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«ՏԱՇԻՐ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՄԲԻ  
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

2017 թվականը հոբել յանական տարի 
է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ընկերության համար: Մենք դառնում ենք 
15 տարեկան: Այս ժամանակահատվածում 
մեզ հաջողվեց ստեղծել գործող բիզնես-
մոդել, որն այսօր կարողանում է 
հաղթահարել շուկայական ու ֆինանսական 
անկայունության դրսևորումները: 
Ընկերությունը բազմիցս ենթարկվել է 
դիմացկունության փորձարկումների: Եվ 
այսօր «ՀԷՑ»-ն է իր արժանապատիվ տեղն 
ունի Հայաստանի խոշորագույն արդյունավետ 
կազմակերպությունների շարքում: 

Չնայած նոր մարտահրավերին՝ 2016թ.-ը, 
անկասկած, հաջողված էր մեր  ընկերության 
համար: Ընկերությունը ապահովեց պլանով, 
բյուջեով և ներդրումային ծրագրով 2016թ. 
համար նախատեսված բոլոր հիմնական 
արտադրական ցուցանիշները: Շնորհիվ 
նաև մեր ջանքերի՝ հաջողվեց ևս մեկ անգամ 
իջեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը: Մենք 

մեկնարկեցինք կառավարման միջազգային 
ստանդարտների ծրագրի ներդրումը, որն 
էապես կնպաստի Ընկերության կառավարման 
համակարգի արդյունավետության 
բարձրացմանը և միջազգային կառույցների 
և ֆինանսական ինստիտուտների հետ 
համագործակցության հնարավորությունների 
ընդլայնմանը:  Այս բոլոր ձեռքբերումները 
հնարավոր դարձան մեր աշխատանքային 
կոլեկտիվի բարձր արհեստավարժության, 
ղեկավար թիմի կոմպետենտության, 
ճկունության և աշխատանքում կիրառվող 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ:

Մեր գերակա նպատակներն են մնում 
Ընկերության զարգացման բարձր տեմպի 
պահպանումը, Հայաստանի բնակչությանը 
որակյալ ծառայությունների մատուցումը: 2016թ. 
Ընկերության շահույթը կազմել է 23,3 մլրդ դրամ: 
Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում մենք 
կշարունակենք իրականացնել ընդհանուր 97,4 
մլրդ դրամ արժողությամբ մեր լայնածավալ 
ներդրումային ծրագիրը:

Հավատարիմ մնալով կորպորատիվ 
սոցիալական պատասխանատվության 
սկզբունքներին՝ «ՀԷՑ»-ը 2016թ. շարունակել է 
բարեգործական գործունեությունը՝ աջակցելով 
Հայաստանի բնակչության կենսամակարդակի 
բարձրացմանն ուղղված կրթական, բժշկական 
և սպորտային ծրագրերին՝  նպաստելով 
Հայաստանի պատմամշակութային 
ժառանգության պահպանման ու երիտասարդ 
սերնդի բարեկեցությանն ուղղված գործին:

Անշուշտ, Ընկերության աշխատանքի 
հաջողության գրավականը մեր անձնակազմի 
համակարգված աշխատանքն է: Մենք անում 
ենք հնարավորինս յուրաքանչյուր աշխատակցի 
ներուժի ամբողջական իրացման համար 
պայմաններ ստեղծելու համար: Հատկապես 
հպարտանում ենք մեր պրոֆեսիոնալ 
համախոհների թիմով, որոնք ի զորու են լուծել 
ցանկացած խնդիր և կատարելագործել 
մեր երկրի բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների որակը:

Հավաստիացնել եմ, որ ապագայում 
ևս ստանձնելով մեր բիզնեսի կայուն և 
շարունակական զարգացման ապահովման 
պատասխանատվությունը՝ մենք կներդնենք 
բոլոր ջանքերը ամենաբարձր պահանջներին ու 
ակնկալիքներին համապատասխանելու համար:

ՍԱՄՎԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
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ԿԱՐԵՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ
Տնօրենների խորհրդի նախագահ

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

ԿԱՐԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Գլխավոր տնօրեն
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

