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 Հազար ԱՄՆ դոլար Ծան
. 

2021թ. 
դեկտեմբեր

ի 31-ին 
ավարտված 

տարի   

2020թ. 
դեկտեմբեր

ի 31-ին 
ավարտված 

տարի 
      
     

Կապակցված կողմերի պարտավորությունների դուրսգրումից 
եկամուտ  

 
7,000  43,352 

Տոկոսային եկամուտ  1  5 
Ընդամենը եկամուտ  7,001  43,357 

   
   

Շրջափակման հետ կապված ծախսեր 13 (54,748)  (66,645) 
Ակտիվների օտարումից եկամուտ, ծախս, զուտ  7,788  - 
Հանքին վերաբերող  ակտիվների, հիմնական միջոցների արժեզրկում 14 (2,683)  (6,230) 
Ալլ ծախսեր, եկամուտ, զուտ  48  (3,271) 
Ընդամենը ծախսեր  (42,594)  (76,146) 
      
Վնասը մինչև հարկերը  (42,594)  (32,789) 
Շահութահարկ 15 -  - 
Տարվա վնաս  (42,594)  (32,789) 
      
Ընդամենը համապարփակ վնաս  (42,594)  (32,789) 

 

 

 

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
արդյունքի մասին հաշվետվություն 
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Լրացուցիչ 
կապիտալ 

  Փոխարժեք
ային 

տարբերու
թյունների 
պահուստ 

  

Կուտակվ
ած վնաս 

  

Ընամնեը 

  Հազար ԱՄՆ 
դոլար 

Կանոնադր
ական 
կապիտալ 

 Լրացուցիչ 
բաժնեհավ
աք 

 

      
             

Մանցորդը  
2019թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

 
 
 

- 

  
 
 

- 

 

95  (7,851)  (524,649)  (532,405) 
            

Տարվա վնաս -  -  -  -  (32,789)  (32,789) 
 Մանցորդը  
2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

 
 

- 

  
 

- 

 

95  (7,851)  (557,438)  (565,194) 
             

Կապիտալի 
համալրում 

 
 

1,000 

  
 

131,975 

 

      132,975 
Տարվա վնաս     -  -  (42,594)  (42,594) 

Մանցորդը  
2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

 
 
 

1,000 

  
 
 

131,975 

 

95  (7,851)  (600,032)  (474,813) 
 

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին հաշվետվություն 
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  Հազար ԱՄՆ դոլար Ծան 

2021թ. 
դեկտեմբեր

ի 31-ին 
ավարտվա

ծ տարի  

2020թ. 
դեկտեմբ
երի 31-ին 
ավարտվ
ած տարի 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջողների հոսքեր     
Տարվա վնաս  (42,594)  (32,789) 
Ճշգրտումներ`     

Տոկոսային և ֆինանսական այլ ծախսեր 8 52,573  61,410 
Կապակցված կողմերի պարտավորությունների դւոսգրումից եկամուտ  (7,000)  (43,352) 
Հանքին վերաբերող ակտիվների, հիմնական միջոցների արժեզրկում, 

զուտ 14 (2,607)  6,230 
Մաշվածություն և ամորտիզացիա  238  2,375 
Վնասներ (եկամուտ) օտարումից  (4,725)  3,116 
Տոկոսայի եկամուտ  (1)  (5) 
Այլ  (229)  325 

Շրջանառուկապիտալի փոփոխություններ     
Այլ ընթացիկ ակտիվների փոփոխություն  11,383  3,382 
Հաշվեգրված պարտավորությունների և կրեդիտորական պարտքերի 

փոփոխություն  (7,415)  (1,343) 
Գործառնական գործունեության համար օգտագործված դրամական 
միջոցներ  (377)  (651) 
      
Նեդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր     
Մշակաման ակտիվների, հիմնական միջոցների ձեռքբերում  -  (5,089) 
Այլ ակտիվների փոփոխություն  -  3,697 
Փոփոխություններ ոչ ընթացիկ պարտավորություններում  -  (697) 
Ստացված տոկոսային եկամուտ  1  5 
Այլ  -  - 
Նեդրումային գործունեության համար օգտագործված դրամական 
միջոցներ  1  (2,084) 
      
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր     
Կապակցված ընկերությունների փոխառություններից մուտքեր/(ելքեր), զուտ  687  8,523 
Պարտքի մարում  (1,504)  (6,364) 
Այլ  69  - 
Ֆինանսական գործունեությունից ասցված դրամական միջոցներ  (748)  2,159 
      
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ նվազում(աճ)  (1,124)  (576) 
Արտարժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական միջոցների վրա  15  156 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա սկզբում  1,797  2,217 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարվա վերջում  688  1,797 

 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի 
մասին հաշվետվություն  



 

 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ  

Լիդիան Արմենիա ՓԲՐ 
                             31 դեկտեմբեր 2021 7 

1 Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն 
Լիդիան Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունը (Լիդիան կամ Ընկերություն) ստեղծվել է 
2005թ. հոկտեմբերի 13-ին: 2006թ. ապրիլի 15-ին Ընկերությունը ստացել է լիցենզիա` Վայոց Ձոր մարզի 
Ամուլսարի քվարցիտների հետազոտությունների համար: 2009թ. փետրվարի 20-ին պետական լիազորված 
մարմինը հաստատել է հանքային պաշարները, և Ընկերությունը Կառավարությանն է ներկայացրել իր 
հանքարդյունահանման աշխատանքների ծրագիրը և ստացել է լիցենզիա հանքարդյունահանման 
աշխատանքներ կատարելու համար: Ընկերության գրասենյակը գտնվում է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, 7-րդ հարկ հասցեում: 

Ընկերության նախկին գլխավոր մայր ընկերությունը Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ ընկերությունն էր, 
որը լուծարվել է 2020թ.: Ընկերության միակ բաժնետերը Լիդիան Ռեսորսիզ Արմենիա Լիմիթեդ 
ընկերությունն է, որը գրանցված է Բրիտանական Վերգինյան Կղզիներում: Ընկերության ներկայիս 
գլխավոր մայր ընկերությունը Լիդիան Կանադա Վենչուրես Քորփորեշն ընկերությունն է , որը տնօրինում 
է Ընկերության 100% բաժնետոմսերին և գտնվում է Կանադա, Վանկուվեր, 700 Ջեորջիա, 25-րդ հարկ:  

