարդակին,
որին դասվում են այն ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալները, որոնք նշանակալի են
ամբողջությամբ վերցված իրական արժեքի չափման համար:

Չափում. անհուսալի ու կասկածելի պարտքերի պահուստ
Ընկերությունը վերանայում է իր առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը՝ դրանց
վերականգնելիության ապացույցներ հայտնաբերելու համար: Այդպիսի ապացույցը ներառում է
հաճախորդի վճարումների հաշվառումը և հաճախորդի ընդհանուր ֆինանսական դիրքը: Եթե առկա
են պարտքի չվերականգնման հայտանիշեր, ապա հաշվարկվում է փոխհատուցվող գումարը և
ձևավորվում է պահուստ՝ համապատասխան անհուսալի և կասկածելի պարտքերի համար:
Պահուստի գումարը արտացոլվում է շահույթում կամ վնասում: Վարկային ռիսկի
ուսումնասիրությունը շարունակական գործընթաց է, և պահուստի գնահատման համար կիրառվող
մեթոդաբանությունն
ու
ենթադրությունները
պարբերաբար
վերանայվում
են
և
համապատասխանաբար ճշգրտվում:

Հնացած և դանդաղ շրջանառելի պաշարների պահուստ
Խումբը ուսումնասիրում է իր պաշարների գրառումները՝ դրանց վաճառելիության և օտարման
պահին իրացման զուտ արժեքի վերաբերյալ ապացույցներ գտնելու համար: Հնացած և դանդաղ
շրջանառելի պաշարների պահուստը հիմնվում է ղեկավարության նախկին փորձի վրա՝ հաշվի
առնելով պաշարների արժեքը, ինչպես նաև պաշարների յուրաքանչյուր դասի խմբաքանակի շարժը
և մակարդակը:
Պահուստի գումարը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: Պաշարների իրացման զուտ արժեքի
դիտարկման գործընթացը շարունակական է, և հնացած ու դանդաղ շրջանառելի պաշարների
պահուստի գնահատման համար կիրառվող մեթոդաբանությունն ու ենթադրությունները
պարբերաբար վերանայվում են և համապատասխանաբար ճշգրտվում:
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Եկամտահարկ
Եկամտահարկի պահուստի որոշման համար նշանակալի դատողություն է պահանջվում: Կան
գործարքներ և հաշվարկներ, որոնց համար սովորական գործունեության ընթացքում հարկային
պարտավորության վերջնական գումարն անորոշ է: Խումբը ճանաչում է հարկային ստուգումների
ակնկալվող խնդիրների առնչությամբ պարտավորությունները՝ հիմնվելով լրացուցիչ հարկերի
վճարման պահանջի առաջացման գնահատումների վրա: Այն դեպքում, երբ այդ հարցերի հետ
կապված հարկային պարտավորության վերջնական գումարը տարբերվում է սկզբնապես գրանցված
գումարներից, այդպիսի տարբերությունները ազդեցություն կունենան եկամտահարկի և
հետաձգված հարկի գծով պահուստների վրա՝ այդ որոշումների կայացման ժամանակահատվածում:

3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հետևյալ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը հետևողաբար կիրառվել է սույն
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված բոլոր տարիների համար և
Խմբի ֆինանսական վիճակի ներկայացման ժամանակ: Հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականությունը հետևողականորեն կիրառվում է Խմբի բոլոր ընկերությունների կողմից:
3.1

Համախմբման հիմքերը

Դուստր ընկերություններն այն կազմակերպություններն են, որոնք վերահսկվում են Խմբի կողմից:
Վերահսկողությունն առկա է, երբ Խումբը կարող է ղեկավարել կազմակերպության գործունեության
ֆինանսական և գործառնական քաղաքականությունը՝ նրա գործունեությունից օգուտ ստանալու
համար:
Տարվա ընթացքում ձեռք բերված կամ օտարված դուստր ընկերությունների ֆինանսական
հաշվետվություններն ընդգրկված են Համախմբված համապարփակ ֆինանսական արդյունքների
մասին հաշվետվությունում՝ սկսած վերահսկողության սահմանման ամսաթվից մինչև
վերահսկողության դադարեցման ամսաթիվը:
Ներխմբային հաշվեկշիռները և ներխմբային
գործարքներից չիրացված եկամուտներն ու ծախսերը դուրս են հանվում համախմբված
ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ժամանակ:
Անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ են արվում դուստր ընկերությունների ֆինանսական
հաշվետվություններում՝ դրանց քաղաքականությունները Խմբի այլ անդամների կողմից կիրառվող
քաղաքականությանը համապատասխանեցնելու համար:
3.2

Հասույթի ճանաչում

Հասույթը սովորական գործունեության ընթացքում տրամադրված ապրանքի և ծառայությունների
համար ստացվելիք գումարն է և չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցումների իրական
արժեքով` հանած զեղչերը և վաճառքի հետ կապված հարկերը: Խմբի կողմից ստացված հասույթի
ճանաչումը կատարվում է հետևյալ հիմունքով.

Ապրանքի վաճառք
Ապրանքի վաճառքը ճանաչվում է ապրանքի սեփականության հետ կապված էական ռիսկերը և
սեփականությունից ստացվող օգուտները հաճախորդին փոխանցելուց հետո, ինչը սովորաբար
տեղի է ունենում, երբ Խումբը վաճառում կամ առաքում է ապրանքը հաճախորդին, հաճախորդն
ընդունում է ապրանքը, և համապատասխան դեբիտորական պարտքի հավաքագրելիությունը
հիմնավորված է:
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Ծառայությունների մատուցում
Ծառայությունների վաճառքը ճանաչվում է այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, որում
ավարտվել է ծառայությունների մատուցումը ըստ առանձին գործարքի, ինչը գնահատվում է
որպես փաստացի մատուցված ծառայության և մատուցվող ամբողջ ծառայության
հարաբերակցություն:
3.3

Ֆինանսական եկամուտ և ծախս

Ընկերության ֆինանսական եկամուտներն ու ծախսերը կազմված են հետևյալից.
 Տոկոսային եկամուտ
 Տոկոսային ծախս
 Ֆինանսական ակտիվների ու ֆինանսական պարտավորությունների գծով փոխարժեքային
տարբերություններից առաջացող զուտ օգուտ կամ վնաս
Տոկոսային եկամուտը կամ ծախսը ճանաչվում է՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:
Որակավորվող ակտիվի ձեռքբերմանը, կառուցմանը կամ արտադրությանը անմիջականորեն
վերագրելի փոխառության ծախսումները այդ ակտիվի արժեքի մասն են կազմում (կապիտալացվում
են):
3.4

Աշխատակիցների վարձատրություն

Աշխատավարձերը և աշխատողների այլ հատուցումները չափվում են չզեղչված հիմունքով և
ծախսագրվում են այն ժամանակաշրջանում, որում համապատասխան ծառայությունը մատուցվել է։
3.5

Արտարժույթով գործարքներ

Արտարժույթով իրականացվող գործարքները փոխարկվում են Ընկերության ֆունկցիոնալ արժույթի
գործարքի օրվա դրությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից
սահմանված փոխարժեքով:
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվները և
պարտավորությունները փոխարկվում են ֆունկցիոնալ արժույթի այդ օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի
կողմից սահմանված փոխարժեքով: Դրամային հոդվածների գծով արտարժույթով իրականացված
գործարքներից շահույթը կամ վնասը հաշվետու տարվա սկզբի դրությամբ ֆունկցիոնալ արժույթով
արտահայտված, արդյունավետ տոկոսադրույքով և ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարումներով
ճշգրտված ամորտիզացված արժեքի և արտարժույթով արտահայտված ու հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով փոխարկված ամորտիզացված
արժեքի տարբերությունն է:
Սկզբնական արժեքով չափվող արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային հոդվածները
փոխարկվում են գործարքի օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքով:
Արտարժույթի փոխարկումից առաջացող տարբերությունները ճանաչվում են շահույթում կամ
վնասում:
3.6

Շահութահարկ

Շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Այն ճանաչվում է շահույթում կամ
վնասում, բացառությամբ այն մասի, որը վերաբերում է ուղղակիորեն սեփական կապիտալում կամ
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված տարրերին:

Ընթացիկ հարկ
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Ընթացիկ հարկը տարվա հարկվող շահույթի կամ վնասի գծով վճարման կամ ստացման ենթակա
հարկի գումարն է, որը հաշվարկվում է կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք ուժի մեջ են եղել
կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և ներառում է նախորդ
տարիների վճարման ենթակա հարկերի գծով կատարված ճշգրտումները:
Ընկերության որոշակի գործունեության հետ կապված եկամուտները կամ կորուստները, ինչպիսիք
են միջազգային փոխադրումները, ենթակա են հաստատագրված վճարով հարկման և դուրս է
հանվում ընթացիկ հարկի հաշվարկից: Հաստատագրված հարկը հիմնվում է Ընկերության ֆիքսված
պարամետրերի վրա, ինչպիսիք են բեռնատարների քանակը, այլ ոչ թե այդպիսի գործունեությունից
ստացվող փաստացի եկամուտների կամ վնասների վրա:: Հաստատագրված հարկը ճանաչվել է այլ
գործառնական ծախսերում:

Հետաձգված հարկ
Հետաձգված հարկը ճանաչվում է ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակների համար
օգտագործվող ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային
նպատակների համար օգտագործվող գումարների միջև ժամանակավոր տարբերությունների գծով:
Հետաձգված հարկը չի ճանաչվում ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման
հետ կապված ժամանակավոր տարբերությունների համար այն գործարքում, որը չի հանդիսանում
ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում, և որը ազդեցություն չունի հաշվապահական կամ
հարկվող շահույթի կամ վնասի վրա:
Հետաձգված հարկային ակտիվը ճանաչվում է չօգտագործված հարկային վնասների և նվազեցվող
ժամանակավոր տարբերությունների գծով այն չափով, որքանով հավանական է, որ հետագայում
առկա կլինի հարկվող շահույթ, որի դիմաց դրանք կարող են օգտագործվել: Հետաձգված հարկային
ակտիվները վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և նվազեցվում են
այնքանով, որքանով այլևս հավանական չէ, որ համապատասխան հարկային օգուտը կիրացվի:
Հետաձգված հարկի գումարը չափվում է` կիրառելով հարկի այն դրույքները, որոնք ակնկալվում է,
որ կկիրառվեն ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ վերջիններս հակադարձելիս՝ հիմք
ընդունելով այն օրենքների դրույթները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ:
Հետաձգված հարկի չափումն արտացոլում է այն հարկային հետևանքները, որոնք կարող են
առաջանալ, եթե Ընկերությունը կիրառի այն մոտեցումը, որով ակնկալում է վերականգնել կամ
մարել իր ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում:
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են, եթե Ընկերությունն
ունի ընթացիկ հարկային ակտիվներն ընթացիկ հարկային պարտավորությունների դիմաց
հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հետաձգված հարկային ակտիվներն ու
հետաձգված հարկային պարտավորությունները վերաբերում են շահութահարկին, որը գանձվում է
նույն հարկային մարմնի կողմից նույն հարկատուից կամ տարբեր հարկատուներից, սակայն
Ընկերությունը մտադիր է հարկային պարտավորությունները մարել և հարկային ակտիվներն
իրացնել զուտ հիմունքով կամ միաժամանակ իրացնել հարկային ակտիվներն ու մարել հարկային
պարտավորությունները:
Ընկերության ընթացիկ և հետաձգված հարկի գումարը որոշելիս հաշվի է առնվում անորոշ որոշակի
հարկային դիրքերի ազդեցությունը, ինչպես նաև լրացուցիչ հարկերի, տույժերի և ուշացած
վճարումների համար տոկոսների գանձման հնարավորությունը: Ընկերությունը գտնում է, որ
հարկային պարտավորությունների գծով հաշվեգրումները բավարար են բոլոր բաց հարկային
տարիների համար՝ հիմք ընդունելով բազմաթիվ գործոնների իր գնահատականը, այդ թվում
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հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

հարկային օրենսդրության մեկնաբանությունները և նախկին տարիների փորձը:
Այս գնահատականը հիմնված է գնահատումների ու ենթադրությունների վրա և կարող է ներառել մի
շարք դատողություններ ապագա իրադարձությունների վերաբերյալ: Հնարավոր է հայտնվի նոր
տեղեկատվություն, որը կստիպի Ընկերությանը փոխել իր դիրքորոշումը առկա հարկային
պարտավորությունների բավարար լինելու վերաբերյալ: Հարկային պարտավորությունների նման
փոփոխությունները աղդեցություն կունենան հարկային ծախսերի վրա այն ժամանակաշրջանում,
որում կայացվել է այդպիսի որոշումը:
3.7

