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Uiltfn{r huniur}urip{urE $}rtnutruur\urtr hur2rlhtnrlmp3mhhhpp, npnhp trhpurnnr-il hh 2020p. ah\rnhriphpfr 3i-fr
rlpntplurilp $frtrurtruur\urh {fdu!}r duru}rh unir}nr}r hulfufuriprlrub hur2{burrlmplmtrp, 2020p. 4h\nhriphpfr 31-lrtr
ur{urpurrlurE ururp{ur huniurqurprfrur\ $frtrurtruur\urh urprynr-trptthph riurufrh ur{rfrnrfr hurdurludprlurb
hur2rlhurtlntplnr-hp, uhrfurllutr \urulfrurulmd rlrnrlrnlunr-p1nr-titrhpfr riruufrtr h 4puniru\urh rifr2ngLhph hnuphpfr iluruirh
ud$mfr hruriurludprlurb hur2{hullnr-plnthhhpp It lfhg burtrnpurqpntplnrtrp, purr3lurb hh .Uquil\uu Uurhilurhullrur\
'tlururruuluurhruurlntplunip Qtr\hpntplur'ir h hpur lnr-uurF ph\hpmpjnthhhpfr (rilrurulrtr' ufunulp,)' 2O2Op.4h\urhtlphpfr
31-hL urrlurpunlrub uurp{ru runqfrurnpur\urh unmqnr-rf urhgurb hurr.iru}uilp{urE Sfrtrurtruurllurh
hu2tfhur{ntplnttrhhpfrg: Uhhp ur14 hru2rlhrnrlmplnttrtrhpfr {hpurphplurl 2O2lp. ilurlfrufr 6-fr rihp hqpru\urgnrplnrtrnr-rl
rupururhurlurhl hhp &hullmlu{urE urnqfnnnpur\urh \urpblrp:

Uhp \urpEfrpntl qhg rurir[rnr{r huniur]urip{uib $lrtrurtruurllurh hui2r{hin{nr-p3mhhhp1 Fnlnp hui\urtr runmrlhhpml
huniurhnttr2 hh urnqflnnpur\urh urnnrqnul urhgurb huniuriurlprlurb $frhurhuur\urtr hur2{hunlnrplnrtrhhplrh
Ouihnpurqpnr-p1nth l-nul tr\urpurqprlurb hflinr-trpfr huniur&ur1tr: Ulhnrhurtrrlhpd., unirlrmlr $ftlutruur\rutr
hur2hur{ntp3nr-hhtpp h*pott hh hhpurn{ hhurpurrlnp u}uurl, ur3hpurtin{ nppurhnrl 2020 ptlurllurtrfr r1h\rnhrfphpfr 31-fr

4pntplullp unlurpurr.lnrl ururptlur ,,Uqru1\uru Uurhrlurhullrurll 'tlurtnurulur.uhunn{mplunip Ch\hpmplruti
urnt4frurnpurllurh uurnrqnul ruhgurb $frhurtuur\urh hru2r{hunlmplmhtrhpp:

Udtfn{ hrurftulurip{ruE $}rtrutruru\ruh hru2r[hrnrlmplnr-trtrhp

Uilfn$ huniurludprlurb $frtrrutruur\uh hur2{hunlmplmhhhpp thh qrupnr-hur\nrri pnlnp purgurhurlurmrihhpp, npnhp
qurhurh2r{mri hti Sfrhurhuurluh hru2rlhun{nr-plnthtrhpfr rlfr2urqqurlfrtr uururh4urprntrhpnrf hhurhurpurp rurfi]mfr
hurr.furluriprlurb $frhurhuur\urtr hru2r{hmlnr-plnthtrhpfr h r}purLg {hpurphp3url urnul}nnnpur\urh hqlur\urgmpputr
gtrphpgnulg !t rlrnluurpftrnttl urnqfrurnpur\urh uumqnul urhgu8 huliurlurip{urb $frhurhuur\urh
hur2{hurrintplnttrtrhpfr h rlpruhg {hpuipbplurlurm4flnnpru\urtr hqpurllurgmplurh phphpgilurhp:

ADVISORY . ASSURANCE .ACCOUNTTNG .TAX
Baker Tilly Armenia CJSC is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and
independent legal entities. 
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llnul[lnnpru\rutr uurntqnrd rutrgrub hrurfrulurlpr[ruE $]rlnuburu\rutr hru2{hrn{nr-p1nr-trhhp h 4prutrg rlhpruphplul rlhp
hqru\rugnry3nr-trp

