
Ð²Þìºîàô ÂàÔ²ðÎàÔÆ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ 
 
         îÆîÔàê²ÂºðÂ     
                            
       ÀÝÃ³óÇÏ  Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ       

 

 v    ºé³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ       

 
     î³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ       
 

      Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական Գործարան  ԲԲԸ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                         ÃáÕ³ñÏáÕÇ ýÇñÙ³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ (³ÝáõÝÁ,³½·³ÝáõÝÁ) 

                                              ´³ó µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  
                                              Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý - Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á      

     ù.ºñ¨³Ý  0023,  ²ñß³ÏáõÝÛ³ó,12 Ñ»é.  52-53-21,  ý³ùë  52-57-13   www.yerjewel.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------    
          ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ,Ñ³ëó»Ý, Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ(Ñ»é³Ëáë,ý³ùë, ¿É-÷áëï ¨ ³ÛÉÝ)                                                                       
             

                                                             N  05               07.11.2022Ã. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------     
                                                    Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñÝ áõ ³Ùë³ÃÇíÁ                 
 

ï»Õ³µ³ßËí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹³ëÁ ª        ëáíáñ³Ï³Ý 
 

³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ª     1.095.340 Ñ³ï 

                                                                                          
 ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ(³ñÅáõÛÃÁ) ª   1000 
                                                                                              
 
§Ø»Ýùª ëïáñ³·ñáÕ ³ÝÓÇÝù, Ñ³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ýù,áñ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
×ß·ñÇï ¨ ëïáõÛ· »Ý ¨ ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ,áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ë»Õ³ÃÛáõñ»É Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý 
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦:  
 
ëïáñ³·ñáÕ ³ÝÓÇÝùª    
 

Ազատուհի Մակարյան           ·ÉË.Ñ³ßí³å³Ñ                  07.11.2022Ã 
--------------------------------------------        -----------------------------    -------------------------------    --------------------------------- 
       (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)                             (å³ßïáÝ)                  (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)               (³Ùë³ÃÇí)   
--------------------------------------------        -----------------------------    -------------------------------    --------------------------------- 
       (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)                             (å³ßïáÝ)                  (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)               (³Ùë³ÃÇí)   
--------------------------------------------        -----------------------------    -------------------------------    --------------------------------- 
       (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)                             (å³ßïáÝ)                  (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)               (³Ùë³ÃÇí)   
 
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³í»ñ³óÝáõÙ »Ù (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³í»ñ³óíáõÙ »Ý ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç 
Ý³Ë³·³ÑÇ Ï³Ù ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó)ª   
       

Տիգրան Երոյան                             ·ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý                                           07.11.2022Ã                                                                                                                                                                                       

----------        -----------------------------       -------------------------------    --------------------------        --------------------------------- 
       (³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)                             (å³ßïáÝ)                  (ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ)               (³Ùë³ÃÇí)   
            Î.î.  
 
 
 



 2 

 

                   ԷՄԻԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ 
                      ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԲԲԸ 

                                                                           

                           ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ       
      
 
 

                                                    2022թ. 3-րդ  եռամսյակ 
        

 
                Հասցե        ք. Երևան  0023,  Արշակունյաց փ. 12  

 

              Հեռախոս      (010) 58-66-18,  (010)  52-53-21   

 

               Ֆաքս      (010)    52-57-13    

 

               Էլ. փոստ        Info@yerjewel.com 

 

              Ինտերնետ կայք                               www.yerjewel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
                           

                                       Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

 
 

Ընկերության ֆինանսական վերլուծություն 2022 թ. 3-րդ եռամսյակ                                                           –էջ 4 

Ֆինանսական կայունության վերլուծություն                                                                                                    -էջ 4 

Հաշվեկշռի իրացվելիության վերլուծություն                                                                                                    -էջ 6 

Շրջանառու միջոցների շրջանառելիության վերլուծություն                                                                         - էջ 7 

Ընկերության կառավարման մարմինների վերաբերյալ տեղեկություններ                                               - էջ 8                 

Կառավարման մարմինների հայտարարությունը                                                                                           - էջ 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 



 4 

       

 

 

 

 

                   Ընկերության ֆինանսական վերլուծություն 

                                                    2022թ.  3-րդ եռամսյակ 

     Ընկերության ընդհանուր ակտիվները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ  

կազմել է 4,541,816.0 հազ. դրամ այդ թվում ոչ ընթացիկ ակտիվները 2,470,611.0 հազ. դրամ , 

ընթացիկ ակտիվները`2,071,205.0, որոնք կազմում են ընդհանուր ակտիվների 

համապատասխանաբար  54.40 %  և  45.60 %-ը: 

