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AUDIT & CONSULTING
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Uhhp .ut*thurh htrp htrpurp\h1 <Uqur3\ur> Uruhrfurtrulfrur|tlunnuruluurhunn{ntpSrurip CLlhpmplurh
h ItF- rlnr.uurF Ctr\hpmplurhhhpf (urlunr-hhrn' <funrilp>) hunlurluriprlrub Sfrhurtruur\urh
hur2{hur{ntp3nr-hhhpp, npntrp trhpunmri hb Qfrtrurtruur\ruh rllrd*l1ir ilurufrh huliur]uripr{urb
hru2rlhtmlmplmhp' 2027p. 4h\tnhrfphplr 31-fr 4pnr-p1unlp, hmlh urtluurprllrh unltupullrub unuprlru
huliurqurprlrur\ $frtrurhuur\urh urprgnttrpfr, uhrlrur\urh llurqfrtmulmrl .I-.hol"".futnthtrhpfr h

4purttur\urh dlr2ngbhph hnuphpfr rlurufrh hurilurlutipr{urb hur2{hur{ntplnthhhpp, frh2ulhu hurh
hunfurluilp{urb S}rtrurbuur\urtr hur2rlhun{nrplnr-bhtp}rh \hg burirnpurqpnrplntbbhpp, bhpurnlurl'
hur2{urqurhur\urh hur2tlurndruh tr2rutrur\urfr purrlurpur\urtmplurtr util+rr+ tr\urpurqfrpp:

Uhp \urpbttp".L FurgurnnlpJurtlp ilhp hqrur\urgntp1urh ...{hpurulurhnuin.l \-nEhptt h}rilp" purdlmtil
h\urpurqpr{urb hurpghpfr ruq4hgmp3urh, \hg Shlt*huur\urh hur2{hur{ntplnr-hhhpp Fnlnp hut\utr
urnnr-rfhhpn{ dflurp}ur hh trhp\urlurglmni Ch\hpnr-plurtr S}rhuruur\urh {frdru\p 2021p. 4h\mhiphpft
31-|r ryrmp3unlp, frtr2qtu trurh url4 unluurprllrtr unlurpurrlurb ururp{ur $}rtrurhuur\urh urprgntLpp,
uhrfrur\urtr lurqfrtnurlmrf rlrnrJrnfuatplmtrhhpp h 4ptutfur\urh tifr2nglthfrlr hnuphpp' hurilur&ur1h

$frtrurtruur\urh hur2{htn{nr-plnr-hhhph UttZruqqurlfrtr utnurh4urpuhhph (SZUU):

4 hp w u1 ut hn uln { Q 
up 6fpf h]t r[p hp

{ur2rlhrnnr ulluurptllr 4pnr-pjurip 4hntru 2urpnl[ruU{nr-rl t huplrulfrh 4urmurlu[ qnpbptrpurgtr
ph44hrl Urqur;l1ur U4IC-h qlururlnn rnhophh tr ilruuhrullrg 'Iurtlhp .Iurqurplurtrfr, trurfunp4
rnurplrhhpfr phpurgpnnl ur11]rpullurpuhul4uh urh&fr rlhlngml ruhnr44urllr hu4Uhpltg funruturJrhlnr-
hhpu4pnr-pjurilp: nhrnh\rurlmrnhhplr llmllrmhh \urpdmtl t, nF rnturt \ruqrlu\hptqrrpjrrhp
rlrurutnurglr qrnh{h1 t UquUUu, U'\C-h 4h\turlrupmplurtr rlhpuhulln4nrplurh hhppn tL,

