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«Սպայկա» ՍՊԸ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ 

2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

հազ.դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 
2020թ.  

(աուդիտ 
չանցած) 

2019թ.  
(աուդիտ 
անցած) 

2018թ.  
(աուդիտ 
անցած) 

    
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 
ծառայությունների իրացումից հասույթ 

41,319,785  57,418,157  82,405,787 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 
աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք  

(31,963,821) (43,838,877) (51,373,628) 

Համախառն շահույթ (վնաս) 9,355,964  13,579,280  31,032,159 
Իրացման ծախսեր (5,592,431) (5,655,822) (6,795,643) 
Վարչական ծախսեր (1,092,663) (2,267,084) (2,221,443) 
Արտադրանքի, ապրանքների, 
աշխատանքների, ծառայությունների 
իրացումից շահույթ (վնաս) 

2,670,870  5,656,374  22,015,073 

Գործառնական այլ եկամուտներ 1,350,998  205,263  538,701 
Գործառնական այլ ծախսեր (1,139,735) (1,889,941) (1,984,624) 
Գործառնական շահույթ (վնաս) 2,882,133  3,971,696  20,569,150 
Ֆինանսական ծախսեր (5,811,747) (4,541,993) (2,956,973) 
Արտարժույթի փոխարկումից օգուտ (վնաս) (12,361,872) (415,169) (731,290) 
Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս) -  238,862  - 
Սովորական գործունեությունից շահույթ 
(վնաս) 

(15,291,486) (746,604) 16,880,887  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս)  - -  -  
Զուտ շահույթ (վնաս) նախքան 
շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

(15,291,486) (746,604) 16,880,887  

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)  - 128,906  (1,515,054) 
Զուտ շահույթ (վնաս) շահութահարկի գծով 
ծախսի նվազեցումից հետո 

(15,291,486) (617,698) 15,365,833  
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ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

հազ.դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 
2020թ.  

(աուդիտ 
չանցած) 

2019թ.  
(աուդիտ 
անցած) 

2018թ. 
(աուդիտ 
անցած) 

    
Հիմնական միջոցներ 129,087,580 120,740,762 78,541,422 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 4,822,427 11,765,104 35,718,179 

Ոչ նյութական ակտիվներ 79,663 66,071 37,559 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 315,000 365,855 2,161,690 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 310,452 283,511 191,683 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 134,615,122 133,221,303 116,650,533 

Պաշարներ 7,354,342 7,834,094 6,439,550 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 1,863,613 4,425,981 3,871,901 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 5,719,947 4,838,131 4,561,966 

Այլ դեբիտորական պարտքեր1 5,850,899 -  -  

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 203,000 545,855 1,325,143 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 777,604 169,236 159,166 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 21,769,405 17,813,297 16,357,726 

Ընդամենը ակտիվներ 156,384,527 151,034,600 133,008,259 
Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 
զուտ գումար 

6,294,169 6,194,169 6,194,169 

Կուտակված շահույթ 28,722,447 41,147,572 41,765,270 

Պահուստային կապիտալ 1,144,292 1,144,292 1,144,292 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 5,637,355 5,637,355 5,637,355 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 41,798,263 54,123,388 54,741,086 
Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և 
փոխառություններ 

100,043,127 62,407,135 63,167,619 

Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 6,626,191 6,365,068 6,641,008 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 106,669,318 68,772,203 69,808,627 
Կարճաժամկետ բանկային վարկեր և 
փոխառություններ 

5,018,542 26,218,941 7,091,964 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 1,422,694 1,251,308 814,256 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 589,103 85,943 116,301 

Այլ կրեդիտորական պարտքեր 886,608 582,817 379,774 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ  - - 56,251 

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ 7,916,947 28,139,009 8,458,546 

Ընդամենը պարտավորություններ 114,586,265 96,911,212 78,267,173 
Ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ 

156,384,528 151,034,600 133,008,259 

1 Սույն տողով ներկայացված է ՌԴ գրանցում ունեցող գործընկերոջից՝ սպասվող դեբիտորական պարտքի գումարը, 
որն առաջացել է գործընկերոջ կողմից վճարումը կատարելու անկարողության պատճառով՝ պայմանավորված տվյալ 
գործընկերոջ նկատմամբ ՌԴ-ում այս պահին ընթացող հարկային դատական գործով: 
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հազ.դրամ 

Ցուցանիշի անվանումը 
2020թ.  