        2022թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում վնասը  

կազմել 13,031.0  հազ. դրամ, շահութահարկի գծով ծախսը նվազեցնելուց հետո: 

     Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման համար պատասխանատու է գլխավոր 

տնօրենը: 

       Ընկերությունում հաշվապահական հաշվառումն իրականացվում է 1C –

Ձեռնարկություն հաշվապահական ծրագրով:    
 

                                                                     
             

                   Ֆինանսական կայունության վերլուծություն          

1. Ֆինանսական անկախության գործակիցը  ցույց է տալիս, թե ընկերության ընդհանուր 

միջոցների որ մասն է ձևավորվել սեփական կապիտալի հաշվին:  Այլ կերպ, այն սեփական 

կապիտալի տեսակարար կշիռն է կազմակերպության ընդհանուր կապիտալում:                                               

                                             Սեփական կապիտալ                        4,043,517 

                          Գ1 =                                                      =                                                           =  0,89 

                                         Հաշվեկշռի հանրագումար                     4,541,816 

     Այս ցուցանիշի ցանկալի փոքրագույն մակարդակը կազմում է  0.5: 

2. Պարտավորությունների և սեփական  կապիտալի հարաբերակցության գործակիցը  իր իմաստով 

մոտ է նախորդ գործակցին և ցույց է տալիս, թե սեփական կապիտալի միավորի հաշվով 

որքան պարտավորություններ ունի կազմակերպությունը:  
 

                                   Պարտավորություններ        498,299 
                                 Գ2 =                                                                =                                     =  0,12 

                                                   Սեփական կապիտալ                   4,043,517 

 

            

 

      Այս ցուցանիշի ցանկալի փոքրագույն մակարդակը  կազմում է  1:  
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3. Ինքնավարության գործակիցը  ցույց է տալիս, թե կազմակերպության միջոցների  որ մասն է 

ձևավորվել երկարաժամկետ ներգրավված աղբյուրների հաշվին: 

          
                                       

                        Սեփական կապիտալ + երկարաժամկետ պարտավորություն                         4,241,568 

 Գ3 =     =                          =   0.93 

                               Հաշվեկշռի հանրագումար                                                                  4,541,816 

  Այս գործակիցը ավելի մեղմ է, քան ֆինանսական անկախության գործակիցը, դրա 

իջեցումը դիտվում է բացասական երևույթ, քանի որ իր միջոցների ֆինանսավորման համար 

արդեն սկսել է ներգրավել միջոցներ կարճաժամկետ հիմունքներով: 
 

 

4. Գործող կապիտալ:  Այն ցույց է տալիս, թե ընթացիկ ակտիվների, որ մասն է 

ապահովված սեփական կապիտալով և երկարաժամկետ պարտավորություններով կամ 

երկարաժամկետ հիմունքներով ներգրավված միջոցների որ մասն է ուղղված ընթացիկ 

ակտիվների ֆինանսավորմանը:   

 Գ4  = ընթացիկ ակտիվներ – կարճաժամկետ պարտավորություններ 2,071,205- 300,248 =1,770,957 

 

         5. Ընթացիկ ակտիվների`   գործող կապիտալով  ապահովվածության գործակից:   Այն 

ցույց է տալիս, թե ընկերության ընթացիկ ակտիվների  որ մասն է ձևավորվել սեփական 

կապիտալի և       երկարաժամկետ պարտավորույունների հաշվին:     
 

       

                                                  Գործող կապիտալ                1,770,957 

                 Գ5 =                                      =                       =   0.86 

                              Ընթացիկ ակտիվներ              2,071,205 

 

                   Այս ցուցանիշի նորմատիվային  փոքրագույն արժեքը  կազմում է  0.1:  
 

 

 

    6. Պաշարների   գործող կապիտալով  ապահովվածության գործակից:      Այն ցույց է տալիս, թե 

ընկերության ընթացիկ ապրանքանյութական պաշարների որ մասն է ձևավորվել սեփական 

 կապիտալի և երկարաժամկետ պարտավորությունների հաշվին:   
         

                                   Գործող կապիտալ            1,770,957 

                        Գ6 =                                                                  =                                         = 0,99 

                                              Պաշարներ                             1,794,398 
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7. Սեփական  կապիտալի  մանևրայնության գործակից:  Այն ցույց է տալիս, թե ընկերության 

սեփական կապիտալի հաշվին ձևավորված միջոցների որ մասն է գտնվում շարժունակ 

(մոբիլ) վիճակում: 

