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Իրացվելիության ռիսկ 
 

Իրացվելիության ռիսկն առաջանում է Ընկերության գործող կապիտալի կառավարումից, 

ֆինանսական ծախսերից և պարտքային գործիքների հիմնական գումարների մարումներից: 

Իրացվելիության ռիսկը կապված է Ընկերության՝ ֆինանսական պարտավորությունները 

սահմանված ժամկետներում մարելու հետ կապված դժվարությունների հետ: 

 

Համաձայն Ընկերության քաղաքականության` Ընկերությունը պետք է ունենա 

պարտավորությունների մարման համար բավարար դրամական միջոցներ: Այս առումով այն ձգտում 

է պահպանել բավարար դրամական միջոցներ (կամ համաձայնեցված միջոցներ), որպեսզի 

սահմանված ժամկետներում կարողանա մարել պարտավորությունները: Ընկերությունը նաև 

փորձում է նվազեցնել իրացվելիության ռիսկը` հաստատուն դարձնելով իր երկարաժամկետ 

փոխառությունների տոկոսադրույքները (հետևաբար և դրամական միջոցների հոսքերը). 

վերջիններիս մասին ներկայացվել է «Տոկոսադրույքային ռիսկ» բաժնում: 

 

Խորհուրդը ստանում է 12 ամսվա դրամական միջոցների հոսքերի գծով ամսական 

կանխատեսումներ, ինչպես նաև մանրամասներ դրամական միջոցների մնացորդների և 

Ընկերության կատարած ներդրումների արժեքի մասին: Համաձայն ֆինանսական տարվա վերջում 

կատարված կանխատեսումների` բոլոր հնարավոր ողջամիտ հանգամանքներում Ընկերությունը 

կունենա իր պարտավորությունները մարելու համար բավարար իրացվելի միջոցներ: 

 

Ընկերության իրացվելիության ռիսկը կառավարվում է Ընկերության գանձապետական գործառույթի 

միջոցով: Ցանկացած գործառնության համար Ընկերության գանձապետարանի կողմից 

նախատեսվում են համապատասխան միջոցներ, որոնց գումարը կախված է բյուջեից: Բյուջեն 

հաստատվում է տեղական մակարդակով և նախապես համաձայնեցվում է Խորհրդի հետ` այսպիսով 

հնարավոր դարձնելով դրամական միջոցների գծով Ընկերության կարիքների կանխատեսումը: 

Ընկերության կազմակերպությունների միջոցներն ավելացվում են Ընկերության ֆինանսական 

տնօրենի հաստատմամբ: Երբ գումարը գերազանցում է որոշակի սահմանաչափը, անհրաժեշտ է 

ստանալ նաև Խորհրդի հաստատումը: 

Ստորև ներկայացված են Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունների (չզեղչված 

պայմանագրային դրամական միջոցների հոսքեր) մարման պայմանագրային ժամկետները: 

  

Առ 31-ը դեկտեմբերի 2018թ. Մինչև 6 ամիս   
 

 6-ից 12 ամիս    
 

 1-ից 5 տարի    
 

 5 տարուց 

ավելի  

  հազար դրամ 
 

 հազար 

դրամ  
 հազար դրամ 

 
 հազար դրամ 

Վաճառքի գծով և այլ 

կրեդիտորական պարտքեր   4,435,670  3,140,586  -  - 

Վարկեր և փոխառություններ 1,666,166  2,224,872  27,505,964  71,128,930 

Ընդամենը   6,101,836  5,365,458  27,505,964  71,128,930 

         

        

Առ 31-ը դեկտեմբերի 2017թ. Մինչև 6 ամիս      6-ից 12 ամիս       1-ից 5 տարի      
 5 տարուց 

ավելի  

  հազար դրամ   
 հազար 

դրամ 
   հազար դրամ    հազար դրամ 

Վաճառքի գծով և այլ 

կրեդիտորական   
2,769,135 

  
2,602,486 

  
578,330 

  
- 

Վարկեր և փոխառություններ   1,327,194   1,674,971   25,371,572   41,778,340 

Ընդամենը  4,096,329   4,277,457   25,949,902   41,778,340 
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5. Հասույթ 

 2018թ.  2017թ. 

