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14. Կապիտալ (շարունակություն) 
 

Այլ պահուստ 
 

Պահուստը ձևավորվում է Կազմակերպության կանոնադրության համաձայն, որը ենթադրում է այդ նպատակների 

համար պահուստի ձևավորում ոչ պակաս, քան 5%-ի չափով:  
 

Վճարված և առաջարկված շահաբաժիններ 
 

2013թ.-ին Կազմակերպությունը առաջարկեց և վճարեց 60,000 հազ. դրամի չափով շահաբաժիններ (2012թ.` 40,000 

հազ. դրամ):   
 

 

15. Պայմանական և պայմանագրային պարտավորություններ 
 

(i). Գործարար միջավայրը, ռիսկերը և Հայաստանի տնտեսական պայմանները 
 

Հայաստանում շարունակվում են տնտեսական բարեփոխումները և իրավական, հարկային ու ադմինիստրատիվ 

ենթակառուցվածքի զարգացումը, որը բավարարում է շուկայական տնտեսության պահանջներին: Մեծ մասամբ 

տնտեսության կայունությունը պայմանավորված է վերոնշյալ բարեփոխումների ընթացքից, ինչպես նաև 

Կառավարության կողմից տնտեսության, ֆինանսական և դրամավարկային քաղաքականության ոլորտում 

ձեռնարկած միջոցների արդյունավետությունից: Համաշխարհային ճգնաժամն ազդեցություն ունեցավ 

Հայաստանի տնտեսության վրա: Չնայած վերականգնման որոշ դրսևորումների, շարունակվում են մնալ 

անորոշություններ` կապված ապագա տնտեսական աճի, կապիտալի հասանելիության և կապիտալի արժեքի 

հետ,  որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի, գործունեության 

արդյունքների և տնտեսական հեռանկարների վրա։ Կազմակերպության ղեկավարությունը ձգտում է ներկա 

իրավիճակում ապահովել Կազմակերպության գործունեության  կայունությունը տվյալ պայմաններում:   
 

(ii).    Հարկային ռիսկեր 
 

ՀՀ հարկային, արժութային և մաքսային օրենսդրությունները հանդիսանում են տարընթերցումների և հաճախակի 

իրականացվող բարեփոխումների առարկա: Տարբեր հարկային մարմինների կողմից, որոնք օրենքով իրավունք 

ունեն պարտադրել  խիստ տուգանքներ և տույժեր, հարկերը ստուգման և հետազոտությունների  առարկա են: Այս 

փաստերը կարող են զգալիորեն ավելի էական հարկային ռիսկեր առաջացնել ՀՀ-ում, քան այլ երկրներում:  
 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ղեկավարությունը գտնում է, որ պատշաճ կերպով է իրականացնում 

համապատասխան օրենսդրության մեկնաբանումը, և Կազմակերպության հարկային, արժութային և մաքսային 

հարցերի շուրջ մոտեցումը ճիշտ է:  
 

(iii). Իրավական խնդիրներ 
 

Սովորական գործունեության ընթացքում Կազմակերպությունը հանդիսանում է իրավական գործողությունների և 

բողոքների առարկա: Ղեկավարությունը հավատում է, որ վերջնական ներկա և հնարավոր 

պարտավորությունները, որոնք ծագում են հայցերի և բողոքների արդյունքում, էական բացասական ազդեցություն 

չեն ունենա Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի կամ գործունեության արդյունքների վրա և քիչ 

հավանական են, հետևաբար սույն ֆինանսական հաշվետվություններում համապատասխան ծախսագրում չի 

կատարվել: 
 

 

16. Այլ եկամուտ 
 

 2013թ. 2012թ. 

 (հազ. դրամ) (հազ. դրամ) 

Եկամուտներ տույժերից  18,082 505 

Պետական շնորհի ամորտիզացիա 830 830 

Ապահովագրական հատուցումներ 52 500 

Այլ 436 339 

Այլ եկամուտ 19,400 2,174 
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