2018թ. գարնանը ամբողջ Հայաստանի տարածքում  տեղի էին ունենում հախուռն փողոցային ցույցեր և 
ճանապարհների շրջափակում, մայիս ամսին Հայաստանում փոխվեց կառավարությունը: Դրանից հետո էլ 
բողոքի ակցիաները ունեցան շարունակական բնույթ, մասնավորապես թիրախավորելով հանքային 
ոլորտը` ներառյալ Ամուլսար ծրագիրը: 2018թ. հունիսից  ցուցարարները փակեցին Ամուլսար ծրագիր 
տարածք տանող բոլոր մուտքերը, ինչի հետևանքով հանքավայրի կառուցման աշխանանքները 
ամբողջովին դադարեցին: Չնայած Ընկերության բազմաթիվ դիմումներին և բողոքներին Հայաստանի 
կառավարությունը չկիրառեց օրնքի պարտադրանքը և Ամուլսար ծրագրի անօրինական շրջափակումը 
տևեց ավել քան երկու տարի: Ստեղծված իրավիճակի հետևանքով Ընկերության մայր 
կազամակերպությունը Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ լուծարվեց: Ընկերության մուտքը Ամուլսար 
ծրագրի տարածք լիարժեք վերականգնվեց 2020թ. աշնանից, սակայն շինարարկան աշխատանքները 
չշարունակվեցին: Ներկայումս Ընկերությունը փորձում է գտնել ֆինանսավորում շինարարական 
աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար, սակայն չկա որև երաշխիք, որ դա տեղի կունենա 
տեսանելի ապագայում: 

Ընկերությունը այլևս չի գործում անընդհատության սկզբունքի հիման վրա և ֆինանսական 
հաշվետվությունները պատրաստվել են լուծարման հիմունքներով: 

2 Պատրաստման հիմքերը, գնահատումների և 
դատողությունների կիրառում 

2.1 Համապատասխանություն  
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն, ինչպես հրապարակվել է Հաշվապահական հաշվառման 
միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից, և Ֆինանսական հաշվետվությունների 
մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված մեկնաբանությունների համաձայն: 
Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են լուծարման հիմունքներով հաշվապահական 
մոտեցումներով, հաշվի առնելով Ընկերության անընդհատ գործելու հնարավորության շուրջ առկա 
անորոշությունները: 

Ներկայումս ՖՀՄՍ չունի հատուկ ուղեցույց անընդհատ գործելու հնարավորության բացակայության 
պայմաններում հաշվապահական մոտեցումների և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման 
համար: Հետևաբար հաշվապահական քաղաքականությունում կիրառվել են ՖՀՄՍ ընդհանուր 
մոտեցումները:  

Ֆինանսական հաշվետվություններին 
կից ծանոթագրություններ 
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2.2 Ճանաչման հիմքեր 
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են լուծարման հիմունքներով:  Սյս հիմունքներով  
Ընկերությունը սկզբնական ճանաչման և չափման համար կիրառել է  ՖՀՄՍ  պահանջները և փոփոխել է 
մոտեցումները եթե ունեցել է համապատասխան հիմքեր: Բոլոր այդպիսի փոփոխություները 
բացահայտված և մեկնաբանված են ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում: 

Բոլոր գումարները ներկայացված են հազար ԱՄՆ դոլարով, եթե այլ բան նշված չէ: 

2.3 Կարևոր հաշվապահական գնահատումներ և դատողություններ 
Լուծարման հիմունքներով ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը Ընկերության 
ղեկավարությունից պահանջում է կատարել դատողություններ, գնահատումեր և ենթադրություններ որոնք 
ազդում են կիրառվող հաշվապահական քաղաքականության և ակտիվների, պարտավորությունների, 
ծախսերի ու եկաուտների ներկայացվող արժեքների վրա: Ղեկավարության կարծիքով բոլոր այն 
ճշգրումները որոնք  անհրաժեշտ էին ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ ներկայացնելու համար 
ներառված են:  

Հանքին վերաբերող ակտիվների և այլ երկարաժամկետ ակտիվների վերականգնում 

Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ հանքին վերաբերող ակտիվների և հիմնական միջոցների 
վերականգման արժեքը գրեթե զրո է, հաշվի առնելով Ընկերությունը լուծարելու հետ կապված 
հավանականությունները: Այնուամնեայնիվ, այս ակտիվները կունենան էական արժեք երբ վերարժևորվեն, 
եթե վերականգնվի ծրագրի գործարկումը և սկսվի հանքարդյունահանում: Այդպիսի վերագնահատումը 
պետք է հաշվի առնի դրամական հոսքերի մեծությունը և տևողությունը, ճշգրտումները կապված հանքային 
պաշարների հետ, ոսկու և արծաթի գները, մետաղի կորզման գործակիցները, կապիտալ ծախսերը, 
գործառնական ծախսերը, ռոյալթիներն ու հարկերը, ինչպես նաև ապագա դրամական հոսքերի զեղչման 
տոկոսադրույքը: 

Ղեկավարությունը նպատակադրված է հանքին վերաբերող ակտիվների և հիմնական միջոցների արժքը 
ներկայացնել վերականգման արժեքով քանի դեռ հնաքավայրը չի գործարկվել:  

Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքներ 
Ակտիվ շուկայում չվաճառվող ֆինանսական գործիքների և ածանցյալ գործիքների իրական արժեքը 
որոշվում է` օգտագործելով գնահատման այլընտրանքային հնարքները:  

Ընկերությունը ֆինանսական ածանցյալ գործիքներ առաջացնող մի քանի ֆինանսական պայմանագրեր է 
կնքել: Այս ածանցյալ գործիքները հաշվառվում են իրական արժեքով և, այնուհետև, յուրաքանչյուր 
հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվում է շուկայական գնի ճշտում: Իրական արժեքի որոշման 
ժամանակ պահանջվում է ղեկավարության դատողություն գնահատման նպատակով օգտագործվող 
ֆինանսական մոդելի ելակետային փոփոխականների վերաբերյալ: Այս փոփոխականները ներառում են 
այնպիսի ելակետային տվյալներ, ինչպիսիք են առանց ռիսկի եկամտաբերության տոկոսադրույքը, 
վարկային ռիսկի պրեմիումը, LIBOR պայմանները և դրա հետ կապված տոկոսադրույքները, 
այլընտրանքային ֆինանսավորման հասանելիությունը, ոսկու և արծաթի գնի ֆորվարդի կորերը, ոսկու և 
արծաթի գնի տատանումները, ապագա արտադրանքի ժամկետները, ֆինանսական միջոցների 
օգտագործման ժամկետները, ֆինանսական միջոցների վերադարձման ժամկետները, ակնկալվող 
ապագա LIBOR տոկոսադրույքները, կոմերցիոն արտադրանք ստանալու ժամկետները, գործունեությունից 
դրական դրամական հոսքերի հասանելիությունը և այլ գործոններ: 