h[pur4puprup, qnpbhl t' hlhhptl Urqurj\ur U4IQ-| 2ruhhplrg: {up\urthh qrybh rlurhpunluruhhpp
h\rupuqptlub hh $lrhuhuurlurh hru2tlhrntlmplnrhhhplrh flrg Ourhnpurqpnplnr-h 26-mri:
hhlrqhu h2rlnnl b Ourhnpurqpmp.ymh 26-nnl, phtr funnipp 'Iutlhp lurqurplurhhh Uru1ruhphg
urqrutnhpr- hurdtup 1 illr{rurpa ({ +nuril t {6urpQ a}hurh\tutimurtrhplr Qnil[mh[ rllruruhurllur&
hru2rfhhunluphh, 2021p.-lr ah[urhilphpf 31-hn rurlurprmlurb ururptlur $lrtrurtruru\ruh
hru2rlhrnrlmpjmhtrhpmrl fumtipp th 6urhu5h1 nptrt qurhnr-urn tnturl qnnbh unh5mpjturip
hhrupullnp rqurprnur{npnr-plmhhhplr qbn{: Ifhhp 5hhp \urpnqurghl dhnp phphl pulltu\urhu:urq1
hurlunqtutntuufuurh unr4llnnpurltrtuh urqugnr-1ghhp hhurpu{np qurprmu{npnrplmhhhp}r
rlhptuphpjrq, npntrp \uFn4 tlrh runur2urhurl hr.iph hulftup 2021 p{rulpth[ ah\mhfphp[ 31-ft

4pmplunlp' h2{urb qnpbh hhtnLuhpnrl, purh}r np hhrnurptrhmp1rrtrp 4hntru nhpugph ilh2 t:
{hmtrrupurp, rlhhp urtr\urpn4 t}rhp npn2ht, ph uplunp rutrhpurdh2ur hh G2qptnnnlhhp hrup\urlfh
qnpbhg ptunn L h-rilphh {hpruqp{fu[p hhurpun[np ulurprnurtlnpmpjmtrhhp]r qbml qurhnrurnlr
urnh4biluh run [r5mp1 rurlp :
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Ilhhp urnr4|ruh lrpur\ruhugphl hhp runr4fnnlr rilr2urqqru.yfh urnurh4urpuhhpfh (UUU)
hrurlulqurunuufuruh: U14 urnurh4tupurtrhplrg plunq rihp rqrurmuufuuhurntlnrpjnrhp purgmgfr5
trlurpurqprlurb t ilhp hqlrulurgnr-p3urtr' <Um4|runpfr qtuururufuurhrurnrlnr-plmhp iflrhurhuurllurh
hur2rlhm{nrplnrhhbplr rum+hrnh hurilurpb prudhnnl: Ilhhp ruh\urfu hhp Ch[hpmplmhhg'
hunhuhur.lh {ru2{urquhhhp[ rllr2urqqur;frtr 4ru2hl.pluh qpnl[hufrnhtul hur2{urqruhhhp}r
tlurppurqpph ({U+-5 .turppurq}rpp) tL {urjurumuh}r {uhpurqhrnnrpjnr-hnr-tl \fptun\['
$lrhruhuurlruh hur2rlhrntlmpjnrhhhplr urm4frnfr trllrumrlunlp rlurpptuqbf rqtuhurh2hhpf, h tlhhp
lumrupfu hhp rlurppurqblr h\turmlunip rlhp rljmu rqruprnru\urhnrpjnrtrhhpp' uU4 qruhurh2hhpfr
hulltudurllr: Ifhftp hurilnqdtub h[rp, np dhnp hhp phph purt[u\tuhtuturh rr huilunqtuururufutuh
runr-4|lnnptu\urh tuulurgnr-lghhp' ilhp \urpbfrph urprnruhrulnhlm huliurp:

:.i; I I i :j 1,s11;.i,_: i.'* i.; g1

Qlr\hpmplurtr hurtiur4phfr urhqh\urtn{mplmtrp' 2020p. Q[trurhuru\urh hru2{hunlmplnttrhhpp
urnqlrurfr 2hL hhpup\{h1