Հիմնական միջոցներ

Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը
և արժեզրկումից կորուստները, բացառությամբ հողերի և շենքերի, որոնք հաշվառվում են
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն վերագնահատված արժեքով:
Սկզբնական արժեքը ներառում է ակտիվի ձեռքբերմանն ուղղակի վերագրելի ծախսումները:
Սեփական ուժերով կառուցված ակտիվների սկզբնական արժեքը ներառում է նյութերի արժեքը,
ուղղակի աշխատուժի գծով ծախսերը, ակտիվն իր նպատակային օգտագործման համար
աշխատանքային վիճակի բերելու հետ անմիջականորեն կապված ցանկացած այլ ծախսումները,
ակտիվի ապատեղակայման և քանդման ծախսերը, տեղանքի վերականգնման ծախսերը և
փոխառության կապիտալացված ծախսումները: Ձեռքբերված համակարգչային ծրագիրը, որը
հանդիսանում է համապատասխան սարքավորման ֆունկցիոնալության անբաժանելի մասը,
կապիտալացվում է որպես այդ սարքավորման մաս:
Հողերը և շենքերը ենթակա են վերագնահատման կանոնավոր հիմունքով, այնպես, որ
հաշվեկշռային արժեքը էապես չտարբերվի հաշվետու ամսաթվի դրությամբ իրական արժեքների
կիրառմամբ որոշված արժեքից: Վերագնահատումը կատարվում է հիմնական միջոցների ողջ դասի
համար:
Եթե հիմնական միջոցի (հողի և շինությունների) հաշվեկշռային արժեքը վերագնահատման
արդյունքում աճում է, աճը ճանաչվում է որպես այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք,
այնուհետև կրեդիտագրվում է հիմնական միջոցի վերագնահատման պահուստի հաշվին: Սակայն
եթե այդ աճը վերականգնում է նույն ակտիվի նախկինում վերագնահատման արդյունքում
շահույթում կամ վնասում ճանաչված նվազումը, ապա այն ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում
այդ նվազման չափով: Երբ հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքը վերագնահատման
հետևանքով նվազում է, նվազումը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում այնքանով, որքանով այն
գերազանցում է վերագնահատման պահուստի՝ տվյալ ակտիվի նախկինում վերագնահատման
արդյունքում առաջացացած մնացորդը, եթե կլինի այդպիսին:
Երբ հիմնական միջոցի միավորը բաղկացած է օգտակար ծառայության տարբեր ժամկետ ունեցող
խոշոր բաղկացուցիչներից, այդ բաղկացուցիչները հաշվառվում են որպես հիմնական միջոցների
առանձին միավորներ:
Հիմնական միջոցի օտարման կամ դուրսգրման հետևանքով առաջացած օգուտը կամ վնասը
որոշվում է վաճառքից հասույթի և ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի տարբերությամբ և ճանաչվում է
շահույթում կամ վնասում որպես այլ եկամուտ/ծախս:
Հիմնական միջոցի՝ որպես առանձին ակտիվ հաշվառվող միավորի բաղկացուցչի փոխարինման
ծախսումները ճանաչվում են հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքում, եթե հավանական է, որ
այդ միավորի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները կհոսեն դեպի Ընկերություն, իսկ
արժեքը կարող է արժանահավատորեն չափվել: Փոխարինված բաղկացուցչի հաշվեկշռային
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արժեքը ապաճանաչվում է: Հիմնական միջոցի առօրյա սպասարկման ծախսումները ճանաչվում են
շահույթում կամ վնասում՝ առաջանալուն պես:

Մաշվածություն
Հիմնական միջոցների միավորների մաշվածության հաշվարկը սկսվում է դրանց տեղադրման և
շահագործման հանձնելու պահից, իսկ սեփական ուժերով կառուցված ակտիվների դեպքում՝
վերջիններիս կառուցումն ավարտելու և շահագործման հանձնելու պահից: Մաշվածությունը
հաշվարկվում է՝ հիմնվելով ակտիվի սկզբնական արժեքի վրա՝ հանած դրա գնահատած
մնացորդային արժեքը:
Մաշվածությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով գծային մեթոդը հիմնական
միջոցների միավորի յուրաքանչյուր մասի օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետի
ընթացքում, քանի որ այդ մեթոդն առավել ճիշտ է արտացոլում ակտիվի հետ կապված ապագա
տնտեսական
օգուտների
օգտագործման
մոդելը,
բացառությամբ
միջազգային
բեռնափոխադրումների համար օգտագործվող փոխադրամիջոցների, որոնց մաշվածությունը
ճանաչվում է թողարկված միավորների մեթոդով՝ համաձայն յուրաքանչյուր շահագործված
կիլոմետրի: Հողատարածքի գծով մաշվածություն չի հաշվառվում:
Հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները ներկայացված են ստորև.
Շենքեր
Սարքավորումներ
Այլ փոխադրամիջոցներ
Արտադրական և տնտեսական գույք

-

50 տարի
5-20 տարի
10 տարի
5 տարի

Մաշվածության հաշվարկի մեթոդները, օգտակար ծառայության ժամկետները և մնացորդային
արժեքները վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ և, անհրաժեշտության
դեպքում, ճշգրտվում:
3.8

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:
Հետագա ծախսումները կապիտալացվում են միայն այն դեպքում, երբ դրանք մեծացնում են
համապատասխան ակտիվի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները: Բոլոր այլ
ծախսումները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ կատարվելուն պես:
Ամորտիզացիան ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով գծային մեթոդը ոչ նյութական
ակտիվների օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետների ընթացքում, սկսած դրանց
օգտագործման համար մատչելի լինելու ամսաթվից, քանի որ այդ մեթոդն առավել ճիշտ է
արտացոլում ակտիվի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտների օգտագործման մոդելը: Ոչ
նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետը կազմում է 10 տարի:
Ամորտիզացիաի հաշվարկի մեթոդները, օգտակար ծառայության ժամկետները և մնացորդային
արժեքները վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտին և, անհրաժեշտության
դեպքում, ճշգրտվում:

3.9

Կենսաբանական ակտիվներ
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Կենսաբանական ակտիվները չափվում են իրական արժեքով` հանած վաճառքի հետ կապված
ծախսումները՝ շահույթում կամ վնասում ճանաչված փոփոխությունների հետ մեկտեղ,
բացառությամբ նախքան բերքահավաքը, աճեցման/կենսաբանական փոխակերպման փուլում
գտնվող գյուղատնտեսական արտադրանքի:
Նախքան բերքահավաքը և աճեցման/կենսաբանական փոխակերպման փուլում գտնվող
գյուղատնտեսական արտադրանքը ճանաչվում է ինքնարժեքով, այնուհետև իրական արժեքով՝
հանած բերքահավաքի պահին վաճառքի ծախսերը՝ շահույթում կամ վնասում ճանաչված
փոփոխությունների հետ մեկտեղ:
3.10 Պաշարներ
Պաշարները չափվում են սկզբնական արժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:
Պաշարների սկզբնական արժեքը հաշվարկվում է միջին կշռված արժեքի սկզբունքով և ներառում է
պաշարների ձեռքբերման ծախսումները, արտադրական կամ փոխարինման ծախսումները և դրանք
ներկա գտնվելու վայր և վիճակի բերելու հետ կապված այլ ծախսումները: Արտադրված պաշարների
և անավարտ արտադրանքի դեպքում սկզբնական արժեքը ներառում է արտադրական վերադիր
ծախսումների համապատասխան մասը՝ հիմք ընդունելով արտադրական նորմատիվային
հզորությունը:
Իրացման զուտ արժեքը սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի գնահատված գինն է՝
հանած համալրման և վաճառքը կազմակերպելու համար ծախսումները:
3.11 Պետական շնորհներ
Պետական շնորհները ճանաչվում են, երբ կա հիմնավորված երաշխիք, որ շնորհները ստացվելու են
և բոլոր կից պայմանները կատարվելու են: Երբ շնորհը վերաբերում է ծախսային հոդվածին, այն
ճանաչվում է եկամուտ այն ժամանակաշրջանների ընթացքում, որոնցում շնորհը պարբերական
հիմունքով անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել նախատեսված հատուցվող ծախսերին: Երբ
շնորհը վերաբերում է ակտիվներին, այն ճանաչվում է որպես հետաձգված եկամուտ և ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունում հաշվառվում է հավասարաչափ գումարներով՝
համապատասխան ակտիվի ակնկալվող օգտակար ծառայության ընթացքում:
3.12 Ֆինանսական գործիքներ
Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները
Ընկերությունը դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ:

ճանաչվում

են,

երբ

Ընկերությունն ապաճանաչում է Ֆինանսական ակտիվը, երբ դրանից ակնկալվող դրամական
հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ
Ընկերությունը փոխանցում է ֆինանսական ակտիվից դրամական հոսքերի ստացման
պայմանագրային իրավունքները այնպիսի գործարքում, որում փոխանցվում են ֆինանսական
ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատուցումները:
Ընկերությունն ապաճանաչում է Ֆինանսական պարտավորությունը, երբ դրա առնչությամբ
պայմանագրային պարտավորությունները մարվում են, չեղյալ են ճանաչվում, կամ կորցնում են
ուժը:
Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ ֆինանսական վիճակի
մասին հաշվետվությունում ներկայացվելով զուտ գումարով, միայն այն դեպքում, երբ Ընկերությունն
ունի ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, ինչպես նաև
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հաշվարկը զուտ հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և
պարտավորությունը մարելու մտադրություն: Ընկերությունն ունի հաշվանցում կատարելու
իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք, եթե այդ իրավունքը կախված չէ ապագա դեպքերից և
իրագործելի է թե′ բնականոն գործունեության և թե′ Ընկերության ու բոլոր պայմանագրային կողմերի
կողմից պարտականությունների չկատարման, վերջիններիս լուծարման կամ սնանկացման
դեպքում:
Ֆինանսական ակտիվներ

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Առևտրային դեբիտորական պարտքերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, այնուհետև
ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Ակտիվի
արժեզրկման վերաբերյալ օբյեկտիվ ապացույցների առկայության դեպքում նախատեսվում են
համապատասխան պահուստային հաշիվներ անվերադարձելի գնահատված գումարների համար,
որոնք ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում: Որպես պահուստ ճանաչված գումարը չափվում է
ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական հոսքերի ներկա արժեքի
տարբերությամբ՝ զեղչված սկզբնական ճանաչման ժամանակ սահմանված արդյունավետ
տոկոսադրույքով:

Տրամադրված վարկեր
Խմբի կողմից անմիջապես փոխառուին տրամադրվող փոխառությունները դասակարգվում են
որպես վարկեր և չափվում ամորտիզացված արժեքով: Վերջինս սահմանվում է որպես վարկերի
ձևավորման համար տրված դրամային հատուցման իրական արժեք՝ հիմք ընդունելով այդ վարկերի
ձևավորման ամսաթվի դրությամբ շուկայական գները:
Բոլոր վարկերը ճանաչվում են
փոխառուներին գումարը տրամադրելիս:
Վարկի արժեզրկման պահուստ է սահմանվում, երբ առկա է անկողմնակալ վկայություն, որ Խումբը
անկարող կլինի հավաքագրել բոլոր՝ ըստ վարկային սկզբնական պայմանագրային պայմանների
վճարման ենթակա գումարները: Պահուստի գումարը հաշվեկշռային արժեքի և փոխհատուցվող
գումարի տարբերությունն է, որտեղ փոխհատուցվող գումարը ակնկալվող դրամական հոսքերի
ներկա արժեքն է՝ ներառյալ երաշխիքներից և գրավից իրացումից ակնկալվող հոսքերի գումարները՝
զեղչված վարկերի սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքով:

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Համախմբված դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության նպատակների համար
դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ են համարվում կանխիկ միջոցները և ընթացիկ
բանկային հաշիվները:

Ֆինանսական պարտավորություններ
Փոխառություններ
Փոխառությունները սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով՝ առանց անմիջապես վերագրելի
գործարքային ծախսերի: Սկզբնական ճանաչումից հետո այս ֆինանսական պարտավորությունները
չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի կիրառմամբ:
Ստացված հասույթի (առանց գործարքի ծախսերի) և փոխառության մարման կամ փոխհատուցման
գումարների տարբերությունը ճանաչվում է փոխառության ժամկետի ընթացքում՝ փոխառության
ծախսերի գծով Խմբի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համաձայն:
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Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր
Առևտրային կրեդիտորական պարտքերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով, այնուհետև
չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի կիրառմամբ:
3.13 Արժեզրկում

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների 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 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: Արժեզրկումից կորուստներն անմիջապես ճանաչվում են որպես ծախս
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ համապատասխան ակտիվը հաշվառվում է վերագնահատված արժեքով, որի դեպքում
արժեզրկումից կորուստը դիտվում է որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում:
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 կլիներ, եթե նախորդ տարիներին այդ ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի գծով
արժեզրկումից կորուստներ ճանաչված չլինեին: 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:

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:
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Բացառությամբ վաճառքի համար մատչելի սեփական կապիտալի գործիքների, եթե հետագա
ժամանակաշրջանում արժեզրկման կորուստը նվազում է, և նվազումն 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:
3.14 Վարձակալված ակտիվներ
Երբ Ընկերությանն են փոխանցվում վարձակալված ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ
էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները (ֆինանսական վարձակալություն), ակտիվը համարվում է
անմիջականորեն գնված ակտիվ: Սկզբնապես որպես ակտիվ ճանաչված գումարը վարձակալված
գույքի իրական արժեքի և վարձակալության ժամկետի ընթացքում վճարվելիք նվազագույն
վարձավճարների ներկա արժեքի գումարներից փոքրագույնն է:
Համապատասխան
վարձակալական
պարատավորությունը
ներկայացվում
է
որպես
պարտավորություն:
Վարձակալության վճարները բաղկացած են երկու բաղադրիչից՝ մայր գումարից և
տոկոսավճարներից: Տոկոսավճարների բաղադրիչը արտացոլվում է Համախմբված համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում՝ վարձակալության ժամկետի ընթացքում,
և հաշվարկվում է՝ ներկայացնելով վարձակալության պարտավորության հաստատուն մասը: Մայր
գումարի բաղադրիչը նվազեցնում է փոխատուին վճարվելիք գումարի հաշվեկշիռը:
Երբ վարձակալված ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու
հատույցները
չեն
փոխանցվում
Ընկերությանը
(գործառնական
վարձակալություն),
Վարձակալության պայմանագրով վճարման ենթակա վարձավճարների ընդհանուր գումարը
արտացոլվում
է
Համախմբված
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքների
մասին
հաշվետվությունում՝ կիրառելով գծային մեթոդը վարձակալության ժամկետի ընթացքում:
Վարձակալության գծով խթաններից ընդհանուր օգուտը ճանաչվում է որպես վարձավճարների
ծախսի նվազեցում վարձակալության ժամկետի ընթացքում՝ գծային մեթոդի կիրառմամբ:
3.15 Պահուստներ
Պահուստը ճանաչվում է, երբ Ընկերությունը՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, ունի ընթացիկ
իրավական կամ կառուցողական պարտավորություն, որը հնարավոր է արժանահավատորեն
գնահատել, և հավանական է, որ այդ պարտավորությունը մարելու նպատակով կպահանջվի
տնտեսական օգուտների արտահոսք: Պահուստները որոշվում են ակնկալվող դրամական
միջոցների ապագա հոսքերը զեղչելով հարկումից առաջ այն դրույքով, որն արտացոլում է տվյալ
շուկայում փողի ժամանակային արժեքը և այդ պարտավորությանը հատուկ ռիսկերը: Զեղչի
ծախսագրումը ճանաչվում է որպես ֆինանսական ծախս:
3.16 Կանոնադրական կապիտալ
Ընկերության կողմից թողարկված բաժնեմասեր, որոնք հաշվառվում են անվանական արժեքով:
3.17 Շահաբաժիններ
Շահաբաժինները
ճանաչվում
ժամանակաշրջանում:

են

որպես

պարտավորություն՝
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3.18 Սեգմենտային հաշվետվություններ
Գործառնական սեգմենտը Խմբի այն բաղադրիչն է, որը ներգրավված է ձեռնարկատիրական
գործունեություններում, որոնցից այն կարող է վաստակել հասույթներ և կրել ծախսեր՝ ներառյալ
Խմբի այլ բաղադրիչների հետ գործառնություններին վերաբերող հասույթները և ծախսերը: Բոլոր
գործառնական սեգմենտների գործառնական արդյունքները կանոնավոր կերպով վերանայվում են
Ղեկավարության կողմից՝ սեգմենտին միջոցների բաշխման վերաբերյալ որոշում կայացնելու և դրա
գործունեության արդյունքները գնահատելու նպատակով:
3.19 Համեմատական տվյալներ
Անհրաժեշտության դեպքում համեմատական տվյալները ճշգրտվում են՝ ընթացիկ տարվա
ներկայացման փոփոխություններին համապատասխանելու համար:

4. ՆՈՐ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
Ընթացիկ տարում Ընկերությունն ընդունել է իր գործունեությանը վերաբերող և 2017թ-ի հունվարի 1ին և դրանից հետո սկսվող տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջանների համար կիրառելի բոլոր
նոր և վերանայված ստանդարտները և մեկնաբանությունները, որոնք հրապարակվել են
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) և ՀՀՄՍԽ-ի
Մեկնաբանման կոմիտեի (ՄԿ) կողմից: Ընդունված ստանդարտներն ու մեկնաբանությունները
էական ազդեցություն չունեն Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության վրա:
Դեռևս չկիրառվող նոր ստանդարտներ և մեկնաբանություններ
Մի շարք նոր ստանդարտներ, ստանդարտների փոփոխություններ և մեկնաբանություններ դեռևս
չէին գործում 2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և չեն կիրառվել այս ֆինանսական
հաշվետվությունները պատրաստելիս: Այդ ստանդարտներից և փոփոխություններից ստորև
ներկայացվածները հնարավոր է, որ ազդեցություն կունենան Ընկերության գործունեության վրա:
Ընկերությունը մտադիր է կիրառել այդ ստանդարտները և դրանց փոփոխությունները, երբ
վերջիններս մտնեն ուժի մեջ:

ՖՀՄՍ 9. “Ֆինանսական գործիքներ”
2014թ. հուլիսին հրապարակված ՖՀՄՍ 9 “Ֆինանսական գործիքներ” ստանդարտը փոխարինում է
ՀՀՄՍ 39 “Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչում և չափում” ստանդարտի գործող ուղեցույցները:
ՖՀՄՍ 9-ը ներառում է վերանայված ուղեցույցներ ֆինանսական գործիքների դասակարգման և
չափման համար, այդ թվում` ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման հաշվարկի համար կիրառվող
նոր սպասվող վնասի մոդելը, և հեջի ընդհանուր հաշվառմանը վերաbերող նոր պահանջները: Այն
ներառում է նաև ՀՀՄՍ 39-ով սահմանված ֆինանսական գործիքների ճանաչման ու
ապաճանաչման ուղեցույցները:
ՖՀՄՍ 9-ը գործում է 2018թ. հունվարի 1-ին և դրանից հետո սկսվող տարեկան հաշվետու
ժամանակաշրջանների համար և կարող է կիրառվել ժամանակից շուտ: Ընկերության
ղեկավարության գնահատմամբ ՖՀՄՍ 9-ի
կիրառումն էական ազդեցություն չի ունենա
Ընկերության ֆինանսական ակտիվներին և ֆինանսական պարտավորություններին վերաբերող
հաշվետվության մեջ ներկայացվող գումարների վրա:
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5. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՍԵԳՄԵՆՏՆԵՐ
Խմբի գործունեությունը հիմնականում բաժանվում է վեց ճյուղի, որոնք Ընկերության հաշվետու
սեգմենտներն են: Ստորև ներկայացված է հաշվետու սեգմենտների ամփոփ նկարագրությունը՝

1) Գյուղմթերքի վաճառք / արտահանում
Խումբը Հայաստանում և Վրաստանում իրականացնում է տարատեսակ թարմ մրգերի և
բանջարեղենի սեզոնային մթերումներ, ինչպես նաև արտադրում է գյուղատնտեսական
մթերք՝ միրգ և բանջարեղեն: Այդ միրգն ու բանջարեղենը պահվում է Ընկերության
սառնարանային պահեստներում և հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստան: Խումբը
նաև կաթանամթերք է գնում ու արտահանում Ռուսաստան: Խումբն ունի մատակարարման
պայմանագրեր Ռուսաստանի խոշորագույն մանրածախ առևտրի ցանցերի հետ:
Գյուղմթերքը հիմնականում արտահանվում է «Արարատ Ֆրութ» և «Արարատ Ֆուդ»
ապրանքանիշերի ներքո:

2) Միջազգային բեռնափոխադրումներ
Ընկերությունը իրականացնում է միջազգային բեռնափոխադրումներ հիմնականում
Հայաստան-Ռուսաստան-Հայաստան ուղղությամբ և, կախված տարվա եղանակից, նաև
Հայաստան-Իրան, Եվրոպա-Հայաստան և այլ ուղղություններով: Ընկերությունը
միջազգային բեռնափոխադրումները իրականացնում է հիմնականում իրեն պատականող
բեռնատարներով, սակայն, անհրաժեշտության դեպքում, ներգրավում է նաև վարձակալած
բեռնատարներ: Ընկերությունն ունի ավելի քան 200 Վոլվո և Կռոն մակնիշի բեռնատարներ:
Միջազգային բեռնափոխադրման սեգմենտը մեծապես օժանդակում է գյուղատնտեսական
արտադրանքի վաճառքի/արտահանման հիմնական սեգմենտի գործունեությանը: Բացի այդ,
այն գործունեության արդյունավետությունն է ապահովում՝ ստեղծելով հավելյալ արտաքին
եկամուտներ:

3) Գյուղմթերքի արտադրություն
2016թ.-ի ընթացքում Ընկերությունը սկսել է զարգացնել գյուղմթերքի արտադրության նոր
սեգմենտ, որը հիմնականում վերաբերում է թարմ բանջարեղենի մշակմանը (ներառյալ
ջերմոցային տնտեսությունների շահագործումը՝ թարմ լոլիկ-բանջարեղենի աճեցման
համար) և պտղատու ծառերի աճեցմանը:
2017 թ-ի ընթացքում Խումբը մեծացրել է սեփական ջերմոցային տնտեսությունը ավելի քան
35 հեկտարով՝ ներառյալ Գրինհաուս ՍՊԸ դուստր ընկերությանը պատկանող ջերմոցային
տարածքները, որոնք ձեռք են բերվել 2017թ-ի ընթացքում (30 հեկտար): Ավելին, 2017թ-ի
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, կառուցման փուլում են գտնվում մոտ 20 հեկտար ջերմոցային
տարածքներ, որոնք շահագործման կհանձնվեն 2018 թ-ի ընթացքում:
2017թ-ին Խումբը ձեռք է բերել Կովկասֆուդ ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասը, որին հիմնականում
պատկանում են այգիներ: 2016թ-ին Խումբը ձեռք է բերել 70 հա հողատարածք՝ պտղատու
ծառերի մշակման նպատակով: Նույն տարում այդտեղ 30 հա կեռասենու տնկիներ են տնկվել:
Բացի այդ, 2017թ-ին Խումբը ձեռք է բերել գյուղատնտեսական նշանակության հողեր և ավելի
քան 45 հեկտար բողկի մշակում է ձեռնարկել բաց դաշտում:
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4) Բեռնատար մեքենաների ավտոտեխսպասարկում
Ընկերությունը կառուցել է Ավտոտեխսպասարկման կենտրոն բեռնատարների համար, որը
Հայաստանում «Վոլվո» բեռնատար մեքենաների պաշտոնական ներկայացուցիչն է:
Ավտոտեխսպապսարկման կենտրոնը հանձնվել է շահագործման 2016թ-ի դեկտեմբերի 31ին ավարտված տարվա ընթացքում: Կենտրոնը սպասարկում է Ընկերությանը պատկանող
բեռնատարները, ինչպես նաև ծառայություններ է մատուցում ընդհանուր շուկային:

5) Մրգի և բանջարեղենի պահածոների արտադրություն և արտահանում
Ընկերությունը կառուցել է մրգի մշակման արտադրամաս, որը նախատեսված է
հիմնականում արտահանման ենթակա կոմպոտների և հյութերի արտադրության համար:

6) Կապույտ պանրի արտադրություն
2017 թ-ին Խումբը սկսել է կապույտ պանրի գործարանի շինարարություն: Այդ նպատակով
նա պետական շնորհի միջոցով ստացել է հողատարածք և ստորագրել վարկային
պայմանագիր վարկային կազմակերպության հետ՝ կապույտ պանրի արտադրության
համար սարքավորման – արտադրական գծի ձեռքբերումը ֆինանսավորելու նպատակով:
2017 թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ կապույտ պանրի գործարանը դեռևս շինարարության
վաղ փուլում է:

Ստորև ներկայացված է յուրաքանչյուր հաշվետու սեգմենտին վերաբերող տեղեկատվությունը:
Ընկերության ղեկավարությունը վերահսկում է գործառնական սեգմենտների հաշվետվությունները
և ռազմավարական որոշումներ կայացնում՝ հիմնվելով գործառնական արդյունքների վրա:
Արդյունքների գնահատման համար օգտագործվում է յուրաքանչյուր սեգմենտի գործառնական
շահույթը, քանի որ ղեկավարությունը վստահ է, որ այդ տեղեկությունը ամենակարևորն է
արդյունքների գնահատման գործընթացում:
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Տեղեկատվություն՝ հաշվետու սեգմենտների վերաբերյալ

2017

(հազար դրամ)

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՍԵԳՄԵՆՏՆԵՐ
Գյուղմթերքի
վաճառք/ներմո
ւծում և
արտահանում