Հանքի փակման հետ կապված պահուստներ 
Ընկերության կողմից վերականգնման և հանքի փակման հետ կապված պաhուստների հաշվարկը 
հիմնված է տարածքների մինչ հետ-գործառնական ընդունելի վիճակի վերականգնման աշխատանքների 
համար անհրաժեշտ ծախսումների գնահատումների վրա: Առանցքային ենթադրությունները 
պարբերաբար վերանայվում և ճշգրտվում են, որպեսզի արտացոլեն այս գնահատումների հաշվարկման 
համար օգտագործված ընթացիկ ենթադրությունները։ Զգալի դատողություն է անհրաժեշտ հանքավայրի 
փակման և տարածքների վերականգնման պարտավորությունների պահուստը որոշելու համար, քանի որ 
առկա են շատ գործարքներ և գործոններ, որոնք կազդեն հանքի տարածքի վերականգնման համար 
անհրաժեշտ վերջնական ծախսերի վրա: Գործոնները, որոնք կանդրադառնան այս պարտավորության 
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վրա, ներառում են ապագա մշակման և գործառնական գործունեության, տեխնոլոգիական 
փոփոխությունների, գնի, գնաճի դրույքների փոփոխություններ:  

Հետաձգված հարկեր 
Հետաձգված ակտիվներ ու պարտավորություններ չեն ճանաչվում, քանի դեռ Ընկերությունը համոզված չէ, 
որ կունենա ապագա շահույթ: 

3 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններ 
Ընդունված հաշվապահական քաղաքականությունը, բացառությամբ հանգամանքների փոփոխության հետ կապված 
քաղաքականությունների, համապատասխանում է նախորդ ֆինանսական տարվա հաշվապահական քաղաքականությանը: 

  

3.1 Արտարժույթ 
Ընկերության գործառնական արժույթը ԱՄՆ դոլարն է, քանի որ այն լավագույնս արտացոլում է ֆինանսական 
հաշվետվությունների հիմքում ընկած իրադարձությունների և Ընկերության գործարքների տնտեսական բովանդակությունը: 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ԱՄՆ դոլարով, քանի որ, ղեկավարության համոզմամբ, այս 
արժույթն առավել պիտանի է Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների համար:  

3.2 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները ներառում են դրամական միջոցները դրամարկղում, բանկերում, 90 օր և 
պակաս սկզբնական մարման ժամկետով այլ բարձր իրացվելիություն ունեցող կարճաժամկետ գործիքներ: 

3.3 Սահմանափակ դրամական միջոցներ 
Դրամական միջոցները, որոնց մասով առկա են ընդհանուր նպատակներով անմիջական օգտագործման 
սահմանափակումներ, չեն ներառվում դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների կազմում: Սահմանափակ 
դրամական միջոցներն առանձին են ներկայացվում որպես ընթացիկ կամ ոչ ընթացիկ՝ կախված դրանց օգտագործման 
սահմանափակումների ակնկալվող կառուցվածքից։ 

3.4 Ֆինանսական գործիքներ (ակտիվներ) 
Ընկերության ֆինանսական ակտիվները ներառում են՝ 

• Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները, ինչպես նաև սահմանափակ դրամական միջոցները, որոնք 
հաշվառվում են իրական արժեքով, 

• Դեբիտորական պարտքերը, որոնք սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով և հետագայում չափվում են 
ամորտիզացված արժեքով՝ հանած արժեզրկումից կորուստները, և 

• Ածանցյալ ակտիվները, որոնք սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով և հետագայում վերաչափվում են 
իրական արժեքով` փոփոխությունները հաշվառելով շահույթում կամ վնասում: 

3.5 Ֆինանսական գործիքներ (պարտավորություններ) 
Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները ներառում են՝ 

• Կրեդիտորական պարտքերը և հաշվեգրված պարտավորությունները, որոնք սկզբնապես ճանաչվում են իրական 
արժեքով, և հետագայում չափվում ամորտիզացված արժեքով: 

• Արտադրանքի վաճառքի գծով պարտավորությունները, որոնք սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով 
(հանած գործարքային ծախսերը) և հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ 
տոկոսադրույքի մեթոդը, 

• Ածանցյալ պարտավորությունները, որոնք սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով և հետագայում 
վերաչափվում իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով:  
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Ընկերությունը դասակարգում է ֆինանսավորման պայմանագրերը` հաշվի առնելով դրամական միջոցների հոսքի 
առանձնահատկությունները, պայմանագրային պայմանները և համապատասխան բիզնես նպատակները: 
Ֆինանսավորման պայմանագրերը դասակարգվում են որպես ֆինանսական պարտավորություն, երբ պարտավորության 
ամբողջական կամ զգալի մասը կարող է մարվել կանխիկ եղանակով, և ղեկավարության դատողությամբ այլ 
նկատառումները համարվում են ոչ բավարար հաշվապահական հաշվառման այլընտրանքային մեթոդի հիմնավորման 
համար: 

3.6 Ֆինանսավորման ծախսումներ 
Պարտքային և սեփական կապիտալի գործիքների գծով կրած ծախսերը գրանցվում են որպես ֆինանսավորման 
ծախսումներ: Նման ծախսումները ներառում են իրավաբանական և հաշվապահական վճարները, անկախ 
ճարտարագետների վճարները, տպագրման ծախսերը, ներդրումային բանկիրների կամ գրանցման վճարները, 
գործակալական վճարները, կազմակերպչական վճարները և նման պարտքային և սեփական կապիտալի գործիքներից 
առաջացած ածանցյալ գործիքների իրական արժեքը: Ֆինանսավորման մուտքերը ստանալու պահին, դրանց հետ կապված 
ծախսերը բաշխվում և վերադասակարգվում են համապատասխան ֆինանսական գործիքների դիմաց: Պարտքի հետ 
կապված ֆինանսավորման ծախսումները ժամանակի ընթացքում ծախսագրվում են որպես տոկոսային ծախս` 
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, քանի դեռ դրանք չեն կապիտալացվել որակավորվող ակտիվի 
ինքնարժեքի վրա: Այն դեպքում, երբ ֆինանսավորումը չի ստացվում կամ անհաջողության է մատնվում, բաշխման ենթակա 
ֆինանսավորման ծախսումները ծախսագրվում են: 

3.7 Փոխհատուցելի ԱԱՀ 
Ավելացված արժեքի հարկը («ԱԱՀ») վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե՝ ապրանքների կամ ծառայությունների 
մատակարարման դիմաց: Փոխհատուցելի ԱԱՀ-ն ենթակա է վերադարձման հետագա արտահանվող վաճառքների միջոցով 
կամ օրենքով նախատեսված որոշ այլ դեպքերում, եթե դրանք ավելի վաղ են կիրառելի: Ընկերություն փոխհատուցելի ԱԱՀ-
ն դասակարգում է ընթացիկ ակտիվներում, եթե կանխատեսում է փոխհատուցվել մեկ տարվա ընթացքում:  

3.8 Հետազոտության և գնահատման ակտիվներ 
Օգտակար հանածոների հետազոտության և գնահատման ծախսումները ներառում են հետազոտության և գնահատման 
համար ուղղակիորեն կատարված ծախսումները, ինչպես նաև հանքային լիցենզիաների ստացման համար կատարված 
ծախսումները։ Այս ծախսումները կապիտալացվում են հետազոտության և գնահատման ակտիվների արժեքի վրա՝ 
լիցենզիաների ձեռքբերումից հետո նեառյալ  նախագծի համապատասխանության ակնկալվող հաստատումները մինչ 
հանքի կառուցումը իրականացնելու որոշման կայացումը: 

3.9 Մշակաման ծախսումներ (հանքին վերաբերող ակտիվներ) 
Մշակման հետ կապված ծախսումները կապիտալացվում են և ներառում են հանքն արտադրական վիճակի բերելու համար 
անհրաժեշտ ծախսումները։ Մշակման հետ կապված ծախսումները ներառում են.  