                                       Գործող կապիտալ                       1,770,957 

                      Գ7 =                                                              =                          = 0.44 

                                    Սեփական կապիտալ                        4,043,517 

                             

   

      Հաշվեկշռի իրացվելիության վերլուծությունը 
 

                                            Իրացվելիությունը բնութագրող ցուցանիշներն են 

 

1.      Ընթացիկ իրացվելիության գործակից:  Այն ցույց է տալիս ընկերության 

կարճաժամկետ պարտավորությունների ընթացիկ ակտիվներով 

ապահովվածության աստիճանը և որոշվում է ընթացիկ ակտիվների  և 

կարճաժամկետ պարտավորությունների   հարաբերությամբ:                                 

 

                              Ընթացիկ ակտիվներ                                  2,071,205 

                   Գ8 =                                                             =                          = 6.90 

                           Կարճաժամկետ պարտավորություններ    300,248 

 

          Այս ցուցանիշի սահմանային նվազագույն  արժեքը  1 է: 

 

2.          2. Արագ իրացվելիության գործակից:  Այն ցույց է տալիս կարճաժամկետ 

պարտավորությունների առավել իրացվելի ակտիվներով ապահովվածության աստիճանը և 

որոշվում է առավել իրացվելի ակտիվների  (դրամական միջոցներ, կարճաժամկետ 

ֆինանսական ներդրումներ, դեբիտորական պարտքեր) և կարճաժամկետ 

պարտավորությունների հարաբերությամբ: 
 

     Արագ իրացվելի ընթացիկ ակտիվներ                                    245,532 

    Գ9 =                                                                             =                                  =  0.82 

                Կարճաժամկետ պարտավորություններ                                  300,248 

            Այս ցուցանիշի սահմանային նվազագույն  արժեքը  1  է: 
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ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

     1. Ակտիվների շրջանառելիության գործակից:  Այս ցուցանիշը բնութագրում է համախառն 

ակտիվների շրջանառության արագությունը: 
 

        Արտադրանքի իրացումից հասույթ                    1,001,875 

    Գ10 =                                                                           =                              = 0.216 

                    Ակտիվների միջին մեծություն                                4,640,738 

     2. Ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության գործակից:  Այս ցուցանիշը բնութագրում է ընթացիկ 

ակտիվների շրջանառության արագությունը: 

 
     Արտադրանքի իրացումից հասույթ                         1,001,875 

    Գ11 =                                                                           =               =  0.464 

              Ընթացիկ ակտիվների միջին մեծություն                   2,158,895 

     3. Պատրաստի արտադրանքի  շրջանառելիության գործակից: Այս ցուցանիշը բնութագրում է 

պատրաստի արտադրանքի  շրջանառության արագությունը: 

 

    Իրացված արտադրանքի արտադրական արժեք                900,251 

    Գ12 =                                                                                          =                = 0.88 

               Պատրաստի արտադրանքի միջին մեծություն                    1,018,016 

 
 
 
 
 
 

      Գլխավոր հաշվապահ-                                  Ա. Մակարյան 
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        Ընկերության կառավարման մարմինների վերաբերյալ տեղեկություններ 

 
 

 Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված ընկերության կառավարման մարմիններն են 

ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը, ընկերության տնօրենների խորհուրդը և 

ընկերության գործադիր մարմինը՝ գլխավոր տնօրենը:  Ընկերության կառավարմանը մասնակցող 

անձինք են՝ Տիգրան Երոյանը (գլխավոր տնօրեն), Ազատուհի Մակարյանը (գլխավոր հաշվապահ): 

 
  
 
 
   

                            ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

Մենք` Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական Գործարան  ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն 

Տիգրան Երոյանը և   գլխավոր հաշվապահ  Ազատուհի Մակարյանը, սույնով հայտարարում 

ենք այն մասին, որ մեր լավագույն տեղեկացվածության համաձայն ֆինանսական 

հաշվետվությունները ճշգրիտ և լավագույն ձևով արտացոլում են ընկերության ակտիվների և 

պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, եկամուտների և ծախսերի իրական 

պատկերը: 

         Կառավարման մարմինների զեկույցը ճշգրիտ և լիարժեք ձևով արտացոլում է ընկերության 

ընդհանուր վիճակը, բիզնեսի արդյունքները, զարգացումը և ներառում է այն հիմնական ռիսկերի 

նկարագիրը, որի հետ առնչվել կամ առնչվում է ընկերությունը: 

 

 

 

  

 

   Գլխավոր տնօրեն՝ Գլխավոր հաշվապահ՝ 

 

                      Տիգրան Երոյան                                                                                                 Ազատուհի Մակարյան 