Արտաքին հասույթ
Ներսեգմենտային հասույթ

64,981,959

Սեգմենտի հասույթ

Միջազգային
բեռնափոխադր
ումներ

Գյուղմթերքի
արտադրություն

Բեռնատարների
սպասարկման
կենտրոն

Միրգ-բանջա
րեղենի
Կապույտ պանրի
պահածոների
արտադրություն
արտադրություն

3,867,854
3,867,854

350,241
520,477
870,718

1,418

64,981,959

4,258,752
4,457,515
8,716,267

Սեգմենտի գործառնական
շահույթ

15,967,303

1,305,970

507,966

Սեգմենտի ակտիվներ

27,420,949

12,955,147

Սեգմենտի
պարտավորություններ

21,616,555

4,615,991

Ընդամենը
հաշվետու
սեգմենտներ

Այլ
սեգմենտներ

Ընդամենը

1,418

69,592,370
8,845,845
78,438,215

586,829
586,829

70,179,199
8,845,845
79,025,044

65,040

219

17,846,498

242,542

18,089,040

42,165,440

1,107,453

1,005,823

7,002,040

91,656,852

1,838,295

93,495,147
-

24,274,380

119,725

247,016

6,527,355

57,401,022

49,426

57,450,448

2016

(հազար դրամ)

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՍԵԳՄԵՆՏՆԵՐ
Գյուղմթերքի
Միջազգային
վաճառք/ներմուծ
բեռնափոխադր
ում և
ումներ
արտահանում

Արտաքին հասույթ
Ներսեգմենտային հասույթ

64,011,363

3,195,440
6,006,587

Սեգմենտի հասույթ

64,011,363

9,202,027

Սեգմենտի գործառնական
շահույթ

14,819,887

1,389,269

Սեգմենտի ակտիվներ

21,292,744

13,229,896

Սեգմենտի
պարտավորություններ

14,799,851

6,168,493

Գյուղմթերքի
արտադրություն

Բեռնատարների
սպասարկման
կենտրոն

Միրգ-բանջա
րեղենի
Կապույտ պանրի
պահածոների արտադրություն
արտադրություն

Ընդամենը
հաշվետու
սեգմենտներ

Այլ
սեգմենտներ

Ընդամենը

156,313
317,819

1,008

-

67,364,124
6,324,406

2,026,792

69,390,916
6,324,406

474,132

1,008

-

73,688,530

2,026,792

75,715,322

(18,684)

290

16,190,762

1,210,014

17,400,776

4,210,448

1,150,445

1,269,320

41,152,853

937,751

42,090,604

2,960,871

11,199

301,756

24,242,170

89,595

24,331,765

-

-
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Հաշվետու
սեգմենտների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
համապատասխան ներկայացված տվյալների հետ:

համադրումը

ՖՀՄՍ-ներին

Հաշվետու սեգմենտների տեղեկատվությունը համադրվում է ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան
ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված գումարների հետ հետևյալ հիմունքով.
(հազար դրամ)

2017թ.

Հասույթ
Հաշվետու սեգմենտներ
Այլ սեգմենտներ
Ներսեգմենտային հասույթի փոխմարում

Համախմբված հասույթ
Գործառնական շահույթ
Հաշվետու սեգմենտներ
Այլ սեգմենտներ
Ներսեգմենտային գործառնական շահույթի փոխմարում
Չբաշխված գումարներ

Համախմբված գործառնական շահույթ
Ակտիվներ
Հաշվետու սեգմենտներ
Այլ սեգմենտներ
Չբաշխված գումարներ

Համախմբված ընդամենը ակտիվներ
Պարտավորություններ
Հաշվետու սեգմենտներ
Այլ սեգմենտներ
Չբաշխված գումարներ

Համախմբված ընդամենը պարտավորություններ

2016թ.

78,438,215
586,829
(8,845,845)
70,179,199

73,688,530
2,026,792
(6,324,406)
69,390,916

17,846,498
242,542
(641,691)
(206,790)
17,240,559

16,190,762
1,210,014
(360,395)
(526,569)
16,513,813

91,656,852
1,838,295
3,878,007
97,373,154

41,152,853
937,751
5,195,626
47,286,230

57,401,022
49,426
547,453
57,997,901

24,242,170
89,595
742,996
25,074,761

Հասույթի վերլուծությունը ըստ տարածաշրջանների
(հազար դրամ)

2017թ.
65,634,065
4,545,134
70,179,199

Ռուսաստանի Դաշնություն
Հայաստանի Հանրապետություն
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2016թ.
66,262,749
3,128,166
69,390,915

Սպայկա՚ ՍՊԸ
2017թ. Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

6. ԴՈՒՍՏՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Սպայկա ՍՊԸ-ն ձեռք է բերել
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի և Կովկասֆուդ ՍՊԸ-ի բաժնային կապիտալում 100% մասնակցությունը:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ն ջերմոցային տնտեսությունների խոշորագույն սեփականատերերից է, որոնք
օգտագործվում են Հայաստանում թարմ բանջարեղենի արտադրության համար: Կովկասֆուդ
ՍՊԸ-ին են պատկանում հողեր ու այգիներ, և նրա հիմնական գործունեությունը կապված է
թարմ մրգի աճեցման ու բերքահավաքի հետ:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի և «Կովկասֆուդ» ՍՊԸ-ի ձեռքբերումը թույլ կտա Խմբին մեծապես ընդլայնել
իր ջերմոցային տնտեսության, դրանց շահագործման ու պտղատու ծառերի մշակման
ծավալները: Սա Խմբի համար ուղղահայաց աճ է ներկայացնում, որը հնարավորություն կտա
Խմբին ընդլայնել ու ավելացնել Ռուսաստան արտահանվող գյուղատնտեսական արտադրանքի
ծավալները: Խումբն ակնկալում է, որ ծավալների ընդլայնմամբ պայմանավորված
արդյունավետությունը կապահովի իր գործունեության բարձր արդյունավետությունը և
շահավետությունը:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի ձեռքբերումը
(հազար դրամ)

Փոխհատուցում

4,745,818

Ձեռք բերված նույնականացվող ակտիվներ և ստանձնած
պարտավորություններ
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Ընդամենը ձեռք բերված նույնականացվող զուտ ակտիվներ

Դուստր ձեռնարկության ձեռքբերումից ստացված օգուտ

19,813,673
1,338
348,055
17,194
(9,020,496)
(776,591)
10,383,173

5,637,355

2017թ-ի ապրիլի 27-ին Սպայկա ՍՊԸ-ն ստորագրել է Գրինհաուս ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասի
գնման վերաբերյալ առուվաճառքի պայմանագիր՝ 4,745,817,500 ՀՀ դրամ փոխհատուցման
դիմաց: Գրինհաուս ՍՊԸ-ի Վերջնական շահառու սեփականատերն ու վերահսկող կողմը Պրն.
Դավիթ Ղազարյանն է, ով Սպայկա ՍՊԸ-ի բաժնետերն է:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի ձեռքբերումը ընդհանուր վերահսկողության գործարք է, և Գրինհաուս ՍՊԸ-ի
շահավետ գնման գործարքից օգուտը ճանաչվում է սեփական կապիտալում որպես բաժնետիրոջ
կողմից կապիտալ ներդրում` հիմք ընդունելով, որ շահույթը վերաբերում է բաժնետերերի հետ
գործարքին, որոնք ներկայացված են որպես Ընկերության բաժնետեր:
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7. ՀԱՍՈՒՅԹ
(հազար դրամ)

2017թ.
Գյուղմթերքի վաճառքից հասույթ
Միջազգային բեռնափոխադրման ծառայություններից
Ավտոտեխսպասարկման ծառայություններից
Պահածոյացված գյուղմթերքի վաճառքից
Այլ

Գյուղմթերքի վաճառքը թարմ մրգերի
արտահանումն է ռուսաստանյան շուկա:

և

բանջարեղենի,

2016թ.

64,981,959
4,258,752
350,241
1,418
586,829
70,179,199
ինչպես

նաև

64,011,363
3,195,440
156,313
1,008
2,026,791
69,390,915
կաթնամթերքի

Այլ հասույթը հիմնականում ստացվում է միջնորդավճարներից և այլ ապրանքի վաճառքից:
8. ՎԱՃԱՌՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ
(հազար դրամ)

2017թ.
Գյուղմթերքի վաճառք
Միջազգային բեռնափոխադրման ծառայություններ
Բեռնատարների տեխսպասարկման ծառայություններ
Պահածոյացված գյուղմթերք
Այլ

42,320,443
2,281,736
172,791
1,199
216,007
44,992,176

2016թ.

43,113,452
1,688,204
84,240
718
58,976
44,945,590

Վաճառքի ինքնարժեքը ներառում է հետևյալ ծախսերը՝
(հազար դրամ)

2017թ.

34,420,307
5,558,671
2,016,537
969,696
657,644
336,399
373,892
659,030
44,992,176

Գյուղմթերքի ձեռքբերում
Ծառայությունների ձեռքբերում
Մաքսային վճարներ
Վառելանյութի գծով ծախսեր
Աշխատավարձ և պարգևավճարներ
Օրապահիկ և ճանապարհածախս
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Այլ
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2016թ.

32,665,517
7,762,521
2,182,164
543,645
410,089
240,750
232,676
908,228
44,945,590

Սպայկա՚ ՍՊԸ
2017թ. Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

9. ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.
Տրանսպորտային ծախսեր
Աշխատավարձի գծով ծախսեր
Միջնորդավճարների գծով ծախսեր
Հիմնական միջոցների վերանորոգում և սպասարկում
Հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսեր
Հաստատագրված վճար
Այլ

2,433,007
984,367
190,910
334,349
498,202
193,285
749,748
5,383,868

2016թ.

3,236,441
818,718
187,416
317,442
389,796
117,967
563,605
5,631,385

10. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.
Աշխատավարձ
Հիմնական միջոցների մաշվածություն
Բանկային և ապահովագրության ծախսեր
Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր
Պարտադիր վճարներ
Աուդիտորական և խորհրդատվական ծախսեր
Կոմունալ և գրասենյակային ծախսեր
Հիմնական միջոցների վերանորոգում և սպասարկում
Այլ

561,827
264,579
394,588
27,253
34,883
108,916
60,919
39,271
121,607
1,613,843

2016թ.

548,296
258,770
181,135
28,211
97,083
91,639
38,608
37,382
95,190
1,376,314

11. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.

93,671
44,379
26,829
121,432
286,311

Փոխհատուցման եկամուտ
Կրեդիտորական պարտքի ներումից եկամուտ
Հիմնական միջոցների օտարումից եկամուտ
Այլ եկամուտներ
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2016թ.

68,071
356,040
159,732
583,843

Սպայկա՚ ՍՊԸ
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12. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.
Պաշարների արժեզրկում
Կրեդիտորական պարտքերի արժեզրկման պահուստ
Հիմնական միջոցների վերագնահատումից վնաս (15)
Մաշվածություն
Հիմնական միջոցների արժեզրկման պահուստ
Այլ ծախսեր

670,770
186,829
185,514
165,529
26,422
1,235,064

2016թ.

1,003,318
126,980
132,132
72,302
172,925
1,507,657

13. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ/(ԾԱԽՍ)
(հազար դրամ)

2017թ.

2016թ.

Ֆինանսական եկամուտ

1,623
223,069
224,693

4,465
121,768
126,233

Տոկոսային ծախսեր

(1,214,856)
(2,879,843)
(4,094,699)

(180,460)
(2,637,580)
(2,818,040)

Զուտ ֆինանսական ծախս

(3,870,007)

(2,691,807)

Տոկոսային եկամուտներ
Արտարժույթի փոխարկումից եկամուտ, զուտ
Ֆինանսական ծախս
Փոխարժեքային տարբերությունից ծախսեր, զուտ

14. ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ
Շահույթում կամ վնասում ճանաչված
(հազար դրամ)

2017թ.

(480,312)
118,083
(362,229)

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս
Հետաձգված հարկի գծով եկամուտ
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2016թ.

(654,791)
(10,938)
(665,729)

Սպայկա՚ ՍՊԸ
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Այլ համապարփակ արդյունքում ճանաչված
(հազար դրամ)

2017թ.

2016թ.