• հետազոտական ծախսումները, որոնք վերադասակարգվել են մշակման ծախսումներին, երբ տնտեսական 
վերականգնելիությունն ակնհայտ է և հանքի կառուցումը հաստատվել է Խորհրդի կողմից, 

• շրջակա միջավայրի գնահատման և թույլտվության ծախսումները, 

• հողատարածքի նկատմամբ իրավունքի ձեռքբերման ծախսումները, 

• անավարտ շինարարություն, ներառյալ կապալառուներին տրված կանխավճարները, 

• տեղանքի վերականգնման ծախսումները, 

• տոկոսային ծախսումները, և 

• հանքի մշակման հետ կապված այլ ուղղակի ծախսումները: 

Աշխատանքների տևական դադարեցման ժամանակահատվածի ընթացքում կրած ծախսումները չեն կապիտալացվում, եթե 
այդ ծախսումներն ուղղակի օգուտ չեն բերում նախագծի կառուցմանը: Երբ ակտիվը հանձնվում է շահագործման, 
ծախսումները վերադասկարգվում են որպես հիմնական միջոց:  

Ընկերության Ամուլսար ծրագիրը դասակարգված է որպես մշակման ակտիվ չնայած դրա հաշվեկշռային արժեքը 
ամբողջովին արժեզրկված է 2021թ. դեկտեմբերի 31- դրությամբ (տես ծանոթզգրություն 5) համաձայն Ընկերության 
հաշվապահակն քաղաքականության 3.11 ծանոթագրությունում նշված մոտեցումների: 
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3.10  Վերականգնման և հանքի փակման հետ կապված պարտավորություններ 
Տեղանքի վերականգնման և հանքի փակման հետ կապված ծախսումների գծով պարտավորությունների պահուստները 
հաշվարկելիս ղեկավարությունն օգտագործում է իր կողմից պարտավորությունը մարելու նպատակով պահանջվող ապագա 
ծախսումների ներկա արժեքի վերաբերյալ կատարված լավագույն գնահատումը, որն արտացոլում է ապագա ծախսումների, 
գնաճի, արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների գնահատումները, ինչպես նաև ապագա ծախսումների հետ 
կապված ռիսկերի ենթադրությունները՝ օգտագործելով մինչև հարկումը տոկոսադրույքը, որն արտացոլում է դրամի 
ժամանակային արժեքի վերաբերյալ շուկայի ընթացիկ գնահատումները և, կիրառելիության դեպքում, պարտավորությանը 
վերագրվող յուրահատուկ ռիսկերը:  

Վերոնշյալ գործոնների փոփոխությունները կարող են հանգեցնել վերականգնման և հանքի փակման հետ կապված 
պահուստի փոփոխության: Հանքի փակման հետ կապված պարտականության կատարման անհրաժեշտությունը, ինչն 
իրենից ներկայացնում է շահագործման դադարեցման և վերականգնման ծախսերի կրում, սովորաբար առաջանում է, երբ 
հետազոտության, գնահատման կամ մշակման հետևանքով էկոլոգիական խախտում է արձանագրվում։ Ծախսերը 
գնահատվում են հանքի փակման նախագծի հիման վրա և ենթակա են պարբերական վերանայման: Հանքի շահագործման 
դադարեցման և տեղանքի վերականգնման ծախսերը զեղչվում են մինչև ներկա արժեքը, երբ առաջանում են նման 
ծախսերի կատարման պարտականությունը և կապիտալացվում են նույն ակտիվի արժեքին: Այս գումարները ծախսագրվում 
են ակտիվի մաշվածության և պահուստի զեղչման հակադարձման արդյունքում: 

3.11 Հանքին վերաբերող ակտիվների արժեզրկում 
Ընկերությունն արժեզրկման համար վերանայում և գնահատում է հանքին վերաբերող ակտիվների հաշվեկշռային 
արժեքները, երբ իրադարձությունները կամ հանգամանքների փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ դրանց 
հաշվեկշռային արժեքները կարող են չվերականգնվել: Նման իրադարձությունների կամ փոփոխությունների բացահայտումը 
և գնահատման իրականացումը պահանջում է զգալի դատողություն: Բացի այդ, ղեկավարության կողմից գնահատման 
գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ բազմաթիվ գործոններ, հատկապես՝ հումքի գները, արտարժույթի 
փոխարժեքները, հանքային ռեսուրսները, գործառնական, կապիտալ և վերականգնման ծախսերը, ենթարկվում են ռիսկերի 
և անորոշությունների, որոնք հետագայում կարող են ազդել համապատասխան ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի 
վերականգնելիության որոշման վրա:  

Նման հայտանիշի առկայության դեպքում ակտիվի փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է՝ հնարավոր արժեզրկման 
չափը որոշելու համար։ Փոխհատուցվող գումարը վաճառքի իրական արժեքից` հանած վաճառքի ծախսումներ և 
օգտագործման արժեքից առավելագույնն է: Ընկերության մշակման ակտիվների փոխհատուցվող գումարները որոշելիս, 
Ընկերությունն օգտագործում է իրական արժեքից հանած վաճառքի ծախսումներ մոտեցումը, այնքան ժամանակ, մինչև 
կարելի կլինի որոշել օգտագործման արժեքը: Իրական արժեքը որոշվում է որպես ակտիվի վաճառքից ստացված գումար 
պարզեցված ձեռքի հեռավորության գործարքով՝ կնքված բանիմաց և պատրաստակամ կողմերի միջև: Երբ չկա որևէ 
պարտադիր վաճառքի պայմանագիր, իրական արժեքից հանած վաճառքի ծախսումների գումարը գնահատվում է որպես 
ակտիվից ակնկալվող ապագա դրամական հոսքեր՝ զեղչված նախքան հարկերը, սակայն ռոյալթիներից հետո, հանած 
նմանատիպ գործարքների վրա հիմնված վաճառքի ծախսումների արժեքը: Իրական արժեքի չափման մեջ օգտագործվող 
ելակետային տվյալները կազմում են իրական արժեքի հիերարխիայի 3-րդ մակարդակի ելակետային տվյալները: Ակնկալվող 
ապագա դրամական հոսքերը զեղչելիս, Ընկերությունն օգտագործում է զեղչված տոկոսադրույքը, որը մոտավոր կհամընկնի 
շուկայի մասնակիցների կողմից սահմանված տոկոսադրույքին: Ակնկալվող դրամական հոսքերը հիմնված են ակնկալվող 
ապագա արտադրության, մետաղների իրացման գների, գործառնական և կապիտալ ծախսումների վրա:  