Uhtrp urnulfrurnpur\urh urnntqnr-f urtrgurb huliurlurip{urb $frtrurtruur\urtr hur2{hullmp3nttrtrbplr rihpurphp;ur12021p.
riurl|ufr 6-fr ilhp hqpur\urgntplnthnui urpururhur3rn[ htrp &hul]rn]urlurb urnulfnnnprulurh lurpbfrp: Uhp i.hur{rnh.l*b
urnt4lrurnpur\urtr \urpbfrph hhripn hqhl t ur1h, np 2urpnr-trur\{mri t hurp\urlfrtr 4ururur\urh qnpEplipurgh phq4hil
<Uqur3\run U'[e-h qtuutrl"n urtrophtr h purdhhurhn ']urrlhp lurqurplurh[, trur]unpr1 ururplrtrhpfr phpuigpnrrt ur11

frpunlurpurhur\urtr urtr&fr rifr2ngn{ rulinqrlur\fr hurp\hplrg lumuulfrhlm htrpur4pmplurtip: 'tlhuhlulinrurhhpfr
\mffrurhtr \urpbnul k, np rntlurl \urcliur\hpulnrplnr-hp rlluuururgfr qtntr{h1 t Uu1url\ur, UAC-| r1h\urrlurpnrpjruh
{hpurhu\nr1nr-plurh hhppn h, hhpurrlpurpurp, qnpbhl t' hltrhlntl oUqurl\ruu U'[C-b 2urhhpfrg: fdhh tuntilpp ']*.lhfo
lurqurplurhfrtr \rulurhpfrg urqurtnhlnr hulfurp 1 ilfr$urpa ZZ 4pruri t {durphl ,Ilhurh\urilnuntrhpfr rifruruhur\urh
hur2rlhhunfurpfrh, 2020p.-fr 4h\tnhriphplr 31-frh rur{urpur{urb rnurp{ur $}rtrurtruur\urh hur2{hunlmplmtrhhpnr-ri tumrlpg
2[ durhur2hl nphk qurhnr-urn rnrlurl qnFbh urntrlnrp;unlp hhrupun{np qurpurur{npnrplnrtrhhp}r qbnrl: Uhtrp 2htrp
\urpnlurghl &hnp fhnht purtlur\urhuryrurlr hurdurqurr.nuruluurtr urnr-rlfrtnnpru\urtr urqurgmlgtrhp htrurpurrlnp
rqrupururrlnpntplnthhhpfr {hpurphplurl npnhp \*prrt tfrh urnur2urtrurl tuilpfr hullurp 2020 priru\rubh r}h\urhilphp}r 31-

fr 4pntplunfp' tr2rlurb qnpbb hhurhurtrpnrl, purtrlr np hhtnurphhnrplnthp 4t"tr" Uifu*Sptt ilh2 h Zhurhurprup, rlhhp
rutr\rupnrl kfrtrp npn2h1 ph urprynp urhhpurdh2ur hh d2qprnnr-rftrbp' hrup\rullrh qnpbhg plunq lt turipfrtr rlhpurqp{\Jrp
htrurpunlnp qurpurunlnpntplnthtrhpfr qbm{ ulurhnruurlr uurhrlbriruh urntr2ntplunip:

Unr-4frurnpur\rutr uurnrqnul urtrgurb $lrtrurtruur\urh hur2rlhrn{nr-plnrhg hurh lihpunntti k Uhptrrlhurr.nnr-plurtr
hfllntLpfrtr {hpruphpnrl Lur\uitr tuhnpn2ntplnrtr qurpruqFur$, npp nl2u4pmplnrhtr t hpunftrpnul $frtrurhuur\urh
hur2{hurtlntplnttrhhpfrtr llfrg OurtrnpurqpntpSnrh 2.2-bL, nprnhrl tr2rlnui t, np trur}unp4 rnurprlur hurilhrirutn turlpf
hruriruluurnh 2urhnr-3pp nt qnpEurnhur\urtr 2ruhntlpp trrlurq\ hh hulftuqurtnuruluurtrrupurp 5,988,532 hruqtup h
3,910,678 hurqurp ZZ 4puninrl, lt tF 2020 p-fr r1h\urhriphpfr 31-fr 4pnr-p3unip tunuiph nthhp h urn urluop nthlr
duril\hurrutrg tlurp\urSfrtr qrupurur{npntplnr-trhhp: hL2qhu tr2rlntti t Ourhnpurqpnr-p3nrh 2.Z-nuI, urlu

frpur4urpdnrplnttrtrhpp \uni [punl]rdur\hhpp, urturl Ourhnpurqpnr-plnthnr-il hfr2unnur\{urb *JL hurpghpfr hhur
rih\urhr1, rl\urlnui htr urn\ur hur\urtr uuhnpn2nrplurtr riurufh, npg \urpnrl k h2urhur\rufr \uru\urb hurpnrghl turiplr
rutrptrrlhunn qnpbhlnt \urpnrlntplurtr rlhpurphplurt: Uhn \*nbt pn 2f &hullrnlur{h1ru1u h*pgh \unqur\gntplunip:

UtI+o+ hrudrulurip{rub $frtnutruru\rub hru2{hrnrlnr-p1nr-trtrhp}r hrudrup qh\uqupnr-pprtr qurnruufurutnurnr[nrplnrtrp

th\urlurpnrplnttrp quruluuluurhurunt t unirfrmlr hurdurlurip{urb $frtrurliuur\urli hur2rlhtnr{ntplmhhhplr
qururpuruullurh hunftup' Ourhnpurqpmplnrh l-nrd h\urpurqnrirub hfrdnr-trpfr huniur&rujh:

llnqfrnnplr qrurnruuluruhrurnr[nr-plnrtrp

Uhp qunnuruluurhunn{ntplnrhtr t, hfnitrrlhlml urntrllrn]r rffr2urqqurllrtr uururtr4urpur 810 .Urirfrnrlr $frhurhuur\urtr
hur2r{hunlntplnr-trtrhp}r {hpurphplul urnr-qfrurnpur\urh hqpur\urgnrplurh h\unmlurilp \lrpunrlnrl unur2urr}pultiphhp,
(rlhpurtrurl{urb) urnurh4urpurfrh hullurqrur.nurufuurh rfhn \".t.ihg }rpurlluhurgpurb phpurgur\urpqhnh rlpru,
urpururhurStnhl \rupEfrp ur3tr riurufrh, ph urprynp uiilrlrnrlr hrurfurluilp{urb $}rhruhuur\urtr hur2rlhr.nrlmplnr-hhhpp pnlnp
kur\urtr urnnultrhpnrl huniurhnttry ttl urnqfrtnnpur\urh uurmqnr-rf urhgurb huniu]uriprlurb $frtrurtiuur\urtr
hur2r{hurlnrpl nrhL hpirh :

Unqfnnnp

U. U\purgurh
06 rfur3|rufr 202Ip.

ADYISORY . ASSURANCE .ACCOUN'TING .TAX
Baker Tilly Armenia CJSC is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of whi.ch are separate
and independent legal entities. 
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ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ԱՄՓՈՓ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

31 դեկտեմբերի 2020թ ավարտված տարվա համար 

 
 

(հազար դրամ) 

 
2020թ.  

 
2019թ.  

    
Հասույթ 34,716,420   57,418,157  
Վաճառքի ինքնարժեք (27,125,672)  (43,838,877) 
Համախառն շահույթ   7,590,748   13,579,280 
Իրացման ծախսեր (5,367,232)  (5,655,822) 
Վարչական ծախսեր (1,271,002)  (2,267,084) 
Այլ եկամուտներ 548,215   205,263  
Այլ ծախսեր (1,574,126)  (1,889,941) 
Ակտիվներին վերաբերող շնորհից եկամուտ 307,978    238,862  
Գործառնական շահույթ  234,581    4,145,259  
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունից ծախսեր, զուտ (12,250,684)   (349,870) 
Տոկոսային ծախսեր, զուտ (6,345,405)  (4,541,993) 
Վնաս մինչև հարկումը (18,361,508)  (746,604) 
Շահութահարկ  65,660   128,906 
Տարվա վնաս  (18,295,848)  (617,698) 

 
   

Այլ համապարփակ եկամուտ    
Այլ համապարփակ եկամուտ -  - 
Ընդամենը համապարփակ վնաս  (18,295,848)  (617,698) 
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ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
31 դեկտեմբերի 2020թ-ին ավարտված տարվա համար 

 
     (հազար դրամ) 

 
Կանոնադրական 

կապիտալ 
Լրացուցիչ 
կապիտալ 

Վերագնահատման 
պահուստ 

Կուտակված 
շահույթ 

Ընդամենը 

      
      
Մնացորդը առ 1 հունվարի 2019թ.  6,194,169 5,637,355 1,144,292 41,765,270 54,741,086 
Համապարփակ եկամուտ       
Տարվա վնաս - - -  (617,698)  (617,698) 
Այլ համապարփակ եկամուտ - -  -    -  -    
Ընդամենը համապարփակ վնաս  -     -     -     (617,698)  (617,698) 
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.  6,194,169 5,637,355 1,144,292  41,147,572   54,123,388  
      