(275,033)
(275,033)

Հետաձգված հարկ

-

Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների շարժ
(հազար դրամ)

2017թ.
1 հունվարի
դրությամբ

Շահույթում
կամ վնասում
ճանաչված

Այլ
համապարփակ
արդյունքում
ճանաչված

31
դեկտեմբերի
դրությամբ

Հետաձգված հարկային ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Ընդամենը հետաձգված հարկային ակտիվներ

37,162
68,227
105,389

(59)
37,366
62,383
99,690

-

37,103
105,593
62,383
205,079

(11,040)

18,393

(275,033)

(267,680)

(11,040)

18,393

(275,033)

(267,680)

94,349

118,083

(275,033)

(62,601)

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
Հիմնական միջոցներ
Ընդամենը հետաձգված հարկային
պարտավորություններ

Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվներ

(հազար դրամ)

2016թ.
1 հունվարի
դրությամբ

Շահույթում
կամ վնասում
ճանաչված

Այլ
համապարփակ
արդյունքում
ճանաչված

31
դեկտեմբերի
դրությամբ

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

61,002
42,831
12,494
116,327

(23,840)
25,396
(12,494)
(10,938)

-

37,162
68,227
105,389

Հիմնական միջոցներ
Ընդամենը հետաձգված հարկային
պարտավորություններ

(11,040)

-

-

(11,040)

(11,040)

-

-

(11,040)

Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվներ

105,287

(10,938)

-

94,349

Հիմնական միջոցներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
Ընդամենը հետաձգված հարկային ակտիվներ

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ
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15. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
(հազար դրամ)
Տնտեսական,
արտադրական
և այլ գույք

Սարքավորում
ներ

Փոխադրամիջո
ցներ

15,144,520
134,473
1,244,645
16,523,638

2,108,849
433,464
2,542,313

7,349,373
7,605,423
(41,000)
14,913,796

201,626
51,925
(39)

19,500
-

253,512

19,500

1,941,232
7,336,120
5,798
102,211
25,908,999

18,393,157
1,232,113
(116,061)
3,807,343
25,858,865

34,825
112,549
15,061,170

97,499
425,282
776,293

65,963
(3,600)
828,640
910,503

272,633
272,633

296,908
142,428
72,302
511,638

1,613,456
559,027
(35,744)
2,136,739

45,423
38,973
(40)
84,356

14,626
319,218
-

155,877
1,195,900
(29,411)
-

7,074
753,029
-

33,833
90,459
-

Հող և Շենքեր

Պտղատու
բույսեր

Անավարտ
շինարարություն

Ընդամենը

Սկզբնական/վերագնահատված արժեք
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ավելացումներ
Օտարումներ
Փոխանցումներ
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ձեռքբերում՝ ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորման միջոցով
Ավելացումներ
Օտարումներ
Վերագնահատումներ
Փոխանցումներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

825,000
3,304,666
(1,244,645)
2,885,021

25,629,368
11,549,451
(41,039)
37,137,780

19,549,239
355,212
(3,909,554)
18,879,918

20,532,676
28,655,303
(119,661)
1,189,651
87,395,748

313
313

-

1,955,789
1,013,374
72,302
(35,784)
3,005,679

3,847
22,313
(199)
-

-

215,257
2,380,919
(29,610)
-

Մաշվածություն և արժեզրկում
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Տարեկան մաշվածություն
Արժեզրկում
Օտարում
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ձեռքբերում՝ ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորման միջոցով
Տարեկան մաշվածություն
Օտարում
Վերագնահատում
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2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

606,476

1,834,005

2,896,842

208,648

26,274

-

5,572,245

16,251,005
25,302,523

2,030,675
24,024,860

12,777,057
12,164,328

169,156
567,645

19,187
884,229

2,885,021
18,879,918

34,132,101
81,823,504

Զուտ հաշվեկշռային արժեք
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Վարկային պայմանագրերի շրջանակներում 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության՝ վարկերի և փոխառությունների համար որպես
ապահովում գրավադրված հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 62,375,940 հազար ՀՀ դրամ (2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ՝ 31,058,737 հազար ՀՀ դրամ):
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման միջոցով հողի ու շենքերի ավելացումները ներառում են Շահումյանի և Ալափարսի
շրջաններում ու Երևանում գտնվող հողերն ու շենքերը, որոնք պատկանում են ձեռք բերված դուստր ընկերություններին՝ Գրինհաուս ՍՊԸ-ին և
Կովկասֆուդ ՍՊԸ-ին: Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման միջոցով հիմնական միջոցների ավելացումները հիմնականում
ներառում են մոտ 30 հեկտար ջերմոցային տնտեսություններ, որոնք գտնվում են Շահումյանի շրջանում և պատկանում են Գրինհաուս ՍՊԸ-ին:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում հողի ու շենքերի ավելացումներն են պետական շնորհի միջոցով Ընկերությանը
տրամադրված հողատարածքը (տես` ծանոթագրություն 24) և ձեռք բերված այլ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը (2016թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված տարվա ընթացքում ավելացումները հիմնականում ներառում էին ձեռք բերված մոտ 74 հեկտար հողերը՝ մրգատու ծառերի
տնկման ու մշակման համար, Բագրատաշեն գյուղում ձեռք բերված հողատարածքը՝ պահեստի կառուցման և գոյություն ունեցող
շինությունների վրա կապիտալ ծախսումների կատարման համար):
2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում հիմնական միջոցների փոխանցումներին է վերաբերում հիմնականում մոտ 5.3
հեկտար ջերմոցային տնտեսությունը Արտաշատի տարածքում, որն ավարտին է հասցվել և շահագործման հանձնվել 2017 թ-ին (2016թ.-ի
դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Հողերի և շենքերի փոխանցումներն են. պահեստը Բագրատաշենի տարածքում՝
Հայաստանի և Վրաստանի պետական սահմանի անցակետի մոտ (Հայաստանը Վրաստանի և հետագայում Ռուսաստանի հետ կապող գլխավոր
մայրուղու մոտակայքում) և «Վոլվո» բեռնատարների ավտոտեխսպասարկման կենտրոնը):
2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անավարտ ակտիվներն են հիմնականում 20 հեկտար ջերմոցային տնտեսության անավարտ
շինարարությունը, պանրի գործարանը, 30 հեկտար նորատունկ պտղատու ծառերը (հիմնականում՝ կեռասենիներ) և 47 հեկտար բաց դաշտում
բողկի մշակման համար ոռոգման համակարգը (2016թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անավարտ ակտիվներն էին հիմնականում 5.3 հեկտար
ջերմոցային տնտեսության անավարտ շինարարությունը և 30 հեկտար նորատունկ պտղատու ծառերը (հիմնականում՝ կեռասենիներ)):
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Հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսը բաշխվել է հետևյալ կերպ.
(հազար դրամ)

2017թ.

1,299,837
498,202
264,579
165,529
152,772
2,380,919

Վաճառքի ինքնարժեք
Իրացման ծախսեր
Վարչական ծախսեր
Այլ ծախսեր
Կենսաբանական ակտիվներ

2016թ.

232,676
389,796
258,770
132,132
1,013,374

Հիմնական միջոցների վերագնահատում
Տարվա ընթացքում իրականացված վերագնահատումը ներկայացնում է վերագնահատումից
ստացված 1,375,165 հազար ՀՀ դրամ օգուտների (հող և շինություններ, բերքատու բույսեր ու
չհասունացած բերքատու բույսեր) և 185,514 հազար ՀՀ դրամ վերագնահատումից վնասի
(անավարտ ակտիվներին վերաբերող) հանրագումարը:
Հիմնական միջոցների իրական արժեքը դասվել է իրական արժեքի հիերարխիայի 3-րդ
մակարդակին՝ հիմք ընդունելով գնահատման մեթոդի համար օգտագործված ելակետային
տվյալները:
Ձեռք բերման պահին դուստր ընկերության բերքատու բույսերի ու չհասունացած բերքատու
բույսերի իրական արժեքը և հողային տարածքների ու շինությունների և բույսերի (ջերմոցների)
իրական արժեքները որոշվել են՝ հիմնվելով անկախ լիցենզավորված գնահատող «Ալտա Վիպ»
ՍՊԸ-ի կողմից իրականացված գնահատման արդյունքների վրա:
Բացառությամբ հողի,
բերքատու բույսերի ու չհասունացած բերքատու բույսերի (որոնց արժեքը գնահատվել է
համեմատական մեթոդի կիրառմամբ՝ հիմնվելով շուկայում վերջերս տեղի ունեցած
գործարքների վրա, Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ անշարժ գույքի
առուվաճառքի, ինչպես նաև վարձակալության շուկան չունի զարգացվածության բավարար
մակարդակ և չի ապահովում համադրելի հիմնական միջոցների վաճառքի և վարձակալության
բավարար ծավալ, ինչպես նաև բավարար քանակի արժանահավատ տեղեկատվություն՝
շուկայական արժեքների հիման վրա գույքի գնահատման համար:
Այդ
պատճառով շինությունների և բույսերի (ջերմոցների) իրական արժեքը որոշվել է՝
օգտագործելով մաշեցված փոխարինման արժեքը: Գնահատման այս մեթոդը հաշվի է առնում
հիմնական միջոցի վերարտադրման արժեքը՝ մաշվածության գծով ճշգրտմամբ: Մաշվածության
համար ճշգրտում կատարելիս հաշվի է առնվում ակտիվի տարիքը՝ օգտակար ծառայության և
մնացորդային արժեքի առումով: Մաշեցված փոխարինման արժեքը գնահատվել է՝ հիմնվելով
նմանատիպ
հիմնական
միջոցների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
վերլուծության,
վիճակագրական տվյալների և Հայաստանյան ու միջազգային շուկաների մասին
հրապարակումների վրա:
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16. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
(հազար դրամ)

Համակարգչային
ծրագրեր

Արտոնագրեր

Ընդամենը

Սկզբնական արժեք
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

24,323

1,861

26,184

1,623

-

1,623

25,946

1,861

27,807

1,610

-

1,610

10,950
38,506

1,861

10,950
40,367

9,148
2,555
11,703

872
187
1,059

10,020
2,742
12,762

273

-

273

2,818
14,794

186
1,245

3,004
16,039

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

14,243

802

15,045

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

23,712

616

24,328

Ավելացումներ
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ձեռքբերում՝ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորման միջոցով
Ավելացումներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Կուտակված ամորտիզացիա
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Տարեկան ամորտիզացիա
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ձեռքբերում՝ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորման միջոցով
Տարեկան ամորտիզացիա
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Զուտ հաշվեկշռային արժեք

Արտոնագրերը ներառում են "Արարատ Ֆուդ", "Արարատ Ֆրութ" և "Սպայկա Պլաստիկ"
ապրանքանիշերը:
17. ՊԱՇԱՐՆԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.

3,349,267
1,155,168
256,929
4,761,364

Գյուղատնտեսական արտադրանք
Հումք և նյութեր
Պատրաստի արտադրանք

2016թ.

1,796,754
513,903
161,465
2,472,122

Գյուղատնտեսական արտադրանքում հիմնականում ներառված են կաթնամթերքը, թարմ միրգն
ու բանջարեղենը: Պատրաստի արտադրանքը հիմնականում Ընկերության կողմից արտադրված
մրգային կոմպոտներն են:
2017 թ-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում 35,364,645 հազար ՀՀ դրամի
գյուղատնտեսական արտադրանք ծախսագրվել է «Վաճառքի ինքնարժեք» հոդվածով (2016 թ-ին՝
32,665,517 հազար ՀՀ դրամ):
Բացի այդ, 2017 թ-ին պաշարները կրճատվել են 670,770 հազար ՀՀ դրամի չափով (2016 թ-ին՝
1,003,318 հազար ՀՀ դրամի չափով)՝ մինչև իրացվելիության զուտ արժեք արժեզրկման
արդյունքում: Այդպիսի արժեզրկման կորուստները ծախսագրվել են «Այլ ծախսեր» հոդվածով:
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18. ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
(հազար դրամ)

Չհասունացած բերքատու բույսերի վրա աճող մթերքը

2017
560,876
560,876

2016
-

Կենսաբանական ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով: 2017 թ-ի դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ կենսաբանական ակտիվ էր լոլիկ տեսակի բույսերի վրա աճող մթերքը 32 հեկտար
ջերմոցային տնտեսությունում:

Հաշվեկշռային արժեքների համադրումը ներկայացված է ստորև.
(հազար դրամ)

2017
Հունվարի 1-ի դրությամբ
Գյուղմթերքի ինքնարժեքը
Գյուղմթերքի իրական արժեքից օգուտը բերքահավաքին (տես
ստորև)
Պաշարներում հաշվառված բերքը

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

2016

3,920,764

-

507,966

-

(3,867,854)
560,875

-

Իրական արժեքներ
Բերքահավաքի ժամանակ գյուղատնտեսական մթերքի իրական արժեքի չափումը դասակարգվել
է որպես երկրորդ մակարդակի իրական արժեք՝ հիմնվելով շուկայում վաճառքի դիտարկելի
տվյանլների վրա:
(հազար դրամ)

2017
Բերքահավաքին գյուղմթերքի իրական արժեքը՝ հանած
վաճառքի ինքնարժեքը
Մթերած գյուղատնտեսական արտադրանքի ինքնարժեքը

Կենսաբանական ակտիվների իրական արժեքից օգուտը

2016

3,867,854

-

(3,359,888)
507,966

-

19. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.

178,419
382,815
561,234

Դրամական միջոցներ դրամարկղում
Ընթացիկ բանկային հաշիվներ
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20. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.
Առևտրային դեբիտորական պարտքեր
Տրված կանխավճարներ
Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով
Դեբիտորական պարտքեր աշխատակիցների գծով
Այլ դեբիտորական պարտքեր
Արժեզրկման պահուստ

Ոչ ընթացիկ
Ընթացիկ

2016թ.