Եթե ակտիվի փոխհատուցվող գումարը փոքր է հաշվեկշռային արժեքից, ապա ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում 
է մինչև փոխհատուցվող գումարը, իսկ արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է ժամանակաշրջանի շահույթում կամ վնասում: 
Արժեզրկումը գնահատվում է դրամաստեղծ միավորների մակարդակով, որոնք ճանաչվում են որպես ակտիվների 
ամենափոքր ճանաչելի խումբ և առաջացնում են դրամական միջոցների ներհոսքեր, որոնք մեծապես անկախ են այլ 
ակտիվների դրամական միջոցների ներհոսքերից: 

3.12 Հիմնական միջոցներ 
Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից 
կորուստները:  

Հիմնական միջոցի օտարման կամ դուրսգրման հետևանքով առաջացած օգուտը կամ վնասը որոշվում է վաճառքից 
հասույթի և ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի տարբերությամբ և ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:  

Հիմնական միջոցի մաշվածությունը հիմնված է սկզբնական արժեքի վրա՝ հանած գնահատված մնացորդային 
արժեքը՝ գծային մեթոդով հիմնական միջոցի օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետի ընթացքում և 
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շինարարության ընթացքում՝ ճանաչվում է հանքին վերաբերող ակտիվներում, հակառակ դեպքում ծախսագրվում է: 
Մաշվածության հաշվարկը սկսվում է այն պահից, երբ ակտիվներն ըստ էության ամբողջական են և պատրաստ են իրենց 
նպատակային օգտագործման համար: Հիմնական միջոցների գնահատված օգտակար ծառայության ժամկետները 
ներկայացված են ստորև. 

Մեքենաներ և սարքավորումներ  - 7-10 տարի 
Տրանսպորտային միջոցներ - 3-8 տարի 
Գրասենյակային սարքավորումներ - 3-8 տարի 

3.13 Հիմնական միջոցների արժեզրկում 
Հանքին վերաբերող ակտիվները արժեզրկման համար վերանայվում են, երբ իրադարձությունները և հանգամանքների 
փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ դրանց հաշվեկշռային արժեքը կարող է չվերականգնվել: Արժեզրկման 
կորուստը ճանաչվում է այն գումարով, որով ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է փոխհատուցվող գումարը: 

Փոխհատուցվող գումարը վաճառքի իրական արժեքից` հանած վաճառքի ծախսումներ և օգտագործման արժեքից 
առավելագույնն է: Եթե ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է նրա հաշվեկշռային 
արժեքից, ապա ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է մինչև փոխհատուցվող 
գումարը:  

Եթե հետագա ժամանակաշրջանում արժեզրկման կորուստը նվազում է, և նվազումը օբյեկտիվորեն կարելի է վերագրել 
արժեզրկումից հետո տեղի ունեցող դեպքերին, ապա նախկինում ճանաչված արժեզրկման կորուստը հակադարձվում է` 
ճանաչվելով շահույթում կամ վնասում այն չափով, որ հակադարձման ամսաթվի դրությամբ հիմնական միջոցի 
հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի ծախսումներ հանած կուտակված մաշվածություն արժեքը, որը կլիներ, եթե 
արժեզրկում ճանաչված չլիներ:  

3.14 Շրջափակման հետ կապված ծախսեր 
Աշխատանքների երկարատև դադարեցման ժամանակահատվածի ընթացքում կրած ծախսումներն ուղղակիորեն 
վերագրելի չեն հանքին արտադրական վիճակի բերելուն և, հետևաբար, ծախսագրվում են: 

3.15 Հարկում 
Ընկերություննն ունի նվազագույն հարկվող եկամուտ։ Մինչ այն պահը, երբ Ընկերությունը կունենա որոշակիություն 
ապագա շահույթի նկատմամբ, հետաձգված հարկային ակտիվներ և պարտավորություններ չեն ճանաչվում: 

3.16 Սեփական կապիտալ 
Սեփական կապիտալի հոդվածը ցանկացած պայմանագիր է, որը մնացորդային բաժին է հավաստում Ընկերության 
ակտիվների նկատմամբ բոլոր պարտավորությունները նվազեցնելուց հետո։  
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4 Այլ ընթացիկ ակտիվներ 
Հազար ԱՄՆ դոլար 2021թ. 

դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ  

2020թ. 
դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Հետաձգված ԱԱՀ 70  7,605 
Փոխհատուցվող ԱԱՀ 88  3,678 
Կանխավճարներ մատակարարներին և այլ դեբիտորական 
պարտքեր 71  13 
Պետական բյուջեից դեբիտորական պարտքեր 5  - 
Ավանդներ 8  8 
Այլ 68  68 
 310  11,372 

 

Հետաձգված ԱԱՀ-ն կապված է Հայաստանի հանրապետություն սարքավորումների ներմուծման հետ։ Օրենսդրական 
կարգավորումները թույլ են տալիս Ընկերությանը հետաձգել վճարումները ներմուծման օրվանից մինչև երեք տարի 
ժամկետով: Հետաձգված ԱԱՀ-ի գծով դեբիտորական պարտքին համարժեք առկա է նաև հաշվանցման ենթակա 
հետաձգված ԱԱՀ-ի գծով կրեդիտորական պարտք։  
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5 Հանքին վերաբերող ակտիվներ, հիմնական միջոցներ  
 

 
Հազար ԱՄՆ դոլար Հանքին 

վերաբերող 
ակտիվներ  Սարքավորումներ 

 
Օգտագործման 

իրավունք  Ընդամենը 

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ             378,766  61,343  -  446,726 

Ավելացում 3,595  -  -  3,595 
Օտարում -  (4,054)  -  (4,054) 
Ներքին տեղաշարժ (9)  9  -  - 
Տեղափոխում վաճառքի համար 
հասանելի ակտիվներ   (30,932) 

  
-  (30,932) 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 382,352  26,366  294  409,012 
Ավելացում 4,704  -  -  4,704 
Օտարում -  (3)  -  (3) 
Ներքին տեղաշարժ -  -  -  - 
Վարձալաության իրավունքի սպառում -  -  (294)  (294) 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 387,056  26,363  -  413,419 
        
Կուտակված մաշվածություն և 

արժեզրկում    
  

 
 

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ             378,766  33,660  -  412,546 

Տարվա հաշվարկ -  3,615  120  3,735 

Օտարում   (1,149)    (1,149) 
Արժեզրկում 3,586  -  -  3,586 
Տեղափոխում վաճառքի համար 