(աուդիտ 
չանցած) 

2019թ.  
(աուդիտ 
անցած) 

2018թ.  
(Աուդիտ 
անցած) 

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 
ժամանակաշրջանի սկզբին 

545,855 1,325,143 561,234 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 
միջոցների զուտ հոսքեր 

10,500,498 8,794,835 17,556,688 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական 
միջոցների զուտ հոսքեր 

(12,649,982) (23,050,278) (35,663,327) 

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական 
միջոցների զուտ հոսքեր 

1,783,682 13,492,962 18,891,942 

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջին 

203,000 545,855 1,325,143 
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Կառավարման մարմինների տարեկան զեկույց 

1. Ներածություն 

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է «Սպայկա» ՍՊ ընկերության (այսուհետ նան 

Սպայկա կամ Ընկերություն) 2020 թվականի գործունեության արդյունքները ն հետագա զարգացման 

նկարագիրը՝ ներառյալ այն հիմնական ռիսկերի կամ անորոշությունների նկարագիրը, որոնց հետ 

առնչվել կամ առնչվում է Ընկերությունը։ 

2. «Սպայկա» ՍՊ ընկերության գործունեության ընդհանուր նկարագիր 

«Սպայկա» ՍՊԸ հիմնադրվել է 2001թ. Ընկերության միակ բաժնետեր և գլխավոր տնօրեն 

Դավիթ Ղազարյանի կողմից` որպես Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի ԱՊՀ ու ԵՄ երկրներ 

և հակառակ ուղղություններով միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացնող ընկերություն՝ 

ընգրկելով նաև սևծովյան մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների ուղղությունը: Ներկայումս 

ընկերության գործունեությունը ներառում է տրանսպորտի, ինտենսիվ այգիների, ինտենսիվ 

ջերմոցների, պտուղ-բանջարեղենի վերամշակման գործարանի, պանրի արտադրության, 

բեռնատարների տեխնիկական սպասարկման, Եմ, ԱՊՀ, Մերձավոր Արևելյան շուկաներում 

առևտրային գործունեության ուղղությունները: 

2007-ին Ընկերությունը Միջզագային ճանապարհային բեռնափոխադրումների 

գործակալության կողմից ճանաչվեց ԱՊՀ լավագույն բենափոխադրող, իսկ 2008թ.-ից թարմ մրգի և 

բանջարեղենի արտահանման նպատակով  կառուցեց առաջատար տեխնոլոգիայով հագեցած  

սառնարանային լոգիստիկ կենտրոն՝ ներկայումս շահագործելով մոտ 20 հազար տոննա 

տարողությամբ համալիր:  

2009թ. Ընկերությունը սկսեց «Արարատֆրուտ» բրենդի ներքո թարմ միրգ-բանջարեղենի 

արտահանումը և վաճառքը Ռուսաստանի Դաշնության (ՌԴ) մեծածախ ու մանրածախ 

շուկաներում:  
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2010թ.-ց մինչև այսօր Ընկերությունը համալրում է շարժակազմը «VOLVO» մակնիշի  նոր 

սառնարան-բեռնատարներով՝ 2019-ին հասցնելով դրանց թիվը 315-ի և դառնալով VOLVO TRUCKS 

և SCHMITZ CARGOBULL սառնարան-բեռնատարների ներկայացուցիչ: 

2010-2012 թթ-ին Ընկերությունը հիմնեց պլաստիկ արկղերի արդյունաբերական 

արտադրություն՝ հրաժարվելով փայտե արկղերի կիրառումից որպես շրջակա միջավայրի 

պահպանության քաղաքականության դրսևորում:  

2015թ-ից. շահագործման հանձնվեց պահածոների կոմպոտի և հյութերի իտալական 

տեխնոլոգիաներով արտադրություն՝ «Արարատֆուդ» ապրանքանիշի ներքո:  

2017թ. Ընկերությունը Գրինհաուզ և Կովկասֆուդ ընկերությունների բաժնեմասի 

ձեռքբերմամբ հաստատվեց ջերմոցային և ինտենսիվ այգիների ոլորտում՝ միաժամանակ կառուցելով 

սեփական ջերմոցային համալիր (105ՀԱ գերժամանակակից ջերմոցներ) ու ընդլայնելով ինտենսիվ 

այգիները (460ՀԱ):  

2018թ-ին Ընկերությունը ցամաքային ճանապարհով բեռնափոխադրումներ սկսեց դեպի  

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ (ԱՄԷ):  

2019թ. շահագործման հանձնվեց  «Սամբիել» բրենդի ներքո տարեկան 2.000 տոննա 

արտադրողականությամբ կապույտ և սպիտակ բորբոսով պանրի գործարանը:  

2019թ.-ին Ընկերությունը ստացավ  Global G.A.P. և ISO 22000 սննդի անվտանգության 

կառավարման սերտիֆիկատներ:  

2020թ.-ի հունվարին Ընկերությունը ստացավ BRC սննդամթերքի փաթեթավորման, 

պահեստավորման և բաշխման հավաստագիր: Այպիսով, Ընկերությունը հնարավորություն ստացավ 