4,691,955
2,655,329
1,789,846
168,134
59,175
9,364,439
(527,971)

3,100,328
2,318,755
1,252,020
52,049
144,537
6,867,689
(341,142)

8,836,468

6,526,547

471,573
8,364,897

1,199,913
5,326,634

8,836,469

6,526,547

Ոչ ընթացիկ առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը ներառում են հիմնական միջոցների
ձեռքբերման գծով տրված կանխավճարները:
Առևտրային դեբիտորական պարտքերի գծով տոկոսներ
հիմնականում ունեն մինչև 60 օր ժամկետայնություն:

չեն

հաշվարկվում,

և

դրանք

Ընկերությունը ֆակտորինգի գծով բանկերին է փոխանցել առևտրային դեբիտորական
պարտքեր` դրամական միջոցների դիմաց: Այդ դեբիտորական պարտքերը չեն ապաճանաչվել
Ընկերության համախմբված ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, որովհետև
Ընկերությանն են վերապահվել տվյալ դեբիտորական պարտքերի գծով հիմնական ռիսկերն ու
իրավունքները, նախ և առաջ, վարկային ռիսկը: Ֆակտորինգի գծով ստացված միջոցները
հաշվառվել են որպես ապահովված բանկային վարկեր:
Տրված
կանխավճարները
Ընկերությունը
հիմնականում
ծառայությունների և վառելիքի ձեռքբերման նպատակով:

կատարել

է

գյուղմթերքի,

Բյուջեի գծով դեբիտորական պարտքերը հիմնականում ներառում են փոխհատուցման ենթակա
ԱԱՀ-ի գումարները: Ղեկավարությունը հավատացած է, որ պետական բյուջեի գծով
դեբիտորական պարտքերն արժեզրկված չեն և ամբողջովին ենթակա են վերականգնման:
Արժեզրկման կորուստների պահուստի շարժը ներկայացված է ստորև.
(հազար դրամ)

2017
341,142
186,829
527,971

Հունվարի 1-ի դրությամբ
Արժեզրկման համար տարեկան հատկացումները
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
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21. ՍՏԱՆԱԼԻՔ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
(հազար դրամ)

2017թ.
Փոխկապակցված անձանց տրամադրած վարկերից
ստանալիք գումարներ (Ծան. 29)

2016թ.

600,300

3,744,336

600,300

3,744,336

Փոխկապակցված անձանց տրամադրված փոխառությունները անտոկոս են և ենթակա են
վճարման ըստ պահանջի:

22. ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ
22.1

Կանոնադրական կապիտալ
(հազար դրամ)

Հայտարարված և վճարված կանոնադրական կապիտալ

2016թ.
6,194,169

2015թ.
6,194,169

6,194,169

6,194,169

2017թ.-ի և 2016թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կանոնադրական կապիտալը
կազմել է 6,194,169 հազար դրամ:
2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընկերության բաժնետերերն են Դավիթ Ղազարյանը՝ 51%, և
Ռոզա Ստեփանյանը՝ 49% (2016թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ Դավիթ Ղազարյանը՝ 51%, և
Ուոլտեքս Էքսպրես Էլ Փի ընկերությունը՝ 49%): 2017 թ-ի հոկտեմբերի 18-ին Ուոլտեքս Էքսպրես
Էլ Փի ընկերությունը փոխանցել է Սպայկա ՍՊԸ-ի իր բաժնեմասը Ռոզա Ստեփանյանին:
22.2

Լրացուցիչ վճարված կապիտալ

2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Ընկերությունը ձեռք է բերել
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասը, ինչից ունեցել է 5,637,355 հազար ՀՀ դրամի օգուտ
(ծանոթագրություն 6): Գրինհաուս ՍՊԸ-ի ձեռքբերումը ընդհանուր վերահսկողության գործարք
է, և Գրինհաուս ՍՊԸ-ի շահավետ գնման գործարքից օգուտը ճանաչվում է սեփական
կապիտալում որպես բաժնետիրոջ կողմից կապիտալ ներդրում` հիմք ընդունելով, որ շահույթը
վերաբերում է բաժնետերերի հետ գործարքին, որոնք ներկայացված են որպես Ընկերության
բաժնետեր:
22.3

Վերագնահատման պահուստ

Վերագնահատման պահուստը արտացոլում է հողերի վերագնահատումից առաջացած իրական
արժեքի աճի և համապատասխան հետաձգված հարկային պարտավորության զուտ գումարը,
ինչպես նաև վերագնահատումից առաջացած նվազման գումարը՝ այնքանով, որքանով այդ
նվազումը գերազանցում է պահուստում այդ նույն ակտիվի գծով նախկին վերագնահատմանը
վերաբերող մնացորդը, եթե լինի այդպիսին:
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22.4

Շահաբաժիններ

ՀՀ
օրենսդրության
համաձայն`
Ընկերության
բաշխման
ենթակա
պահուստները
սահմանափակվում են Ընկերության Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ստանդարտների
համաձայն
պատրաստված
ֆինանսական
հաշվետվություններում
արտացոլված չբաշխված շահույթի չափով:
2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը հայտարարել և վճարել է 2,631,255 հազար
դրամ ընդհանուր գումարով շահաբաժիններ (2016 թ-ին՝ 1,630,494 հազար դրամ):

23. ՎԱՐԿԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.

2016թ.

Ոչ ընթացիկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկեր
Գրավով չապահովված բանկային վարկեր
Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորություններ
Երկարաժամկետ փոխառություն
Ընթացիկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկեր
Գրավով չապահովված բանկային վարկեր
Ֆինանսկան վարձակալության գծով պարտավորություններ
Երկարաժամկետ փոխառության կարճաժամկետ մաս
Փոխկապակցված կազմակերպությունից ստացված
փոխառություն (Ծան 26)
Ընդամենը վարկեր և փոխառություններ

32,437,200
3,284,724
3,266,304
118,960
39,107,188

10,499,842.23
2,684,672
4,532,343
189,242
17,906,099

3,918,421
657,897
1,384,541
128,056

3,618,171
240,303
1,583,691
112,514

-

16,030

6,088,915
45,196,103

5,570,709
23,476,808

Գրավ
Վարկերն ու փոխառությունները ապահովված են հետևյալ գրավներով՝


Անշարժ գույք (Ծան. 15)



Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր (Ծան. 20)



Ընթացիկ բանկային հաշիվների շրջանառություն



Մասնակցի՝ Դավիթ Ղազարյանի, անձնական երաշխավորություն:
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Վարկերի պայմաններն ու ժամկետները ներկայացված են ստորև.
(հազար դրամ)

Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով ապահովված բանկային վարկ
Գրավով չապահովված բանկային վարկ
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալություն
Երկարաժամկետ փոխառություն
Երկարաժամկետ փոխառություն
Կապակցված կողմին վճարվելիք վարկեր

Արժույթ

Մարման
տարի

USD
USD
RUB
AMD
AMD
AMD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
AMD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
AMD
EUR
EUR

2019
Cont.
Cont.
2019
2019
2020
2019
2020
2021
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2032
2020
2022
2024
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2021
2021
2023
2019
2019

RUB

-

Անվանական
տոկոսադրույք

2017թ.

2016թ.

798,616
4,781,004
111
13%
111,366
15%
14%
7,244
4,243,842
7%
5,525,520
7%
10.75%
1,467,149
EURIBOR+1.95
157,680
2.2%
7,531,364
9.5%
811,011
9.5%
127,625
72,711
8.5%
1,733,476
8%
3,298,611
7.25%
495,166
10.3%
636,817
8.25%
381,991
8.25%
208,247
10.5%
2,143,423
8.5%
961,627
EURIBOR+7%
276,520
6%
232,775
9.5%
351,726
12%
3,942,621
EURIBOR+2.90%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
77,866
15,173
7.5%
1,490,729
5%
3,032,223
5.5%
34,853
2%
7.5%
98,496
148,520
7.5%
-

947,227
3,193,983
1,402,305
18,672
66,614
4,781
2,568,512
2,808,464
1,736,692
1,153,775
216,988
2,924,976
15,107
21,152
54,385
38,321
233,525
46,050
1,916,492
3,791,002
105,017
196,738
16,030

45,196,103

23,476,808

10.75%
9%
15%

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2017թ-ի ընթացքում ձեռք բերված դուստր
ընկերություններին վերաբերող վարկերի ու փոխառությունների հաշվեկշռային արժեքը կազմել է
8,986,903 հազար ՀՀ դրամ:
Խումբը բանակցել է տեղական բանկի հետ և 2018 թ-ի հունվար ամսին Խմբի՝ գրավով
ապահովված, ԱՄՆ դոլարով ներկայացված բանկային վարկերի տոկոսադրույքը և 9%-10.75%
տարեկան տոկոսադրույքները իջեցվել են մինչև 8.5%:
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Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆինանսական վարձակալության գծով պարտավորությունները ենթակա են վճարման հետևյալ
կերպ՝
(հազար դրամ)

Ապագա նվազագույն
վարձավճարներ

2017թ.
Մինչև 1 տարի
1-ից մինչև 5 տարի

1,559,203
3,719,592
5,278,795

2016թ.

Նվազագույն վարձավճարների
ներկա արժեք

Տոկոսներ

2017թ.

1,792,815
5,151,188
6,944,003

174,662
453,235
627,898

2016թ.

209,124
618,845
827,969

2017թ.

1,384,541
3,266,357
4,650,897

2016թ.

1,583,691
4,532,343
6,116,034

24. ՊԵՏԱԿԱՆ ՇՆՈՐՀՆԵՐ

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Խումբը պետական շնորհի միջոցով
Երևանի քաղաքապետարանից ստացել է 6,053,198 հազար ՀՀ դրամ իրական արժեքով 76.4
հեկտար հողատարածք՝ պայմանով, որ մինչև 2020 թ-ը նա այդտեղ կկառուցի կապույտ պանրի
գործարան և ջերմոցային տնտեսություն:
Խումբն արդեն սկսել է շինարարությունը, և
ղեկավարությունը վստահ է, որ շնորհի պայմաններն ամբողջությամբ կկատարվեն:

25. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ
(հազար դրամ)

2017թ.
Կրեդիտորական պարտքեր ձեռքբերումների գծով
Ստացված կանխավճարներ
Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի գծով
Կրեդիտորական պարտքեր մասնակիցների գծով
Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի գծով
Հաշվեգրված ծախսերի պահուստ
Այլ կրեդիտորական պարտքեր

2016թ.

5,026,388
402,229
140,247
96,260
63,025
311,914
13,135

932,227
106,686
107,299
125,914
204,514
58,328

6,053,198

1,534,968

26. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Ֆինանսական ռիսկերի գործոններ
Ֆինանսական գործիքներն օգտագործելիս Ընկերությունը ենթարկվում է հետևյալ ռիսկերին.




Պարտքային ռիսկ
Իրացվելիության ռիսկ
Շուկայական ռիսկ

Ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության ռիսկերի կառավարման
համակարգի մշակման և վերահսկողության համար:
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Խմբի ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է բացահայտել և վերլուծել այն
ռիսկերը, որոնց ենթարկվում է Խումբը, սահմանել ռիսկերի համապատասխան սահմանաչափեր
և վերահսկման մեխանիզմներ, ինչպես նաև վերահսկել ռիսկերի մակարդակները և դրանց
համապատասխանությունը
որոշված
սահմանաչափերին:
Ռիսկերի
կառավարման
քաղաքականությունը և համակարգերը կանոնավոր կերպով վերանայվում են շուկայական
պայմանների ու Խմբի գործունեության փոփոխություններն արտացոլելու նպատակով:

1) Պարտքային ռիսկ
Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերը չի կատարում
իր պարտավորությունները, որի հետևանքով կնվազեն հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առկա
ֆինանսական ակտիվներից առաջացած ապագա դրամային հոսքերը: Այս ռիսկն առաջանում է
ֆինանսական գործիքներից, ինչպիսիք են առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերը, տրված
փոխառությունները և բանկերում պահվող դրամական միջոցներն ու դրանց համարժեքները:
Խումբը որդեգրել է քաղաքականություն՝ ապահովելու, որ ապրանքի ու ծառայությունների վաճառքը
կատարվի պատշաճ վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներին, և շարունակաբար վերահսկում
է իր դեբիտորական պարտքերի իրավիճակը: Փոխառությունները տրամադրվում են կապակցված

կողմերին: Դրամային մնացորդները պահվում են վարկային պորտֆելի բարձր որակ ապահովող
ֆինանսական հաստատություններում:

Պարտքային ռիսկի ազդեցությունը
Պարտքային ռիսկի առավելագույն ազդեցությունը ներկայացվում է ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքով:
Պարտքային ռիսկի առավելագույն ազդեցությունը հաշվետու
ամսաթվի դրությամբ բերված է ստորև.
(հազար դրամ)

2017թ.

8,836,469
382,815
600,300
9,819,584

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
Ընթացիկ բանկային հաշիվներ
Տրամադրված փոխառություններ

2016թ.

