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Կառավարման մարմինների տարեկան զեկույց
1)Թողարկողի

բիզնեսի

նկարագիրը`

ներառյալ

արդյունքների
այն

և

հիմնական

զարգացման
ռիսկերի

իրական

կամ

պատկերի

անորոշությունների

նկարագիրը, որի հետ առնչվել կամ առնչվում է թողարկողը: Այս նկարագիրը պետք է
հավասարակշռված

և

համակողմանի

վերլուծության

ենթարկի

թողարկողի

ընդհանուր վիճակը, բիզնեսի արդյունքները և զարգացումը: Վերլուծությունները
պետք է հնարավորություն տան պատկերացում կազմել թողարկողի ընդհանուր
վիճակի, բիզնեսի արդյունքների և զարգացման մասին` ներառելով թողարկողի
բիզնեսին

յուրահատուկ

ֆինանսական

և

ոչ

ֆինանսական

ցուցանիշների

վերլուծությունը:
Ընկերության

գործունեության

հիմնական

հիմնականում

առնչվում

տեսակը

էլեկտրաէներգիայի

արտադրությունն է:
Ընկերությունը

է

հետևյալ

ռիսկերի

և

անորոշությունների հետ.
Արժույթային ռիսկեր. Այդ ռիսկերը ներառում են ՀՀ դրամի և այլ արժույթների
փոխարժեքի զգալի փոփոխությունների հնարավորությունը,ինչպես նաև ՀՀ և ԼՂՀ
դրամային

կառույցների

կողմից

միջամտության

կամ

փոփոխությունների

հնարավորությունը:
Բնակլիմայական

պայմանների ռիսկեր. Բնակլիմայական պայմաններն ունեն

էական ազդեցություն ընկերության գործունեության վրա: Ընկերության հասույթը
էականորեն պայմանավորված է ջրի հոսքի ծավալներով: Չնայած նրան,որ նախկին
մի քանի տարիների ջրի հոսքի ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ է տալիս
բավականին մեծ ճշտությամբ կատարել կանխատեսումներ, այնուամենայնիվ,
բնակլիմայական գործոնով է պայմանավորված ընկերության հասույթի ծավալը և
հետևաբար ֆինանսական ցուցանիշները:
Նշված ռիսկերն ու անորոշություններն էապես կազդեն նաև հաջորդ հաշվետու
ժամանակաշրջանի վրա:
Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

ընկերության արտադրանքը կազմել է

48 456 878 կվտ/ժ էլեկտրաէներգիա, որը մոտ 7%-ով զիջում է նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածում

արտադրված

էլեկտրաէներգիային:

Նշված

էլեկտրաէներգիայից 28 424 800 կվտ/ժամն արտադրվել է «Սարսանգ»ՀԷԿ-ի միջոցով,
7 832 470 կվտ/ժամը`«Թրղի կասկադ» ՀԷԿ-ի միջոցով, 10 360 780 կվտ/ժամը`
«Մատաղիս կասկադ» ՀԷԿ-ի միջոցով, իսկ 1 838 828 կվտ/ժամը` «Լև 1» ՀԷԿ-ի
միջոցով:
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«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ վարկերի ծավալը 2019թ.1-ին եռ.

Վարկի կամ փոխառության աղբյուրը

Աղյուսակ1

Նոր վարկեր

Մարումներ

ՓԲԸ «Արցախբանկ»

400 000 000 AMD

62 500 000 AMD

Ընդամենը

400 000 000 AMD

62 500 000 AMD

Ընկերության ամփոփ ֆինանսական ցուցանիշները և գործակիցները բերված
են թիվ 1 և թիվ 2 աղյուսակներում.

ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 2019թ. 1-ին եռ.
Ցուցանիշ
Արտադրանքի իրացումից հասույթ
Իրացված արտադրանքի ինքնարժեք
Իրացման ծախսեր
Վարչական ծախսեր

Աղյուսակ 2

Հազ.դրամ
920 681
-245 669
-143
-100 548

Գործառնական գործունեությունից շահույթ

573 246

2019թ. 1-ին եռամսյակ շահույթ

376 432

Դեբիտորական պարտք

966 936

Կրեդիտորական պարտք

7 132 630
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ԱՄՓՈՓ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ 2019թ. 1-ին եռ.
Աղյուսակ 3

