<Շեն Հոլդինգ> ՓԲԸ-ի կառավարման մարմինների 2015թ-ի կիսամյակային
ԶԵԿՈՒՅՑ
<Շեն Հոլդինգ> ՓԲԸ-ն 2015 թվականի 1-ին կիսամյակում սկսեց իրականացնել 23.0 մլն
ԱՄՆ դոլար ընդհանուր վերաֆինանսավորման և ներդրումային ծրագրից մնացած 10.0 մլն ԱՄՆ
դոլարի ներդրումային մասը, որից 6.0 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ ներդրվեց Ընկերության
կանոնադրական կապիտալ և էմիսիոն եկամուտ, իսկ մնացած 4.0 մլն ԱՄՆ դոլարը Ընկերությունը
ստացավ երկարաժամկետ, ցածր տոկոսադրույքով վարկի տեսքով: Ստորև ներկայացվում է
ծրագրի համառոտ բովանդակությունը, որի մեծ մասն արդեն իրականացվել է՝
Ներդրման աղբյուրը

1-ին փուլ
ՎԶԵԲ-ից վերաֆինանսավորում
HSBC
Հայաստան
բանկից
վերաֆին.
Համահայկական Բանկի վարկ
Ընդամենը
1-ին փուլ
ՎԶԵԲ-ից վարկ
HSBC Հայաստան բանկից վարկ
Կանոնադր. կապիտալի
համալրում Սամվել Բեգլարյանից
Կանոնադր. կապիտալի
համալրում ՎԶԵԲ-ից
Ընդամենը

Միլիոն ԱՄՆ Դոլար

7.3
5.0
1.5
13.8

2.0
2.0
3.0
3.0
10

Ընդհանուրը

2‐րդ փուլ
Գիպսոնիտի արտադրման հոսքագիծ
Պեռլիտի արտադրման հոսքագիծ
Տրանսպ. միջոցներ բլոկների իրացման համար
Տրանսպ. միջոցներ ներկեր, չոր շաղախների իրացման
համար
Բետոնի արտադրության գործարանի վերանորոգում և
արդիականացում
Տրանսպ. միջոցներ հանքի տարածքում գիպսե
հանքաքարերի տեղափոխման համար

23.8

Գումարը
(մլն
ԱՄՆ
Քանակը դոլար)
1
6.200
1
0.440
10
0.300
10

0.300

1

0.160

7

0.500

Տրանսպ. միջոցներ գիպսի՝ ցեմենտի գործարաններ
տեղափոխման համար
Հատուկ մեքենաներ պատերի և առաստաղների սվաղման
համար
Բեռնող մեքենա հանքի ներսի համար
Էքսկավատոր CAT330D
Աղաց և ջարդիչ
Չնախատեսված ծախսեր

10

0.700

20
1
1
1

0.250
0.180
0.350
0.200
0.420
10.000

2015թ-ի 1-ին կիսամյակի ընթացքում որոշ չափով նվազել են Ընկերության վաճառքի
ծավալները, որոնք հիմնականում կապված են ԱՊՀ երկրներում տիրող իրավիճակի հետ: Ստորև
ներկայացվում է 2015թ-ի 1-ին կիսամյակի հասույթը ըստ հիմնական խմբերի՝

Արտադրանքի վաճառքից հասույթ
Ապրանքների վաճառքից հասույթ
Շինարարական աշխատանքների կատարումից
հասույթ
Ծառայությունների մատուցումից հասույթ
Ընդամենը

Գործ. տնօրեն

2015թ. հունիսի 30-ին ավարտված
ժամանակաշրջան
1,251,522
104,332
12,516
69,561
1,437,931