6,526,547
187,458
3,744,336
10,458,341

2) Իրացվելիության ռիսկ
Իրացվելիության ռիսկն այն ռիսկն է, որ Խումբը անկարող կլինի կատարել իր
պարտավորությունները:
Իրացվելիության
ռիսկը
առաջանում
է
ակտիվների
և
պարտավորությունների ժամկետայնության անհամապատասխանության դեպքում: Այդ
անհամապատասխանությունը կարող է մեծացնել շահութաբերությունը, սակայն կարող է նաև
մեծացնել կորուստների ռիսկը:
Խումբն այդպիսի կորուստների նվազեցմանն ուղղված
ընթացակարգեր ունի, որոնցից են բավարար դրամային միջոցներ և այլ բարձր իրացվելիության
ընթացիկ ակտիվներ պահելը, ինչպես նաև համապատասխան վարկային միջոցների
առկայությունը:
Ստորև
ներկայացված
է
ֆինանսական
պարտավորությունների
պայմանագրային
ժամկետայնությունը՝ ներառյալ
գնահատված տոկոսավճարները հաշվետու ամսաթվի
դրությամբ:
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31 դեկտեմբեր 2017թ.
(հազար դրամ)

Վարկեր և
փոխառություններ
Առևտրային և այլ
կրեդիտորական պարտքեր
Կրեդիտորական պարտքեր
շահութահարկի գծով

Հաշվեկշռային
արժեք

Պայմանագրային
դրամական
միջոցների հոսքեր

45,196,103

Մինչև 3
ամիս

3-12 ամիս

1-5 տարի

5 տարուց
ավելի

51,038,363

2,020,446

8,226,309

37,436,036

3,355,572

6,053,198

6,053,198

2,464,326

3,588,872

-

-

111,254

111,254

111,254

-

-

-

51,360,555

57,202,815

4,596,026

11,815,181

37,436,036

3,355,572

Հաշվեկշռային
արժեք

Պայմանագրային
դրամական
միջոցների հոսքեր

23,476,808

25,631,156

31 դեկտեմբեր 2016թ.
(հազար դրամ)

Վարկեր և
փոխառություններ
Առևտրային և այլ
կրեդիտորական պարտքեր
Կրեդիտորական պարտքեր
շահութահարկի գծով

Մինչև 3
ամիս

3-12 ամիս

1-5 տարի

5 տարուց
ավելի

1,122,732

5,953,980

17,429,707

1,124,737
-

1,534,968

1,534,968

1,534,968

-

-

51,945
25,063,721

51,945
27,218,069

51,945
2,709,645

5,953,980

17,429,707

1,124,737

3) Շուկայական ռիսկ
Շուկայական ռիսկը Ընկերության եկամուտների կամ վերջինիս ֆինանսական գործիքների
արժեքի փոփոխության ռիսկն է շուկայական գների, այդ թվում՝ արտարժույթի փոխարժեքների,
տոկոսադրույքների և բաժնետոմսերի գների փոփոխության արդյունքում: Շուկայական ռիսկի
կառավարման նպատակը ռիսկի այնպիսի կառավարումն ու վերահսկումն է, որը թույլ կտա
պահպանել այս ռիսկին ենթարկվածության աստիճանն ընդունելի սահմաններում՝
միաժամանակ ապահովելով ռիսկի դիմաց եկամտաբերության օպտիմալացումը:
Արտարժույթի ռիսկ
Արտաժույթի ռիսկն արտարժույթի փոխարժեքների տատանման հետևանքով ֆինանսական
գործիքի ապագա դրամական հոսքերի իրական արժեքների տատանման ռիսկն է:
Այն
առաջանում է, երբ ապագա առևտրային գործարքներն ու ճանաչված ակտիվներն ու
պարտավորությունները արտահայտվում են մի արժույթով, որը Խմբի գործառնական արժույթը
չէ: Խումբը ենթարկվում է արտարժութային ռիսկի հիմնականում ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, ՌԴ
ռուբլով և Վրացական Լարիով արտահայտված գործարքների արդյունքում:
Խմբի
ղեկավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում փոխարժեքային տատանումները և
համապատասխան միջոցներ ձեռնարկում:
Ստորև ներկայացված է արտարժույթի ռիսկին Ընկերության ենթարկվածությունը:
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31 դեկտեմբեր 2017թ.
ԱՄՆ դոլար
Ֆինանսական ակտիվներ
Առևտրային և այլ դեբիտորական
պարտքեր
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

Ֆինանսական պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական
պարտքեր
Զուտ ենթարկվածություն

Եվրո

(հազար դրամ)
Լարի

ՌԴ ռուբլի

1,659,667

1,125,991

3,391,062

13,507

8,209

493

424,605

6,368

1,667,876

1,126,484

3,815,667

19,875

27,606,654

17,084,149

-

-

1,156,987

2,918,271

859,714

-

28,763,642
(27,095,765)

20,002,420
(18,875,936)

859,714
2,955,952

19,875

31 դեկտեմբեր 2016թ.
ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

(հազար դրամ)
Լարի

Ֆինանսական ակտիվներ
Տրամադրված փոխառություններ
Առևտրային և այլ դեբիտորական
պարտքեր
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

2,588,390

1,145,967

-

513,619

1,240,457

2,052,394

9,384

27,565

3,842

142,379

3,741

3,129,574

1,244,299

3,340,740

13,125

16,082,518

5,923,543

1,428,899

-

522,450

332,416

183,826

-

16,604,968

6,255,959

1,612,725

-

(13,475,394)

(5,011,660)

1,728,015

13,125

Ֆինանսական պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Առևտրային և այլ կրեդիտորական
պարտքեր
Զուտ ենթարկվածություն

Զգայունության վերլուծություն
ՀՀ դրամի փոխարժեքի 10% արժևորումը (արժեզրկումը) ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի և ՌԴ ռուբլու
նկատմամբ կազդեր արտարժույթով արտահայտված ֆինանսական գործիքների չափման և
շահույթի կամ վնասի վրա ստորև ներկայացված գումարների չափով: Վերլուծությունն
իրականացնելիս ենթադրվում է, որ մյուս բոլոր փոփոխականները, մասնավորապես
տոկոսադրույքները, կմնան անփոփոխ:
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10% արժևորում
(հազար դրամ)
ԱՄՆ դոլարի ազդեցություն

Շահույթ կամ վնաս

Եվրոյի ազդեցություն

ՌԴ ռուբլու ազդեցություն

2017թ.

2016թ.

2017թ.

2016թ.

2017թ.

2016թ.

2,709,577

1,347,539

1,887,594

501,166

(295,595)

(172,801)

10% արժեզրկում
(հազար դրամ)
ԱՄՆ դոլարի ազդեցություն

Շահույթ կամ վնաս

Եվրոյի ազդեցություն

ՌԴ ռուբլու ազդեցություն

2017թ.

2016թ.

2017թ.

2016թ.

2017թ.

2016թ.

(2,709,577)

(1,347,539)

(1,887,594)

(501,166)

295,595

172,801

Տոկոսադրույքի ռիսկ
Տոկոսադրույքի ռիսկը շուկայական տոկոսադրույքների տատանման արդյունքում ֆինանսական
գործիքների արժեքի տատանման ռիսկն է: Փոփոխական տոկոսադրույքներով վարկերը Խմբին
ենթարկում են տոկոսադրույքի ռիսկի՝ դրամական միջոցների ապագա հոսքերի փոփոխության
առումով: Հաստատուն տոկոսադրույքներով փոխառությունները Խմբին ենթարկում են
տոկոսադրույքի ռիսկի՝ իրական արժեքների փոփոխության առումով:
Խմբի ղեկավարությունը
ուշադրության կենտրոնում է պահում տոկոսադրույքների տատանումները և համապատասխան
միջոցներ ձեռնարկում:
Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ
ներկայացված են հետևյալ կերպ՝

Ընկերության

տոկոսակիր

ֆինանսական

2017թ.

գործիքները

(հազար դրամ)
2016թ.

Ֆիքսված տոկոսադրույքով ֆինանսական գործիքներ
Ֆինանսական պարտավորություն

40,134,175

20,551,832

5,061,928
45,196,103

2,924,976
23,476,808

Փոփոխական տոկոսադրույքով ֆինանսական գործիքներ
Ֆինանսական պարտավորություն

Ընկերությունը չի հաշվառում հաստատուն տոկոսադրույքով ֆինանսական գործիքները որպես
շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող կամ վաճառքի համար մատչելի: Այդ
իսկ պատճառով, հաշվետու ամսաթվի դրությամբ տոկոսադրույքների փոփոխությունն
ազդեցություն չէր ունենա շահույթի կամ վնասի կամ սեփական կապիտալի վրա:
Կապիտալի կառավարում
Ընկերությունն իր կապիտալը կառավարում է այնպես, որպեսզի ապահովի իր անընդհատ
գործելու հնարավորությունը` առավելագույնին հասցնելով բաժնետերերի եկամուտները՝
փոխառու և կապիտալ միջոցների օպտիմալ համապատասխանություն ապահովելու միջոցով:
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Ղեկավարությունը պարբերաբար վերանայում է Խմբի կապիտալի պահանջները, որպեսզի
ապահովի արդյունավետ ֆինանսական կառուցվածք՝ միաժամանակ խուսափելով ավելորդ
պարտքերի առաջացումից: Այստեղ հաշվի են առնվում Խմբի՝ պարտքերի տարբեր դասերի
ենթակայության մակարդակները:
Խումբը կառավարում է կապիտալի կառուցվածքը և
ճշգրտումներ անում՝ հաշվի առնելով տնտեսական պայմանների փոփոխությունները և
համապատասխան ակտիվների ռիսկի առանձնահատկությունները:

27. ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
Ղեկավարությունը
գտնում
է,
որ
Ընկերության
ֆինանսական
ակտիվների
և
պարտավորությունների իրական արժեքները մոտավորապես համապատասխանում են դրանց
հաշվեկշռային արժեքներին՝ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ:
28. ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐ
Գործարար միջավայր
Հայաստանում
և
Ռուսատանում
իրականացվող
քաղաքական
և
տնտեսական
փոփոխությունները շարունակական բնույթ են կրում: Որպես զարգացող շուկա` Հայաստանում և
Ռուսաստանում բացակայում են կատարյալ գործարար միջավայր և համապատասխան
ենթակառուցվածքներ, որոնք սովորաբար գոյություն ունեն ազատ շուկայական տնտեսություն
ունեցող երկրներում: Բացի այդ, տնտեսական պայմանները շարունակում են սահմանափակել
գործառնությունների ծավալները ֆինանսական շուկաներում, և ֆինանսական գործիքների
իրական արժեքները կարող են չհամապատասխանել իրականացված գործարքներին: Հետագա
տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտը տնտեսական և ինստիտուցիոնալ զարգացման
ցածր մակարդակն է՝ զուգակցված տարածաշրջանային անկայունությամբ և միջազգային
տնտեսական ճգնաժամով:
Բոլոր այս գործոնները կարող են բացասաբար ազդել Խմբի ապագա ֆինանսական վիճակի և
գործունեության արդյունքների վրա և հանգեցնել Խմբի նվազեցված իրացվելիության և,
համապատասխանաբար, անընդհատության խնդիրների: Այնուամենայնիվ, քանի դեռ այս
անորոշություններում առկա տարակուսանքներն ու ենթադրությունները շատ են,
ղեկավարությունը չի կարող արժանահավատորեն գնահատել, թե ինչ չափով դրանք կարող են
ազդեցություն ունենալ Ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային
արժեքների վրա:
Ընկերության ղեկավարությունը գտնում է, որ համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում
գոյություն ունեցող պայմաններում՝ Խմբի կայունությունն ապահովելու համար։
Ապահովագրություն
Հայաստանում ապահովագրական համակարգը զարգացման փուլում է, և ապահովագրության
շատ տեսակներ, որոնք լայնորեն տարածված են մյուս երկրներում, Հայաստանում դեռ չեն
կիրառվում: Չնայած Խմբի հիմնական միջոցները հիմնականում ապահովագրված են բայց
Խումբը չունի ամբողջական ապահովագրական ծածկույթ իր բոլոր ակտիվների համար, ուստի
գոյություն ունի ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է
անբարենպաստ նյութական ազդեցություն ունենալ Խմբի գործունեության և ֆինանսական
վիճակի վրա:
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Հարկեր
Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է՝ հաճախակի
փոփոխվող օրենսդրությամբ, պաշտոնական դրույթներով և դատական որոշումներով, որոնք
երբեմն անհասկանալի ու հակասական են և ենթակա են տարբեր մեկնաբանությունների:
Հարկերը ենթակա են վերանայման և ուսումնասիրության հարկային մարմինների կողմից, որոնք
լիազորված են առաջադրել տուգանքներ և տույժեր:
Վերոհիշյալ հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել ավելի մեծ հարկային
ռիսկեր, քան այլ երկրներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ հարկային
պարտավորությունների գծով կատարել է համապատասխան հատկացումներ՝ հիմնվելով
կիրառելի հարկային օրենսդրության, պաշտոնական դրույթների և դատական որոշումների
իրենց մեկնաբանության վրա: Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների մեկնաբանությունները
կարող են տարբերվել, և դրանց գերակայության դեպքում ազդեցությունը սույն ֆինանսական
հաշվետվությունների վրա կարող է զգալի լինել:
29. ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
Խմբի փոխկապակցված կողմերում ներառվում են նրա մասնակիցները, վերջիններիս վերաբերող
այլ կազմակերպություններն ու անհատները և հիմնական ղեկավար անձնակազմը:
Խմբի վերջնական վերահսկող կողմը Դավիթ Ղազարյանն է, ում պատկանում է Ընկերության 51%
բաժնեմասը, իսկ մնացած 49%-ը պատկանում է Ռոզա Ստեփանյանին:
Ստորև ներկայացված են փոխկապակցված անձանց հետ կատարված գործարքներն ու
մնացորդները:
29.1 Առանցքային ղեկավար անձնակազմի փոխհատուցումը
(հազար դրամ)

2017թ.
Աշխատավարձ և պարգևատրումներ

2016թ.