'lhQut{wpnqapth h Qunw{up{wb oqwQbhlnul hhpqputtl{utt uthd.utbg

u1 unwuluw hwn{ntp1nfi p filthta hu w Q w It hu2t/ hut tlntplnfi It hp} hut{up

Ctr\hpmplutr thlunlurpmp3mhp qruuuruluurhururm h $ZUU-trhnI, hurtiurquruuru[uurh

$|rhurhuur\urh hru2r{hunlnr-plmhhhpfr \urqtftIurh h d2ilurp}rur hhp\urlurgtfurh hulfurp: U34 trulunnut\nri
r1h\urtlurpmplmtrp uurhriurtrmrl k urhhpurdh2u rlhpuhu\n4m-plurh hurilur\urFg, nIrD pnr-y1 k urur';Jru

uluurpruunhl Qlrtrurtruur\urh hur2r{hunlmplmhhhp, nFnhp qhp6 htr lo*p+*luorplurtr \uil u}uufr
urprgnilrpnr-ri hur\urtr |uhr1urp3 nrpnr-tffrg :

Sfrhuriruur\urtr hur2r{hunlnrp3nrtrbhpp ulunnpururnhfru, th\unlurpnrplnr-bp qunnuru}uurburun t
Ch\hpntplurtr' urhptrrlhtun qnpEhlm hhurpur{npnr-p1nr-hp qhurhurtnhpm, urhpb4hurur qnpbhlmh
urntr2rlnrl hurpghpp purgurhurlurhlm, frh2ulhu hurh qnpEmhhnr-p3urh urhph4hrurnmplutr htrpturyrmpJurh
tlpur hfrtftrtlurb hur2rlurnnr-il rlurphlm hunfurp, ptuLh 4hn thlunlurpmplmhp 2fr trurluururhunui lntburphl
Ctr\hpmpSmtrp \uril rlur4urphgtrhl 4It- qnpbmhhntplmtrp \unf 2mhfr frpurtnhuurtlutr rulptnnpruhp,

Furgb h2tlurbhhpg:
Vurnur{urprfurh orlur\trhpnrti trhpqrur{tlurb urh&frhp qurtnuru}uurtrutnm hL Qtr\hpnrylutr

$|rhurtruur\urtr hur2rlhtmlnr-plmhhhpfr \urqrftfurh qnpbptrprugp {hpurhu\h1nt hunfurp:

tlnr+f*t J, u1utnutufuuhwn{ntplnthp filthutbuutQwh hu2{hn{ntplnfihhplt unryinJt
hudwp

Uhp hqunnur\tr h &hnp phnht n{2urtihn hpur2fufrphhp' fuurp4ur[unr-plnr-hhhp]r \uril u]uurilrhnlt
hhrnhurhpm{ $frtrurtruur\rutr hur2r{hurlnrpSnttrhhp}r huluL }u\ruplmpnnfbhp[g qhpb flrtrhlnr
{hpurphplurp fb2qhu trurh hhpllurlurghhl runufrrnnp}r hqrur\urgntp3nr-tr, npp \hhpun}r ilhp \urpb}rpp:
Oq2urtffrur hur{urutnfrurgnr-rfp FurIr&F uruurfrdurhfr hunlruuurfrurgmri h, uru\urlh urlh hpur2l"trp :h
hurhrfruurlmril, np UUU huniurqunnurufuruh frpur\ruhurgrl*E urnqfrtnp rilrZ- \hurlntnuphp]r hur\urtr

|u\urplnrpnrrftrhp, hpp u4+qltuhp \urtr: fuhqurp3nrpnriltrhpp \urpnq htr urnur2urhurl|uurp4urfunrplurtr