հասանելի ակտիվներ   (11,401) 
  

 (11,401) 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 382,352  24,725  240  407,317 

Տարվա հաշվարկ -  -  54  54 

Արժեզրկում 4,704  -  -  4,704 
Օտարում -  (2)  -  (2) 
Վարձալաության իրավունքի սպառում -  -  (294)  (294) 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 387,056  24,723  -  411,799 

        

Հաշվեկշռային արժեք        

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ -  1,641  54  1,695 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ -  1,640  -  1,640 

 
Տես ծանոթագրություն 14՝ հանքին վերաբերող ակտիվների արժեզրկման մանրամասների համար: 

6 Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

 Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. 
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ   

2020թ. 
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 
Վճարումներ դրամագլխին 2,143  1,470 
  2,143  1,470 
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Համաձայն հանքարդյունահանման իրավունքի, Ընկերությունը պարտավոր է բնության և շրջակա միջավայրի դրամագլխին 
կատարել մասնաբաժնային վճարներ, որպես տարածքների վերականգնման  երաշխիք: Վերականգնման աշխատանքների 
գծով այս կանխավճարները կփոխհատուցվեն Ընկերությանը, երբ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը 
ընդունի հետհանքավայրի փակման համար կատարված վերականգնման աշխատանքները: 

7 Կրեդիտորական պարտքեր և հաշվեգրված պարտավորություններ 

 Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ   

2020թ. 
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 
Հաշվեգրված պարտավորություններ փոխատուներին 1,295  1,226 
Կրեդիտորական պարտքեր և հաշվեգրված պարտավորություններ 667  237 
Աշխատավարձի հաշվեգրումներ 79  77 
Հարկային պարտավորություններ 30  - 
Այլ պարտավորություններ 180  - 
  2,251  1,540 

8 Արտադրանքի վաճառքի գծով պարտավորություններ և փոխառություններ 

  

Արտադրանքի 
վաճառքի 

պարտավորություն   
Ժամկետային 

վարկ   

Սարքավորումների 
ձեռքբերման գծով 

ֆինանսավորում   Ընդամենը 
2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ             87,640  180,788  85,950  354,378 
  Փոխառություններից մուտքեր -  7,503  -  7,503 
  Հաշվեգրված տոկոսներ 23,661  21,612  6,029  51,302 
  Ֆինանսավորման ծախսումների 
ամորտիզացիա 295  7,620  2,193  10,108 
Պարտքի մարում -  -  (3,188)  (3,188) 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 111,596  217,523  90,984  420,103 
  Փոխառություններից մուտքեր -  -  403  403 

  Հաշվեգրված տոկոսներ 17,052  27,667  4,918  49,637 
  Ֆինանսավորման ծախսումների 
ամորտիզացիա 295  685  1,553  

 
2,533 

  Պարտքի մարում -  -  (28,421)  (28,421) 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 128,943  245,875  69,437  

 
444,255 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը խախտել է արտադրանքի վաճառի գծով պարտավորության, 
Ժամկետային վարկի և սարքվորումների գծով ֆինանսավորման փոխառությունների որոշ դրույթներ որի հետևանքով 
պարտավորությունները դասկարգվել են որպես ընթացիկ:  

9 Ածանցյալ պարտավորություններ 
Ընկերությունը ճանաչել է ծանոթագրություն 8-ում նկարագրված ֆինանսավորման պայմանագրերի հետ կապված որոշ 
ֆինանսական գործիքներ, ներառյալ արտադրանքի վաճառքի պայմանագրի գծով կանխավճարը, արտադրանքի վաճառքի 
պարտավորությունը և ածանցյալ գործիքները: Այս ֆինանսական գործիքներից ոչ մեկն առևտրային նպատակով չի 
պահվում, և Ընկերությունը ներկայումս հեջավորման մեջ ներգրավված չէ: 

10  Կապակցված կողմերից փոխառություններ, զուտ 
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 Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. 
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ   

2020թ. 
դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 
Փոխառություններ կապակցված կողմերից 9,313  148,600 
  9,313  148,600 

 

2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փոխառության գումարը Լիդիան Կանադա Վենչուրես Քորփորեշն ընկերությունից 
ստացված անտոկոս և գրավով չապահովված փոխառություն է: 

11 Պահուստներ 
Ոչ ընթացիկ- Վերականգնման պարտավորություններ 

Վերականգնման պարտավորություններն իրենցից ներկայացնում են տնտեսական օգուտների ակնկալվող ապագա 
արտահոսքի ներկա արժեքը, որոնք կպահանջվեն Ամուլսարի տարացքի վերականգնման աշխատանքների համար հանքի 
փակումից հետո: 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ճանաչված պարտավորությունները եկամուտների կանխատեսվող 
ապագա  ատրահոսքի գումարներն են զեղչված ներկա արժեքի: 

Հազար ԱՄՆ դոլար 2021  2020 
Տարեսկզբի մնացորդ 3,183  3,180 
Զեղչման աճ և հակադարձում 287  272 
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններ 307  (269) 
Տարեվերջի մնացորդ 3,777  3,183 

12 Կապիտալ և պահուստներ 

12.1 Բաժնետիրական կապիտալ 
Ընկերությունն ունի սովորական բաժնետոմսերի մեկ դաս, որը հաստատուն եկամտի ստացման նախապատվության 
իրավունք չունի: Ընկերությունը հաշվետու տարվա ընթացքում թողարկեց 100,000 սովորական բաժնետոմս որոնք 
ամբողջությամբ ձեռք բերվեցին միակ բաժնետիրոջ կողմից: Արդյունքում բաժնետիրական կապիտալի ընդհանուր 
անվանական արժեքը կազմեց 500,100,000 ՀՀ դրամ:  

  
2021թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ   
2020թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Սովորական բաժնետոմսերի քանակը 
յուրաքանչյուրը՝ 5,000 դրամ 100,020  20 

12.2 Լրացուցիչ կապիտալ  
Լրացուցիչ կապիտալն իրենից ներկայացնում է մայր ընկերությունից ստացված փոխառությունների իրական արժեքի և 
պայմանագրային արժեքի միջև տարբերությունը:  

12.3 Լրացուցիչ բաժնեհավաք կապիտալ  
 
Ընկերությունը հաշվետու տարվա ընթացքւմ թողարկեց 10 պարտատոմս 6,648,750,000 ՀՀ դրամ ընհանուր անվանական 
արժեքով  միակ բաժնետեր Լիդիան Ռիսորսիզ Արմենիա Լիմիթեդ ընկերությանը: Պարտատոմսերի մարումը տեղի 
ունեցավ նույն ժամանակահատվածում` թողարկված բաժնետոմսերի դիմաց վճարման եղանակով, բանետոմսերի դիմաց 
վճարված գումարին գերազանցող գումարի չափով ձևավորվեց լրացուցիչ բաժնեհավաք կապիտալ 65,987,500,000 ՀՀ 
դրամ:  