304,765

317,061

29.2 Ապրանքների վաճառք և ծառայությունների մատուցում փոխկապակցված անձանց
(հազար դրամ)

2017թ.
Այլ փոխկապակցված կազմակերպություններ

12,744

2016թ.
101,259

29.3 Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերում փոխկապակցված անձանցից

(հազար դրամ)

2017թ.
Այլ փոխկապակցված կազմակերպություններ

150,364
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29.4 Փոխկապակցված անձանց տրամադրած փոխառություններ
(հազար դրամ)

2017թ.

2016թ.

600,300
600,300

Մասնակիցներ
Այլ փոխկապակցված կազմակերպություններ

2,588,390
1,155,946
3,744,336

Փոխկապակցված անձանց տրամադրված փոխառությունները անտոկոս են և ենթակա են
վճարման ըստ պահանջի:
29.5 Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր
(հազար դրամ)

2017թ.
Այլ փոխկապակցված կազմակերպություններ

2016թ.

-

676,382

29.6 Փոխկապակցված անձանցից տացված փոխառություններ
(հազար դրամ)

2017թ.

2016թ.

-

Այլ փոխկապակցված կազմակերպություններ

16,030

Փոխկապակցված անձանցից ստացված փոխառությունները անտոկոս և ենթակա են վճարման
ըստ պահանջի:
29.7 Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր
(հազար դրամ)

Ենթակա է վճարման մասնակից Ռոզա Ստեփանյանին

2017
96,260

2016
-

29.8 Վճարվելիք շահաբաժիններ
2017 թ-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Ընկերության հայտարարած
շահաբաժինների ընդհանուր գումարը կազմել է 2,631,255 հազար ՀՀ դրամ (2016 թ-ի դեկտեմբերի
31-ին ավարտված տարում՝ 1,630,494 հազար ՀՀ դրամ): Տարվա ընթացքում Ընկերությունը
ամբողջությամբ վճարել է հայտարարած շահաբաժինները:
29.9 Դուստր ընկերության ձեռքբերում
2017 թ-ին Խումբը ձեռք է բերել Գրինհաուս ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասը, որի վերջնական
վերահսկող կողմը իր բաժնետեր Դավիթ Ղազարյանն է, վերջինիս հետ կապ ունեցող անհատից:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի ձեռք բերման համար փոխհատուցումը կազմել է 4,745,818 հազար ՀՀ դրամ:
Այդ ձեռքբերումից ստացված օգուտը կազմել է 5,637,355 հազար ՀՀ դրամ:
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Սպայկա՚ ՍՊԸ
2017թ. Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

30. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԴԵՊՔԵՐ
2018 թ-ի մարտի 2-ին Ընկերությունը միջազգային բանկի հետ ստորագրել է 32,000,000 ԱՄՆ
դոլարի վարկային պայմանագիր ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ՝ ջերմոցային
տնտեսության շինարարության ծրագրային ծախսերը հոգալու համար: Վարկը ենթակա է
մարման 12 կիսամյակային վճարումներով` Ընկերությանը վարկային գումարների առաջին
վճարման ամսաթվից երկու տարի անց: Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը LIBOR-ի և 5%
մարժայի հանրագումարն է:
2018 թ-ի ապրիլի 26-ին Ընկերությունը միջազգային վարկային կազմակերպության հետ
ստորագրել է վարկային պայմանագիր 21,500,000 ԱՄՆ դոլար գումարով վարկային գծի
վերաբերյալ՝ ջերմոցային տնտեսության շինարարության ծրագրային ծախսերը հոգալու համար:
Վարկը ենթակա է մարման 25 եռամսյակային վճարումներով` սկսած 2020 թ-ի հունիսի 10-ից:
Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը LIBOR-ի և 5%-ի հանրագումարն է:
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Կարծիքի հիմքեր

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ)
համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ
նկարագրված է մեր
եզրակացության «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Խմբից` համաձայն
Հաշվապահների միջազգային դաշնության պրոֆեսիոնալ հաշվապահների վարքագրքի (ՀՄԴ-ի
Վարքագիրք) և Հայաստանի Հանրապետությունում կիրարելի` ֆինանսական հաշվետվությունների
աուդիտի նկատմամբ վարքագծի պահանջների, և մենք կատարել ենք վարքագծի նկատմամբ մեր
մյուս պարտականությունները` այդ պահանջների համաձայն: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք
բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն
արտահայտելու համար:
Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը
համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների համար
Խմբի ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համապատասխան համախմբված
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով
ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս
պատրաստել Խմբի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ են
խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:
Համախմբված
ֆինանսական
հաշվետվությունները
պատրաստելիս,
ղեկավարությունը
պատասխանատու է Խմբի՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու, անընդհատ
գործելուն առնչվող հարցերը բացահայտելու, ինչպես նաև գործունեության անընդհատության
ենթադրության վրա հիմնված հաշվառում վարելու համար, քանի դեռ ղեկավարությունը չի
նախատեսում լուծարել Խումբը կամ դադարեցնել դրա գործունեությունը, կամ չունի իրատեսական
այլընտրանք, բացի նշվածներից:
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են Խմբի համախմբված
ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:
Աուդիտորի պատասխանատվությունը համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի
համար
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ երաշխիքներ՝ խարդախությունների կամ սխալների
հետևանքով համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումերից զերծ
լինելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել աուդիտորի եզրակացություն, որը կներառի մեր
կարծիքը: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր աստիճանի հավաստիացում է, սակայն այն երաշխիք
չի հանդիսանում, որ ԱՄՍ համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական
խեղաթյուրումներ, երբ այդպիսիք կան: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության
կամ սխալի հետևանքով և համարվում են էական, եթե ակնկալվում է, որ դրանք առանձին-առանձին
կամ միասին վերցրած կարող են ազդել այս ֆինանսկան հաշվետվությունների օգտագործողների՝
դրանց հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումների վրա:
ԱՄՍ-ների համապատասխան իրականացվող աուդիտի շրջանակներում մենք կիրառում ենք
մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն ամբողջ
աուդիտի ընթացքում: Բացի այդ, մենք.
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Սպայկա՚ ՍՊԸ
2018թ. Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

վճարումներով, որոնցից առաջինը կատարվելու է առաքման պահից 6 ամիս անց: Վարկի
տոկոսադրույքը կազմելու է 1,5% տարեկան։
Գրավ
Վարկերն ու փոխառությունները ապահովված են հետևյալ գրավներով՝
•

Անշարժ գույք (Ծան. 15)

•

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր (Ծան. 20)

•

Ընթացիկ բանկային հաշիվների շրջանառություն

•

Մասնակցի՝ Դավիթ Ղազարյանի, անձնական երաշխավորություն:

24. ՊԵՏԱԿԱՆ ՇՆՈՐՀՆԵՐ
2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Խումբը պետական շնորհի միջոցով
Երևանի քաղաքապետարանից ստացել է 6,053,198 հազար ՀՀ դրամ իրական արժեքով 76.4
հեկտար հողատարածք՝ պայմանով, որ մինչև 2020թ-ը նա այդտեղ կկառուցի կապույտ պանրի
գործարան և ջերմոցային տնտեսություն:
Խումբն արդեն սկսել է շինարարությունը, և
ղեկավարությունը վստահ է, որ շնորհի պայմաններն ամբողջությամբ կկատարվեն:
25. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ
(հազար դրամ)

2018թ.
Առևտրային կրեդիտորական պարտքեր
Ստացված կանխավճարներ
Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի գծով
Կրեդիտորական պարտքեր բաժնետերերի գծով
Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի գծով
Հաշվեգրված ծախսերի պահուստ
Այլ կրեդիտորական պարտքեր

2017թ.

814,256
116,301
159,689
20,134
162,699
37,252

5,026,388
402,229
140,247
96,260
63,025
311,914
13,135

1,310,331

6,053,198

26. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Ֆինանսական ռիսկերի գործոններ
Ֆինանսական գործիքներն օգտագործելիս Ընկերությունը ենթարկվում է հետևյալ ռիսկերին.
•
•
•

Պարտքային ռիսկ
Իրացվելիության ռիսկ
Շուկայական ռիսկ

Ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության ռիսկերի կառավարման
համակարգի մշակման և վերահսկողության համար:
Խմբի ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է բացահայտել և վերլուծել այն
ռիսկերը, որոնց ենթարկվում է Խումբը, սահմանել ռիսկերի համապատասխան սահմանաչափեր
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Սպայկա՚ ՍՊԸ
2018թ. Համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

29.5 Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր կապակցված կողմերի նկատմամբ
(հազար դրամ)

2018թ.

2017թ.

-

Կրեդիտորական պարտք՝ Ռոզա Ստեփանյանի նկատմամբ

96,260

29.6 Վճարվելիք շահաբաժիններ
2018 թ-ի ընթացքում Ընկերությունը շահաբաժիններ չի հայտարարել։ 2017 թ-ի դեկտեմբերի 31ին ավարտված տարվա ընթացքում հայտարարված շահաբաժինների ընդհանուր գումարը
կազմել է 2,631,255 հազար ՀՀ դրամ։
29.7 Դուստր ընկերության ձեռքբերում
2017 թ-ին Խումբը ձեռք է բերել Գրինհաուս ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասը, որի վերջնական
վերահսկող կողմը իր բաժնետեր Դավիթ Ղազարյանն է, վերջինիս հետ կապ ունեցող անհատից:
Գրինհաուս ՍՊԸ-ի ձեռք բերման համար փոխհատուցումը կազմել է 4,745,818 հազար ՀՀ դրամ:
Այդ ձեռքբերումից ստացված օգուտը կազմել է 5,637,355 հազար ՀՀ դրամ:
30. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԴԵՊՔԵՐ
2018թ-ի հոկտեմբերի 4-ին Ընկերությունը ստորագրել է պայմանագիր «Վոլվո Թրաք Քորփորեշն»
ընկերության հետ՝ 100 Volvo FH բեռնատարների և 100 Schmitz սառնարանային կիսակցորդների
գնման համար։

Պայմանագրի համաձայն՝ բեռնատարների առաքումը

կսկսվի

միայն

պայմանագրային գնի 15 տոկոս կանխավճարի երկփուլ ամբողջական վճարումից հետո՝ 1%-ը՝
պայմանագիրը կնքելուն պես, և 14%-ը՝ հետագայում։ Հաշվետու ամսաթվի հետո կատարվել է
կանխավճարի երկրորդ փուլի վճարումը և բեռնատարների առաքումը։
2019թ-ի

հունվարի

7-ին

Ընկերությունը

շահագործման

հանձնեց

17

հա

ջերմոցային

տնտեսությունը, որը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ համարվում էր Անավարտ
շինարարություն: 2019թ. մարտի 13-ին շահագործման է հանձնվել ևս 13 հա ջերմոցային
տնտեսություն:
2019թ-ի հունվարի 30-ին Ընկերությունը շահագործման հանձնեց պանրի գործարանը, որը
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ համարվում էր Անավարտ շինարարություն:
Համաձայն Ընկերության միակ բաժնետիրոջ 2019թ-ի մարտի 11-ի որոշմամբ Ընկերությունը
պատրաստվում է թողարկել պարտատոմսեր 10 մլն ԱՄՆ դոլար, 5 մլն եվրո և 1 մլրդ ՀՀ դրամ
առավելագույն գումարներով՝ երկու և ավելի թողարկումներով և տեղաբաշխումներով,
ֆինանսավորման միջոցների դիվերսիֆիկացման և առկա վարկերի վերաֆինանսավորման
նպատակով։ Նախատեսվում է, որ պարտատոմսերը կցուցակվեն/կընդունվեն Հայաստանի
ֆոնդային բորսայում առուվաճառքի համար: Հաշվետու ամսաթվից հետո Ընկերությունը սկսել է
գործընթացը՝ որպես տեղաբաշխող ընտրելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն, որի հետ կնքվել է
համապատասխան պայմանագիր:
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Բյուջետային փոխանցում N 747868
Ամսաթիվ

02/07/2019

Նույնացուցիչ

Հաշիվ

Շահառուի հաշիվ

Գումար

1570004591390100

900005016119

AMD

Վճարողի անվանում

ՍՊԱՅԿԱ ՍՊԸ

Վճարողի բանկ

Ամերիաբանկ

ՀՎՀՀ

02228898

Տարածաշրջանի/ՀՏ կոդ

23

Շահառուի անվանում

ՀՀ Կենտրոնական բանկ

Գումարը բառերով

Հիսուն հազար դրամ

Նպատակ

Ազդագրի գրանցում

Առաջին ստորագրող
Ամսաթիվ
Սարքի անվանում
Սարքի սերիալ N
Ստորագրություն

Hovhannes Hakobyan
02/07/2019 15:28:00.000
DIGIPASS GO ընտանիքի սարք
3564849313
005633

Երկրորդ ստորագրող
Ամսաթիվ
Սարքի անվանում
Սարքի սերիալ N
Ստորագրություն

58519c92-3e20-465d-9322682f5b209910

50,000.00

Karen Baghdasaryan
02/07/2019 15:32:48.000
DIGIPASS GO ընտանիքի սարք
3590953657
728671

Կատարված է բանկի կողմից