\uli ufuurfr hhurhurhpn{ h hurilurp{nr-tf hh kur\urh, hph ur\h\ur1{nr-il k, np 4lrurhp urnurh&frh-
urnurh&|rh \unf rllnuuftr rlhpgprub \urpn1 hh ruq4\ ur14 Sfrtrurtruurlluh hru2rlhunlnr-plmhtrhp]r
oqnurqnphnltthnh' rlnuLg h[tlub rfuur \urlurglrurb urtrurhuur\urh npn2nnltrhpf tlpu:
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Uuu-hhplr hullurquruuruluurh frpur\urtrurgrlnq 2r2urtrur\trhpmtt tlhtrp \|rpurnnui hltp

iluruhurqfnmu\urh 4ururnqmplnth h qruhrqurtnui hltp iluruLurqfrtnur\urh \uru\urburiltnnr-plnth unipnq2

runr-rfnnfr ptrprugpmri: trurglr ur14, rihhp'
. ,Furgruhur]rlnui h qtluhunnnul htrp $|rtrurtruur\urtr hur2rlhu{nr-plnthtrhpmrf }uurp4ur}unr-plurh \urtt

uluurtr hturtrurhpn{ kur\urtr }utrlupln4rlurh nfru\hpp, trur]uurqbnuf h ]rpur\urhurglmtd tbp ur3q

nfru\hp]rh mqrp{urb umq}nnnpur\urh gLpurgurhurpqhp h &hnp hhp phpntti pur{ur\urtruryullr m
hullurulurururuluurh urlufrunpur\urh urqurgnr-1ghhp' .ihp \urpbfrptr urpurruhurlurhlnt hurdurp:

fuurp4urfump3urh urprgnthp hurh4fruurgnn hur\urtr |u\urp3mprfurh 2purgruhur3rmlurh nfru\h utqhJt dhb t,
purh uluurilr hhurburbpml runur2urgurb |u\urplntpilurh 2purgu:hrulunlurh nhu\U, purhb np

|uurp4urfuntplnthp \urpnq h trtprun\ hurtrgunlnp hunfur&ur3bntp1mtr, rfrururnurpqphp[ \\&nttt,
rffrunufhullng purgpnrlnuihhp, Uhqb hurpnurpurpmplnthtrhpfr tnpuniur4pnul h*,i Lhppftt

rlhpurhu\nrlntplurtr huliur\urpqlr 2urpur2uhnuf:
. 'Ilurtn\hpurgntd htrp \urqrinui urm4]rtnlrh urntrtrlrut trhpplrtr rlhpruhu\nqnr-plurh rlhpurphpprl npqhuqlr

rf2ur[htrp hulftuquruuruluurtr urm4]nnnpur\urtr phpurgur\urpqhp, Fu{g nl Chllhpntplurh hhpp$t

r{hpurhu\nqntpluh urprgntbun{hrnmp3urh tlhpurphplurl \*pblrp urpunu}rurprhlnt hurtfurp:

r Qhurhunnnui hhp !hp.o.l"tL hur2{urqurhur\urtr hur2rlurnilurh pruqurpur\urtrntplurh qunn2rudntplnthp,

frh2rqhu tlutr r1h\ullurpnrp3urh luruurpurb hur2{urquJrur\urh qhu:hurunr-rlhtpfr h hunftuuluururu}uurh

purgu:hur3r.nnr-ilhhpfr nrpunftnmpSmLp:

. bqFruhurhqmrlhhp htrp \unnurpnuf qhQurtlurpntp3*h \"q.fltg urhptr4hruurntp3urtr u\qpnthpfr Q[pumiurtr
urhqlrtr frhhlnt {hpurphplurl h d.hnp phprlurb urnufnnnpur\urh urqrugnrlghhplt hfriurh r$ur hhurlrntplnth

hLp urlrrrrf, ph urprgnp run\ur t |rpru4urp&ntp3nthhhpfr \ul.i hrutrqunfurhphhp[r hhtn \urq{urb hu\utt
urLnpn2mplnr-h, npp \urpnq t hur\urtr \uru\urb urnur2urghtl Cfu\hpnr-plurtr urtrgh4huln q4pbhlnr-

hhurpunlnpnrp3urtr rlhpurphgur1 bph rihtrp qurfru htrp hqlurhurhqhilurh, np qn3ntp3nttr ntbfr hur\urh

urbnpn2nplnth, rlhhp ulhurp h dhp urm4|lnnpur\urh hqpurllurgntplnthnul nl2ur4lrnllqnth hpunllrpttrp