Մնացորդը առ 1 հունվարի 2020թ.  6,194,169 5,637,355 1,144,292  41,147,572   54,123,388  
Համապարփակ եկամուտ       
Տարվա վնաս - - - (18,295,848) (18,295,848) 
Այլ համապարփակ եկամուտ - -  -    -  -    
Ընդամենը համապարփակ վնաս  -     -     -    (18,295,848) (18,295,848) 
Գործարքներ սեփականատերերի հետ      
Կանոնադրական կապիտալի համալրում 100,000 - - - 100,000 
Ընդամենը գործարքներ սեփականատերերի հետ 100,000 - - - 100,000 
Մնացորդը առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.  6,294,169 5,637,355 1,144,292 22,851,724 35,927,540 
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
31 դեկտեմբերի  2020թ. ավարտված տարվա համար 

 
(հազար դրամ) 

 
2020 

 
2019 

    Տարվա վնաս   (18,295,848)  (617,698) 
Ճշգրտումներ  

  
Մաշվածության ծախս   5,075,169  

 
 4,121,540  

Ամորտիզացիայի ծախս   9,630    7,578  
Պաշարների արժեզրկում  868,051    1,317,991  
Արժեզրկում և դուրսգրում՝ առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 249,878 

 
  348,432 

Հիմնական միջոցների դուսգրում 52,752  - 
Կրեդիտորական պարտքերի ներումից եկամուտ (105,099) 

 
(63,173) 

Պետական շնորհներից եկամուտ (307,978)  (238,862) 
Փոխարժեքային տարբերությունից չիրացված վնաս   12,250,684  

 
 349,870  

Տոկոսային եկամոտ  (73) 
 

 (50,796) 
Տոկոսային ծախս 6,345,478 

 
 4,592,789  

Շահութահարկ  (65,660) 
 

 (128,906) 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր՝ մինչև 
շրջանառու կապիտալի փոփոխությունները 

 6,076,984  
 

9,638,765 

Փոփոխություններ՝    
              Պաշարներում   770,157  

 
(413,387) 

              Կենսաբանական ակտիվներում  (335,374)  (1,602,707) 
              Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքերում  (3,840,904) 

 
815,337 

              Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքերում  3,184,559  
 

413,078 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր  5,855,422  

 
8,851,086 

Վճարված շահութահարկ  -    
 

 (56,251) 
Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  5,855,422   8,794,835 

    Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր   
  

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում  (6,473,158) 
 

 (23,064,984) 
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում  (23,433)   (36,090) 
Ստացված տոկոսներ  73  

 
50,796 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  (6,496,518) 
 

(23,050,278) 

    
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  

  
Վարկերի և փոխառությունների ստացում, զուտ  2,861,029  

 
17,095,068 

Տոկոսների վճարում  (2,767,178) 
 

(3,602,106) 
Կանոնադրական կապիտալի համալրում  100,000   - 
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքեր  193,851  

 
13,492,962 

 
 

  
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում  (447,245) 

 
 (762,481) 

Փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 

 40,784  
 

 (16,807) 

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ   545,855  
 

 1,325,143  
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի դրությամբ  139,394  

 
 545,855  
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Ծանոթագրություն 1 
 

Կից ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ համախմբված հաշվետվությունը, 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին ամփոփ համախմբված 
հաշվետվությունը, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ համախմբված հաշվետվությունները և կից ծանոթագրությունը, քաղված են Խմբի` 2020թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված տարվա աուդիտորական ստուգում անցած համախմբված ֆինանսական 
հաշվետվություններից` պատրաստված համաձայն Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների: 

Կից ամփոփ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները չեն պարունակում ամբողջ պարզաբանող 
տեղեկատվությունը, որը ներկայացված է ամբողջական համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում, 
մասնավորապես` հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը և այլ 
պարզաբանող տեղեկությունները, որոնց բացահայտումը պարտադիր է համաձայն Ֆինանսական 
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների: 

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը կարելի է ստանալ Խմբի 
ղեկավարությունից` ըստ պահանջի: 
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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) -40.6%

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) -12%
Զուտ շահույթի մարժա (NPM) -52.7%
Կապիտալի համարժեքության գործակից 0.23 
Ֆինանսական կախվածության գործակից 3.28
Բացարձակ իրացվելիության գործակից 0.00

Ընթացիկ իրացվելիության գործակից 0.22

Ընդհանուր իրացվելիության գործակից 0.35
Դեբիտորական պարտքերի 
շրջանառելիության գործակից 

4.7

Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի 
տևողությունն օրերով 

78.3

Պաշարների շրջանառելիության գործակից 3.6
Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն 
օրերով 

102.5

Կրեդիտորական պարտքերի 
շրջանառելիության գործակից 

9.4

Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի 
տևողությունն օրերով 

38.8
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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։ 
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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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