Ցուցանիշի անվանումը
Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով(EPS)
Սեփական կապիտալի շահութաբերություն(ROE)
Ակտիվների շահութաբերություն(ROA)
Զուտ շահույթի մարժա(NPM)
Կապիտալի համարժեքության գործակից
Ֆինանսական կախվածության գործակից
Բացարձակ իրացվելության գործակից
Ընթացիկ իրացվելության գործակից
Ընդհանուր իրացվելության գործակից
Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից
Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն
օրերով
Պաշարների շրջանառելիության գործակից
Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով
Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության
գործակից
Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն
օրերով

31.03.2019թ.
35.35
2.47%
1.68%
40.89%
68.37%
46.27%
0.696
3.71
3.90
1.32
276.64
4.12
88.59
0.034
10642.04

2)Այն կարևոր դեպքերի նկարագիրը, որոնք տեղի են ունեցել հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև զեկույցը պատրաստելու օրը: Կարևոր դեպքերը
բոլոր այն դեպքերն են, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել թողարկողի
ֆինանսական վիճակի վրա, ինչպես նաև այն դեպքերը, որոնք թողարկողի կարծիքով
կարևոր են և (կամ) ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր ներդրումային որոշումներ
կայացնելիս:
Հաշվետու եռամսյակի համար Ընկերությունը կառանձնացներ հետևյալ
իրադարձությունները:

 2019թ.

փետրվարի 05-ին, տնօրենների խորհրդի անդամների հեռակա

քվեարկությամբ

տեղի ունեցավ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական
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ընկերության

տնօրենների

խորհրդի

նիստը:

Ընդունվեցին

հետևյալ

որոշումները.
-Ընկերության 2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
աուդիտն

իրականացնող

անկախ

աուդիտորական

կազմակերպության

ընտրության համար ստեղծել մրցութային հանձնաժողով հետևյալ կազմով`
1.

Ա. Հարությունյան - Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահ

2.

Հ. Բոյաջյան - Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամ

3.

Ա. Պետրոսյան - Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ

-Հաստատել Ընկերության 2019 թվականի էլեկտրաէներգիայի արտադրության
կանխատեսումները:
-Հաստատել

Ընկերության

2019

թվականի

եկամուտների

և

ծախսերի

կանխատեսումները:

 2019թ. մարտի 13-ին տեղի ունեցավ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ 2019 թվականի
տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող
անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար ստեղծված
մրցութային հանձնաժողովի նիստ:
Մրցույթին մասնակցելու համար ստացվել է մեկ հայտ` «Ֆոր ԷՅ Քնսալթինգ»
ՓԲԸ կողմից: Մրցութային հանձնաժողովն ուսումնասիրեց հայտն և հաստատեց, որ
ընկերությունը համապատասխանում է ՀՀ ԿԲ 4/09 և «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ «Անկախ
աուդիտորական կազմակերպության ընտրության իրականացվող հրապարակային
մրցույթի կազմակերպման մասին» կանոնակարգերի պահանջներին:

Արդյունքում

որոշվեց.
-Ընկերության

Տնօրենների

Խորհրդի

նիստին

Քնսալթինգ» ՓԲԸ-ն որպես «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ

ներկայացնել

«Ֆոր

ԷՅ

2019թ. տարեկան ֆինանսական

հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնողի թեկնածու:
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3)Թողարկողի հետագա հնարավոր զարգացման նկարագիրը հաջորդ հաշվետու
ժամանակաշրջանի համար:

Ընկերության կանխատեսումները 2019թ.-ի 2-րդ եռամսյակի արտադրվելիք
էլեկտրաէներգիայի ծավալների համար հետևյալն է.

.«Սարսանգ » ՀԷԿ-ի արտադրանքի կանխատեսումներ` 29 430 000 կվտ/ժամ
.«Թրղի կասկադ» ՀԷԿ-ի արտադրանքի կանխատեսումներ` 23 960 000 կվտ/ժամ
.«Մատաղիս կասկադ» ՀԷԿ-ի արտադրանքի կանխատեսումներ` 11 020 000 կվտ/ժամ
.«Լև 1» ՀԷԿ-ի արտադրանքի կանխատեսումներ՝ 9 770 000 կվտ/ժամ

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ»ԲԲԸ
Միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ.I եռ.
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àñå»ë ·ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý`
 ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áõÛùÁ, ³Û¹
ÃíáõÙ` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
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¹ñ³Ýó Ï³ï³ñáõÙÁ,
 ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³ßË³ï³ÝùÇ ¿
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïáõÙ
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ,
 ³ßË³ï³ÏóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éáõÙ ¿
Ëñ³ËáõëÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ:
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Արայիկ Հարությունյան
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³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý í³ñáõÙÁ,
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