ուղիղ մատակարարումներ իրականացնել Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ երկրների մանրածախ 

առևտրային ցանցերին: 
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2020թ.-ին ստեղծվեց VitaFresh ապրանքանիշը, որով գյուղմթերքն արտահանվում է 

եվրոպական երկրներ: 

2020թ.-ի նոյեմբերից Ընկերությունը ՀՀ-ում ինտենսիվ այգի հիմնելու ծառայություն է 

մատուցում՝ կիրառելով այդ բնագավառում արդեն իսկ ձեռք բերած հարուստ փորձառությունը և 

տեխնոլոգիական առաջադիմությունը։ 

2020թ.-ի դեկտեմբերին Ընկերությունը բացեց ՈԶՆԻ Fresh Market խանութների ցանցը, որի 

միջոցով Ընկերությունը իրականացնում է սեփական, ինչպես նաև հայկական ֆերմերների 

արտադրանքի իրացումը: 

Ընկերության առաքելությունն է արտահանմանը միտված ինտենսիվ գյուղատնտեսության 

զարգացումը Հայաստանում՝ համայնքների կայուն զարգացմանը և ներառական տնտեսության 

կայացմանը նպաստելու միջոցով:  
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3. Ֆինանսական վերլուծություն, 2020թ 

Ամփոփ ֆինանսական գործակիցներ. 
 

ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ 

Ցուցանիշի անվանումը 2020թ. 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով 
(EPS) Կիրառելի չէ 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն 
(ROE) -31.9% 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) -9.9% 
Զուտ շահույթի մարժա (NPM) -37.0% 
Կապիտալի համարժեքության գործակից 0.27 
Ֆինանսական կախվածության գործակից 2.74 
Բացարձակ իրացվելիության գործակից 0.03 

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից 0.98 

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից 2.75 
Դեբիտորական պարտքերի 
շրջանառելիության գործակից 7.8 

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի 
տևողությունն օրերով 46.6 

Պաշարների շրջանառելիության գործակից 4.2 
Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն 
օրերով 86.7 

Կրեդիտորական պարտքերի 
շրջանառելիության գործակից 23.9 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի 
տևողությունն օրերով 15.3 
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4. Ընկերության արտադրական պլան, 2021թ․կանխատեոսում 

 

Ընկերությունը 2021թ․ դեկտեմբերից նախատեսում է ջերմոցներում անցնել այսպես կոչված «ամառային» ցիկլի, որը ենթադրում է սածիլների 

տարեկան վերատնկման գործընթացի իրականացում ձմռան ամիսներին և, հետևապես, ձմեռային ամիսների արտադրությունից անցում գարնանային, 

ամառային և աշնանային ամիսների, ինչպես նաև դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ: Ներկայում կիրառվող արտադրական «ձմեռային» ցիկլի դեպքում ջերմոցների 

սածիլների տարեկան վերատնկման գործընթացը կատարվում է ամռան ամիսներին, ուստի օգոստոսից-հոկտեմբեր ամիսներին ջերմոցային բանջարեղեն չի 

արտադրվում: Այս անցման արդյունքում Ընկերությունը նախատեսում է ունենալ լոլիկի առավել բարձր բերքատվություն՝ առնվազն 57 կգ/ք․մ. 

(պայմանավորված առավել տաք եղանակային պայմաններում արտադրության կազմակերպմամբ), ի տարբերություն «ձմեռային ցիկլի» 38 կգ/ք․մ. ցուցանիշի 

(ակնկալվում է, որ 12 ամսվա կտրվածքով սա կապահովի լրացուցիչ 19,000 տոննա լոլիկի բերք (1 կգ լոլիկի իրացման միջին արժեքը՝ 1.3 ԱՄՆ դոլար)), ինչպես 

նաև ակնկալում է, որ կստանա գազի սպառման տնտեսում ձմռան ամիսներին՝ մոտ երկու ամսվա չափով՝ մոտ 1,700 մլն դրամ: Արտադրական ցիկլի անցման 

հետ կապված կապիտալ ներդրումները ըստ պլանավորման պետք է կազմեն մոտ 1,500 մլն․ դրամ, որը նախատեսվում  է ֆինանսավորել վերը նշված խնայված 

միջոցների հաշվին: Արտադրական ցիկլի փոփոխության արդյունքում ստացված հավելյալ բերքը նախատեսվում է վաճառել ՌԴ-ում:  

  

Ամիսներ 
Ընդամենը 

տարի 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ՀՀ-ից մթերումներ տ - - - - 100 3,900 3,600 1,400 2,000 4,000 5,000 1,000 21,000 