13 Շրջափակման հետ կապված ծախսեր 
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2018 թվականի մայիսին ՀՀ կառավարության կազմում փոփոխությունից հետո ամբողջ երկրում պարբերաբար տեղի են 
ունեցել ցույցեր և ճանապարհային շրջափակումներ։ Այդ բողոքի ակցիաներն մասնավորապես թիրախավորել էին 
հանքարդյունաբերության ոլորտը, այդ թվում ՝ Ամուլսարի ոսկու նախագիծը: Մուտքն Ամուլսար արգելափակվել է 2018թ. 
հունիսից մինչ 2020թ. սեպտեմբեր, Ընկերությունը ամողջ այդ ժամանկահատվածում և դրանից հետո մինչ հաշվետու 
տարվա ավարտը չկարողացավ վերադառնալ աշխատանքների բնականոն հունին: 

 Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. 
դեկտեմբերի 31-
ին ավարտված 

տարի   

2020թ. 
դեկտեմբերի 31-
ին ավարտված 

տարի 

Տոկոսային և ֆինանսավորման ծախսեր 52,418  62,285 
Մաշվածություն 1,634  1,570 
ԱԱՀ դուրսգրում -  2,733 
Այլ  696  57 

  54,748  66,645 

14 Հանքին վերաբերող ակտիվների և հիմնական միջոցների արժեզրկում 
Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համաձայն, ոչ ընթացիկ ակտիվները, ներառյալ Ամուլսար 
հանքին վերաբերող ակտիվները, վերանայվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, որոշելու համար, թե 
արդյոք առկա են արժեզրկման հայտանիշներ: Արժեզրկումը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հաշվեկշռային արժեքը 
գերազանցում է փոխհատուցվող գումարը:  

2021թ. դեկտեմբերի 31-ին Ընկերությունը որոշեց, որ Ամուլսարի հանքին վերաբերող ակտիվի փոխհատուցվող գումարը 
պակաս է հաշվեկշռային արժեքից: Բացառությամբ հանքի ճամբարի շինության և որոշ հինական միջոցների որոնք 
հնարավոր է օտարել հանքին վերաբերող ակտիվների և հիմնահան միջոցների փոխհատուցվող արժեքը գնահատվում է 
զրո:  
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15 Շահութահարկ 
Ընկերությունը 2021թ. և 2020թ. դեկտեմբերի 31-ն ավարտվող տարիներին ունեցել է շահութահարկի գծով ծախս սակայն 
շահութահարկի գծով հարկային պարտավորություն չի գոյացել, քանի որ, մարվել են կուտակված հարկային վնասները 
որոնք նախորդ ժամանակահատվածներում չեն ճանաչվել որպես հետաձգված հարկային ակտիվ: Շահութահարկի գծով 
ծախսը տարբերվում է գործող դրույքաչափով հաշվարկվածից հետևյալ կերպ՝ 
 

 Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի   

2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ին 
ավարտված տարի 

Տարվա հաշվապահական հաշվառում (վնաս) (42,594)  (32,789) 
Կիրառելի դրույքաչափ 18%  18% 
     
Շահութահարկի գծով ծախս (օգուտ) ՝ սահմանված դրույքաչափով (7,667)  (5,902) 
Աճ (նվազում)՝    

Հարկերից ազատված և չնվազեցվող միավորներ 9,223  11,098 
Հետաձգված հարկային ակտիվների փոփոխություն (683)  115 

Շահութահարկի գծով ծախս 873  5,311 
 
 
Ընկերությունը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում չի ճանաչել հետաձգված հարկեր՝ հետևյալ նվազեցվող 
(հարկվող) ժամանակավոր տարբերություններից և զուտ հարկային վնասի հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխման 
ենթակա գումարներից՝  
 

 Հազար ԱՄՆ դոլար 
2021թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ   

2020թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
Զուտ հարկային վնաս 238  1,107 
Հանքին վեաբերող ակտիվներ, հիմնական միջոցներ 380,782  358,026 
Այլ 524  3,272 
Ընդամենը գումար որոնց գծով հետաձգված հարկերը չեն ճանաչվել 380,496  362,405 
 
 
 

16 Ֆինանսական ռիսկի կառավարման ուղղություններ 
 
2021 դեկտեմբերի 31-ի և 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընկերության ֆինանսական գործիքները բաղկացած 
են դրամական միջոցներից և դրանց համարժեքներից, սահմանափակ դրամական միջոցներից, այլ դեբիտորական 
պարտքից, վերականգնման կանխավճարից, կրեդիտորական պարտքից, հաշվեգրված պարտավորություններից, 
պարտքային պարտավորություններից և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներից: Ընկերության գնահատականներով, այդ 
հոդվածների իրական արժեքը մոտավորապես համապատասխանում է դրանց հաշվեկշռային արժեքին 2021 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի և 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:  

Ընկերության վրա ազդող հիմնական ֆինանսական ռիսկերը ներկայացված են ստորև. 

Ֆինանսական ռիսկի կառավարում 

Ընկերությունը ենթարկվում է զանազան ռիսկերի ՝ շուկայական ռիսկի (ներառյալ արտարժութային ռիսկը, 
տոկոսադրույքային ռիսկը և հումքի գների ռիսկը), պարտքային ռիսկի և իրացվելիության ռիսկի, որն առաջանում է 
ֆինանսական գործիքների օգտագործումից: Սույն ծանոթագրությունում ներկայացված է Ընկերության կողմից այդ 
ռիսկերից յուրաքանչյուրին ենթարկվածությունը, Ընկերության նպատակները, քաղաքականությունը և գործընթացները այդ 
ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար:  

Շուկայական ռիսկ 
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Շուկայական ռիսկը այն ռիսկն է, որ փոփոխում է շուկայական գործոնները, ինչպիսիք են արտարժույթի փոխարժեքները, 
տոկոսադրույքները կամ հումքի գները և ազդում է ընկերության ֆինանսական գործիքների արժեքի վրա:  

ա) Արտարժութային ռիսկ - Արտարժութային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը կամ ապագա 
դրամական հոսքերը կտատանվեն արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխությունների հետևանքով: Ընկերության 
գործառնական արժույթն ԱՄՆ դոլարն է, իսկ հիմնական գործունեությունն իրականացվում է Հայաստանում:  

Ընկերության ակտիվներն ու պարտավորությունները մեծամասամաբ պահվում են ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով: Ստորև 
բերված աղյուսակում ներկայացված է զգայունության վերլուծությունը, որը ցույց է տալիս զուտ եկամտի վրա ազդեցությունը, 
երբ ԱՄՆ դոլարի 10%-ով արժևորումը համապատասխան արժույթի նկատմամբ կհանգեցնի արտարժույթի փոխարկման 
կորստի: Եթե ԱՄՆ դոլարը արժեզրկվի համապատասխան արժույթի նկատմամբ, ապա զուտ շահույթի վրա կլինի 
հակառակ ազդեցությունը: 
 

Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի  

2020թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի 

ՀՀ դրամ 183  143 

 183  143 
 

 բ) Տոկոսադրույքի ռիսկ - Տոկոսադրույքի ռիսկն այն ազդեցությունն է, որ տոկոսադրույթի փոփոխությունները 
կարող են ունենալ Ընկերության շահույթի և ակտիվների վրա:  Ընկերության կողմից ակտիվ գործառույթների 
դադարեցման հետևանքով վարկերի և փոխառությունները վերադասկարգվել են որպես ընթացիկ:  

գ) Արտադրանքի գների ռիսկ- Ընկերությունը ենթակա է արտադրանքի գների ռիսկի` ոսկու և արծաթի 
շուկայական գների տատանմանը: Արտադրանքի գների ռիսկերի վրա ազդեցություն են գործում տարբեր 
գործոններ, որոնք գտնվում են Ընկերության վերահսկողությունից դուրս` ներառյալ համաշխարհային կամ 
տարածաշրջանային սպառողական նորմերը, մետաղների պահանջարկը և առաջարկը, սպեկուլյատիվ 
գործունեությունը, փոխարինող մետաղների հասանելիությունն ու արժեքը, գնաճը և քաղաքական ու 
տնտեսական պայմանները: Երաշխիք չկա առ այն, որ Ընկերության կողմից արտադրված ոսկու և արծաթի 
համար շահութաբեր շուկա գոյություն կունենա: 

Պարտքային ռիսկ  

Պարտքային ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, երբ պայմանագրային գործընկերոջ կողմից իր պարտականությունների 
չկատարումը կարող է նվազեցնել հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ օգտագործման մեջ գտնվող ֆինանսական 
ակտիվներից ակնկալվող ապագա դրամական ներհոսքերը։ Ընկերության պարտքային ռիսկերը հիմնականում բաղկացած 
են արագ իրացվելի ակտիվներից:  

Ընկերությունը չունի արտադրանքի իրացումից հասույթ կամ առևտրային այլ դեբիտորական պարտքեր, ղեկավարությունը 
պարտքային ռիսկերը գնահատում է որպես ցածր:  

Իրացվելիության ռիսկ  

Իրացվելիության ռիսկն այն ռիսկն է, որ Ընկերությունը չի ունենա բավարար միջոցներ՝ իր ֆինանսական 
պարտավորությունները ժամանակին մարելու նպատակով: Ընկերության իրացվելիության վրա բացասական ազդեցություն 
է ունեցել ակտիվ գործառույթների դադարեցումը և հետագայում դրամական ներհոսքերի դադարեցումը: 2021թ. 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը խախտել է ֆինանսական պարտավորությունների որոշ դրույթներ, չկա 
համոզվածություն, որ Ընկերությունը իվիճակի կլինի կատարել  ֆինանսական պարտավորությունները:  

Ընկերության դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները պահվում են ամբողջությամբ իրացվելի բանկային 
հաշիվներում, որոնք հասանելի են Ընկերության կողմից ցպահանջ: 

 
Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը 

Իրական արժեքի հիերարխիան ըստ առաջնահերթության հաշվի է առնում գնահատման հնարքների ելակետային 
տվյալները, որոնք օգտագործվում են իրական արժեքը չափելու նպատակով: Հիերարխիան առաջնությունը տալիս է ակտիվ 
շուկայում նմանատիպ ակտիվների և պարտավորությունների (չափման 1-ին մակարդակ) համար չճշգրտված գնանշված 
գներին, իսկ ամենաքիչ առաջնությունը տալիս է ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներին (չափման 3-րդ մակարակ):  



 

 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ  

Լիդիան Արմենիա ՓԲՐ 
                             31 դեկտեմբեր 2021 20 

17 Պայմանականություններ 
Հարկեր  

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է՝ հաճախակի փոփոխվող օրենսդրությամբ, 
որը հաճախ մեկնաբանություններ է պահանջում: Հարկերի հաշվարկները հարկային մարմինների կողմից ենթակա են 
վերանայման և ուսումնասիրության: Հարկային մարմիններն օրենքով լիազորված են տուգանքներ և տույժեր առաջադրել: 

Վերոհիշյալ հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել ավելի մեծ հարկային ռիսկեր, քան այլ զարգացող 
երկրներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ հարկային պարտավորությունները պատշաճ կերպով հաշվառվել են՝ 
ելնելով հարկային օրենսդրության իրենց մեկնաբանություններից: Այնուամենայնիվ, հարկային մարմինների 
մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և դրանց ազդեցությունը կարող է զգալի լինել: 

Շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներ  

Ղեկավարության համոզմամբ` Ընկերությունը բավարարում է շրջակա միջավայրի հետ կապված Կառավարության 
պահանջները և վստահ է, որ Ընկերությունը պատշաճ կերպով հաշվառել է շրջակա միջավայրի հետ կապված 
պարտավորությունները: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում շրջակա միջավայրին առնչվող օրենսդրությունը զարգացման 
փուլում է, և օրենսդրության հնարավոր փոփոխություններն ու դրանց մեկնաբանությունները կարող են ապագայում էական 
պարտավորություններ առաջացնել: 

18 Կապակցված կողմեր 
Ընկերության կապակցված կողմերը ներառում են մայր ընկերությունը, խմբի անդամ ընկերությունները, հիմնական 
ղեկավար անձնակազմը և այլոք, ինչպես նկարագրված է ստորև: 

18.1 Վերահսկողություն 
Ընկերության գլխավոր մայր ընկերությունն է Լիդիան Կանադա Վենչուրես Քորփորեշն, որին անուղակիորեն պատկանում 
են Ընկերության բաժնետոմսերի 100%-ը և  գտնվում է Կանադա, Վանկուվեր, 700 Ջեորջիա, 25-րդ հարկ:  

18.2 Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
Հաշվետու տարվա ընթացքում Ընկերության և իր կապակցված կողմերի միջև իրականացվել են հետևյալ գործարքները, և 
հաշվետու ամսաթվի դրությամբ մնացորդները հետևյալն են:  

Հազար ԱՄՆ դոլար 

2021թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի   

2020թ. դեկտեմբերի 
31-ին ավարտված 

տարի 

Մայր ընկերություն    
Ստացված փոխառություններ 686  9,519 

     
Ընդհանուր վերահսկողության տակ գտնվող ընկերություններ    

Ստացված ծառայություններ -  215 
     

Բաժնետեր ընկերություններ    
Ստացված ծառայություններ 69  452 
    
Հիմնական ղեկավար անձնակազմ    

Աշխատավարձ և հատուցումներ 308  215 
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