  հազար դրամ  հազար դրամ 

Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ծառայություններ      

Հայաստանի Հանրապետությունում  5,902,572  9,708,177 

Հայաստանից Իրան 1,877,003  2,207,504 

 7,779,575  11,915,681 

    

Արտադրված Էներգիայի վաճառք 61,796  83,580 

Հասույթ այլ ծառայություններից 15,850  36,290 

  7,857,221  12,035,551 

 

Էլեկտրաէներգիայի ցանցին էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ծառայությունների սակագները 

հետևյալն են (առանց ԱԱՀ) 

 

Մեկնարկի ամսաթիվ դրամ/կՎտժ 

01.02.2018 1.1169 

01.02.2017 1.8524 

01.08.2016 1.2802 

 

«Լոռի-1» քամու  տուրբինային  կայանում արտադրված  էլեկտրաէներգիայի սակագները 

հետևյալն են(առանց ԱԱՀ). 

Մեկնարկի ամսաթիվ դրամ/կՎտժ 

01.07.2018 42.845 

01.07.2017 42.739 

01.07.2016 42.645 

 

 

6. Վաճառքի ինքնարժեք 

 2018թ.  2017թ. 

 

հազար 

դրամ  հազար դրամ 

Մաշվածություն 2,847,110         2,261,170  

Հատուցումներ աշխատակիցներին 1,100,508         1,182,153 

Նյութերի արժեք 47,564             102,720  

Վաճառված Էներգիայի ինքնարժեք 16,402             41,388  

Էլեկտրաէներգիայի արժեք 1,091                  849  

Տրանսֆորմատորի յուղի կրճատ վերլուծության ծախս 5,165             10,018  

Հիմնական միջոցների վերանորոգման ծախսեր 28,840               9,809  

Այլ 1,032               1,189  

 4,047,712  3,683,494 
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9. Այլ ծախսեր 

 2018թ.  2017թ. 

 հազար դրամ  հազար դրամ 

Մաշվածություն 510,559  510,559 

Վնաս երկարաժամկետ դեբիտորական պարտքի զեղչումից 137,259  145,397 

Տույժեր և տուգանքներ 35,545  58,801 

Հիմնական միջոցների լուծարման ծախսեր 32,252  - 

Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի ծախսագրում 29,533  - 

Գրասենյակային և ներկայացուցչական ծախսեր 8,377  11,590 

Չփոխհատուցվող հարկեր 8,212  - 

Նվիրատվության և օգնության գծով ծախսեր 3,778  10,330 

Պաշարների դուրսգրումներ 2,135  609 

Զուտ վնաս հիմնական միջոցների վաճառքից 1,151  6,290 

Դեբիտորական պարտքերի դուրսգրումներ 239  - 

Կառուցման մեջ գտնվող հիմնակամի միջոցների 

արժեզրկում 18,183  1,046,861 

Զուտ վնաս պաշարների վաճառքից -  10,494 

Այլ 20,277  10,525 

 807,500  1,811,456 

 

10. Ֆինանսական եկամուտ 

 2018թ.  2017թ. 

 հազար դրամ  հազար դրամ 

Կարճաժամկետ բանկային ավանդներից տոկոսային 

եկամուտ 1,312,906  666,707 

Բանկային հաշիվներից տոկոսակին եկամուտ 1,979  3,734 

Տրամադրված փոխառություններից տոկոսային եկամուտ 348  299 

 1,315,233  670,740 

 

11. Ֆինանսական ծախսեր 

 2018թ.  2017թ. 

 հազար դրամ  հազար դրամ 

ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունից վարկերի գծով 

տոկոսային ծախսեր 
1,606,024  496,802 

Այլ վարկերի գծով տոկոսային ծախսեր 567  690 

 1,606,591  497,492 

 

 

12. Փոխարժեքային տարբերություններից (վնաս)/օգուտ 

 2018թ.  2017թ. 

 հազար դրամ  հազար դրամ 

Վարկեր և փոխառություններ 1,490,760  (2,287,837) 

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր 55,955  (325,936) 

Մնացորդներ դրամարկղում և բանկերում 6,167  9,882 

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր 1,723  (139) 

Այլ (27)  (496) 

 1,554,578  (2,604,526) 
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Վարկերի շարժը ներկաըացված է ստորև հազար դրամներով՝ 
 
 

 
 
 


