Պ. Բադալյան

ՙՇեն Հոլդինգ՚ ՓԲԸ-ի համապատասխան պատասխանատու անձանց
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հայտարարությունը տրվում է ՙՇեն Հոլդինգ՚ ՓԲԸ-ի 2015թ-ի 1-ին կիսամյակի
ֆինանսական հաշվետվությունների կապակցությամբ, որի նպատակն է կարծիք արտահայտել, թե
արդյոք Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են ֆինանսական վիճակի,
ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության ֆինանսական արդյունքների և
դրամական հոսքերի վերաբերյալ ճշմարիտ և իրական պատկերը համաձայն Հաշվապահական
հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի, ֆինանuական հաշվետվությունների միջազգային uտանդարտների
և միջազգային uտանդարտների ուղեցույցների և այլ համապատասխան իրավական ակտերի:
Մենք ընդունում ենք մեր պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների
ճշմարիտ ներկայացման համար:
Մեր գիտելիքներն ու համոզվածությունը հիմք ընդունելով, պաշտոնապես հայտարարում ենք`
Ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրիտ և լիարժեք ձևով արտացոլում են Ընկերության
ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, եկամուտների և ծախսերի իրական
պատկերը, ինչպես նաև՝
 Հաշվետու ժամանակաշրջանում չեն գրանցվել,
1.
Ղեկավարության կամ աշխատակիցներից կողմից ներքին վերահսկողական համակարգի
վրա կարևոր նշանակություն ունեցող խախտումներ և խարդախության դեպքեր,
2.
Գործող օրենսդրության դրույթների խախտման կամ ոչ լրիվ կիրառման մասին
կարգավորող մարմինների ծանուցագրեր, որոնք կարող էին ֆինանսական հաշվետվությունների
վրա էական ազդեցություն ունենալ,
 Մենք չունենք այնպիսի պլաններ կամ մտադրություններ, որոնք կարող են էապես փոփոխել
ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված ակտիվների ու պարտավորությունների
դասակարգումը կամ հաշվեկշռային արժեքը:
 Մենք չենք պլանավորում հրաժարվել գործող որևէ ծառայության մատուցումից կամ չունենք
այնպիսի պլաններ ու մտադրություններ, որոնք ավելորդ կամ հնացած պաշարների
առաջացման պատճառ կհանդիսանան, ինչպես նաև պաշարները գրանցված չեն իրացման
զուտ արժեքից բարձր արժեքով:
 Ընկերությունը իր բոլոր ակտիվների նկատմամբ ունի վերահսկման իրավունք, և գոյություն
չունի այդ ակտիվների վրա կալանք դնելու որևէ իրավունք:
 Մեր կողմից պատշաճ ձևով ֆինանսական հաշվետվություններում հաշվառվել կամ
արտացոլվել են բոլոր պարտավորությունները:
 Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ և մինչև սույն նամակի ստորագրման
պահը տեղ չեն գտել այնպիսի դեպքեր, որոնք պահանջում են ֆինասական
հաշվետվությունների ճշգրտում կամ լրացում, կամ լրացուցիչ բացահայտում:
 Ընկերությունը ներգրավված չի եղել որևէ դատական պրոցեսում:
 Կազմակերպությունը գործել է կնքված պայմանագրերի պայմանների համապատասխան,
որոնց
չկատարումը
կարող
նշանակալի
ազդեցություն
ունենալ
ֆինանսական
հաշվետվությունների վրա:










Կազմակերպության բոլոր իրացման գործարքները ավարտված բնույթի են և բացառվում են
դրանց վերանայում:
Ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված վաճառների գծով դեբիտորական
պարտքերը իրենցից ներկայացնում են դեբիտորների առկա պարտքերը, որոնք առաջացել
են մինչև հաշվետու ամսաթիվը կամ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ:
Ֆինանսական հաշվետվությունները բացահայտում են մեզ հայտնի բոլոր հարցերը, որոնք
կարող
են
ազդել
կազմակերպության
ապագայում
գործունեություն
ծավալելու
հնարավորությունների վրա, ներառյալ էական պայմանները և դեպքերը, մեր պլանները և
մտադրությունները:
Այն դեպքերում, երբ ստացվել է կապակցված կողմերի առկայություն, մենք բացահայտել
ենք կապակցված կողմերի հետ կապված բոլոր էական գործառնությունների բնույթը:
Մեր կարծիքով, տվյալ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն պարունակում էական
խեղաթյուրումներ:
Մենք հաստատում ենք, որ պատասխանատվություն ենք կրում ֆինանսական
հաշվետվություններում ֆինանuական հաշվետվությունների միջազգային uտանդարտների
համապատասխան արժանահավատ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար:

Հ/Հ Անուն
ազգանուն

Պաշտոնը և այլ
նկարագրություն

Պատասխանատու անձի
պատաuխանատվության շրջանակը

1

Սամվել
Բեգլարյան

2

Պապ
Բադալյան

Տնօրենների խորհրդի
նախագահ 99.91%
բաժնետոմսերի
սեփականատեր
Տնօրենների խորհրդի
անդամ, գլխավոր
գործադիր տնօրեն

3

Սերգեյ
Դուրախանյան

ԹՄ Աուդիտ ՓԲԸ
լիազոր՝
ֆինանսական տնօրեն

4

Սերգեյ
Սահակյան

5

Արմեն
Բալասանյան

ԹՄ Աուդիտ ՓԲԸ
լիազոր
ներկայացուցիչ՝
գլխավոր հաշվապահ
Վերստուգող

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և
տնօրենների խորհրդի օրենսդրությամբ և
կանոնադրությամբ սահմանված
պատասխանատվություն
Տնօրենների խորհրդի և ընթացիկ
գործունեության ղեկավարման
օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ
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