Վերաարտահանում տ 740 900 500 500 200 400 3,000 3,000 - 2,400 1,500 3,500 16,640 

Սեփական արտադրանք տ 1,800 2,140 3,080 5,380 6,780 7,580 5,060 1,880 1,200 5,940 4,560 2,080 47,460 

Տրանսպորտային ծառայություններ, առաքում հատ 135 222 240 355 346 332 477 235 324 583 574 587 4,410 
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻՆ 

Մենք՝ պատասխանատու անձինք, հավաստիացնում ենք, որ մեր լավագույն տեղեկացվածության համաձայն 

ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրիտ ն լիարժեք ձևով արտացոլում են Ընկերության ակտիվների ն 

պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, եկամուտների ն ծախսերի իրական պատկերը, իսկ կառավարման 

մարմինների միջանկյալ զեկույցում ներառված տեղեկությունները ճշգրիտ ն լիարժեք ձևով արտացոլում են Ընկերության 

ընղհանուր վիճակը, բիզնեսի արդյունքները և զարգացումը ն ներառում է այն հիմնական ռիսկերի նկարագիրը, որի հետ 

առնչվել կամ առնչվում է Ընկերությունը։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ 

Անուն, Ազգանուն Պաշտոն Պատասխանատվության շրջանակ 

Դավիթ Ղազարյան 
Տնօրենների խորհրդի 
նախագահ / Գլխավոր 
տնօրեն  

 տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ 

ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում 

Ընկերության անունից․  

 ներկայացնում է Ընկերությունն այլ անձանց հետ 

հարաբերություններում ՀՀ տարածքում և 

արտերկրում. 

 գործում է առանց լիազորագրի և տալիս է 

լիազորագրեր. 

 սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ 

թվում աշխատանքային. 

 բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ 

հաշիվներ. 

 Ընկերության Մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ 

Տնօրենների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում 

կազմված նախագծեր վերջիններիս իրավասության 

սահմաններում գտնվող հարցերի վերաբերյալ․ 

 կազմակերպում է Մասնակիցների ընդհանուր ժողովի, 

Տնօրենների Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների 

կատարումը․ 

 իր իրավասության սահմաններում արձակում է 

հրամաններ, սահմանում է աշխատակիցների 

պարտականությունները, տալիս է կատարման համար 

պարտադիր ցուցումներ, և վերահսկում է դրանց 

կատարումը։ 
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Կարեն Բաղդասարյան 

Զարգացման գծով տնօրեն / 

Տնօրենների խորհրդի 

անդամ 

 մշակում, ներդնում է Ընկերությյան զարգացման 

ուղղված նոր նախագծեր․ 

 կատարում է Ընկերության զարգացմանն ուղված 

ծրագրերի մշակում, նոր նախագծերի գործարկում․ 

 որոշում է ծրագրվող նախագծերի նպատակները, 

նախնական ժամկետները, անհրաժեշտ ռեսուրսների 

քանակը և արժեքը․ 

 համագործակցում և անհրաժեշտության դեպքում 

Ընկերության շայերը ներկայացնում է նոր կամ 

գործընկեր միազգային կառույցների հետ 

շփումներում․ 

 համակարգում է ընկերության ոչ արտադրական 

ստորաբաժանումների գործունեությունը. 

 գլխավոր տնօրենի հրամանով նախատեսված 

դեպքերում համակարգում է ընկերության այլ 

ստորաբաժանումների գործունեությունը․ 

 գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ 

համակարգում է ընկերության աոանձին ծրագրերի 

իրագործումը։ 

Սամվել Ստեփանյան Ֆինանսական տնօրեն 

 կազմակերպում է Ընկերության ֆինանսական 

ռեսուրսների կառավարումը և ֆինանսական 

հարաբերությունների կարգավորումը․ 

 կոորդինացնում Ընկերության ֆինանսատնտեսական 

վիճակը վերլուծող աշխատանքների իրականացումը․ 

 իրականացնում է Ընկերության ակտիվների, 

ֆինանսական ներդրումների ղեկավարումը։ 



 
 

«Սպայկա» ՍՊԸ  
Տարեկան հաշվետվություն 2020թ. 

 

Խորեն Ասատրյան Գլխավոր հաշվապահ 

 կազմակերպում է հաշվապահական հաշվառման 

վարումը, ֆինանսական և հարկային 

հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու 

ներկայացումը․ 

 պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականության կիրառման համար․ 

 սահմանում է Ընկերության գործունեության հետ 

կապված արտադրատնտեսական ֆինանսավորման 

աղբյուրները․ 

 հետևում է հաշվապահական փաստաթղթերի ճիշտ և 

ժամանակին կազմմանը, հաշվետվությունների և 

պարտավորությունների իրականացմանը։ 

 


