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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:  



«Սպայկա» ՍՊԸ 
Տարեկան հաշվետվություն 2021թ. 

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։
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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։
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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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