$[rhurtruur\urh hur2rlhur{ntp3ntbhhpnul hrurftuulunnuru}uurh purguhurltnnufhhp[h, \urtf hph Lilurtr

purgruhur3tnnulhtpp quru2urd llhpqnrl hhp\urlurgr{urE 2htr, rlhtrp ulturp h &hul[n]uhbp \upbbpg: Uhp

hqpurhurhqnuihhpg hbilLqub htr dfrtr2h rfhp urm4]nnnpur\ruh hqpur\urgmp3urh uiluupf{p Ahnp

phprlurb urnqlnnnpur\urh urqurgnrlglthntr r$ur: Ulbntunihtrurlbfr{, urqurqur }rpur4urpdntplnr-hhhpp \unf
hurhqunlurhptrhpp lurpn4 htr hurtrqhgtr\ Lpurh, np Ctrlihpnrplmtrp \npgtrlr ]rp urtrpL4huru qnpbtlnt

\urpnqntplmhp:
o Qhurhurlnnrrf http ph4hubnrp umlunlp $|rtlutruur\ruh hur2rlhrmlntp3mtrtrhplr hhp\urlurgnutp,

\urnntgtlurbpp, h pnr{urL4ur\ntp1mhp, hhpurnlurl purgruhur3rnnrtitrhpp L urpr}Jnp S}rtrurLuur\urh
hur2rlhunlmplmtrtrhpp trhp\urlurgfunui hL IlFurhg hlrdpnui gh\urb qnpbulpphhph nL

]rpur4urpdnrylmhhhpp ur3h &hn{, nph urqru-hmlmri k d2ilurp}rur hhp\urlurgnuig:

Illlhurpghpfr hhtn tfh\tnhq, ilhbp hu:qnp4ur\gnui htrp \rununlurprfurh orlur\htpnrtf lrtpgu{{ub urhd.urtrg hhur
qlurhurtlnpurE 2p2ruhur\hhntt It durd\htntrtpfr, [rtrlqhu Lurtr rum4[lnfr ghpurgpnul hurprhurphp{urb

hur\urtr phpurgnultrhplr rlhpurphpSurl npntrp hhprunmil hh urnufrurlr phpurgpnr-ri ,Ihp \"q.fltg purgruhurpnlrub
hhppfb rlhpuhu\nrlntpprtr \*pltoft phpntp3mtrtrt

24 Znrhfrufr 2022p.
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«Սպայկա» ՍՊԸ 
Տարեկան հաշվետվություն 2021թ. 

Կառավարման մարմինների տարեկան զեկույց 

1. Ներածություն

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

Սպայկա կամ Ընկերություն) 2021 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: 

2021թ․-ի օգոստոս ամսին ցանցը բակվեց ոչշահութաբեր լինելու պատճառով։

2021թ․-ի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ամիս Ընկերությունը վերազինեց իր 55,000 ք․մ․ 

սածիլանոցը, որի արդյունքում Ընկերությունը արդեն կարողանում է ապահովել սեփական  

արտադրությունը բարձր որակի սածիլներով՝ հիմնվելով ամենաժամանակակից սածիլ աճեցնելու 

արտադրական պրոցեսների և սարքավորումների վրա։

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, 2021թ

Ամփոփ ֆինանսական գործակիցներ. 

ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ 

Ցուցանիշի անվանումը 2021թ. 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն 
(ROE) 

7,6%

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) 0,8%
Զուտ շահույթի մարժա (NPM) 3,2%
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4. Ընկերության արտադրական պլան, 2022թ․կանխատեոսում

Ընկերությունը 2021թ․ դեկտեմբերից նջերմոցներում անցնել է 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։



«Սպայկա» ՍՊԸ 
Տարեկան հաշվետվություն 2021թ. 

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 2021թ. 

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։
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