   Արդյունավետ կառավարում    

«Մենք կրկին հաստատում ենք այն փաստը, որ հավա- 
տարիմ ենք երկարաժամկետ ներդրումային կարգա-
պահության սկզբունքներին, և մեր բոլոր ջանքերն 
ուղղված են գործառնական արդյունավետության 
բարձրացմանը և բաժնետիրական արժեքի մեծացմանը: 
Հուսալիությունն ու հմուտ կորպորատիվ կառավարումը 
պետք է դրված լինեն այն ամենի հիմքում, ինչ մենք 
անում ենք: 2016թ. մեզ հաջողվեց կրճատել 
գործառնական ծախսերը, իսկ Ընկերության կապիտալ 
ներդրումները կազմեցին 10 մլրդ դրամ:

Մեծածավալ ծրագրեր իրականացնելու համար մենք 
օգտագործում ենք մեր ուժեղ կողմերը՝ մեր աշխա-
տակիցների փորձը, առաջատար տեխնոլոգիաները և 
ամուր հարաբերություններ հաստատելու հնարավորութ-
յունը: Տարեցտարի «ՀԷՑ»-ի ուժեղ թիմն ապացուցում է, 
որ մտածում է ոչ միայն գործունեության արդյունքների, 
այլ նաև՝ այդ արդյունքներին հասնելու ուղիների մասին:

Ողջ անձնակազմի անունից ես շնորհակալություն եմ 
հայտնում մեր սպառողներին, վստահության համար: 
Մեզ համար կարևոր է Ձեզնից յուրաքանչյուրի կարծիքը:

   Սահմանված առաջադրանքների ԿԱՏԱՐՈՒՄ   

Նախորդ տարվա արդյունքները կրկին ցույց 
տվեցին ինչպես Ընկերության բիզնես-մոդելի 
առավելությունները, այնպես էլ՝ ամենածանր 
տնտեսական պայմաններում անգամ հաջողության 
հասնելու մեր ունակությունը: Մենք ձեռնարկում ենք 
բոլոր միջոցները բիզնեսի կառուցվածքի հուսալիությունն 
ապահովելու և օպտիմալացնելու համար: Ինչպես 
ցույց է տալիս հաշվետվությունը, ձեռնարկված 
միջոցառումների արդյունքում Ընկերությունը դարձել է 
ավելի կայուն, արդյունավետ ու անվտանգ: 

Իսկ մեր բիզնեսի էնրեգետիկ շղթայի բոլոր 
բաղադրիչները շարունակել են ցուցադրել ուղղահայաց 
ինտեգրման մոդելի արդյունավետությունը: Տնօրենների 
խորհուրդը մշտապես հաշվի է առնում աշխարհում 
տեղի ունեցող զարգացումները և հետևում է  դրանց՝ 
ժամանակին արձագանքմանը: 2016 թվականի ողջ 
ընթացքում Ընկերությունը հատուկ ուշադրություն 
է դարձրել ռազմավարության, նախագծային 
ճշգրիտ պլանավորման և ներդրումային խիստ 
կարգապահության խնդիրներին:
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03.Ընկերության դիրքը ոլորտում.
շուկա, մարքեթինգ, վաճառքներ

3.1 Ընկերության մասին  
հիմնական տվյալներ

2002 թվականի մայիսին չորս տարածքային 
էլեկտրական ցանցերի («Հյուսիսային էլեկտրա-
ցանց» ՓԲԸ, «Հարավային էլեկտրացանց» ՓԲԸ 
«Կենտրոն էլեկտրացանց» ՓԲԸ և «Երևանի 
էլեկտրացանց» ՓԲԸ) միաձուլման արդյունքում 
ձևավորվում է «Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցեր» ընկերությունը (այսուհետ` 
Ընկերություն/ՀԷՑ):  2002 թվականի նոյեմբերին 
Ընկերությունը սեփականաշնորհվում է Midland 
Resources Holding  ընկերության կողմից, որը ձեռք 
է բերում Ընկերության բաժնետոմսերի 100%-ը: 

2005 թվականին Interenergo B.V. և Midland 
Resources Holding Ltd. ընկերությունների միջև 
կնքված պայմանագրի հիման վրա 
Ընկերությունն անցնում է «Ինտեր ՌԱՕ» 
ընկերությունների խմբի վերահսկողությանը, 
իսկ 2006 թվականի հունիսին Ընկերության 
100% բաժնետոմսերը փոխանցվում են «Ինտեր 
ՌԱՕ» ԲԲԸ դուստր ձեռնակություն հանդիսացող 

   «Հայաստանի էլեկտրական    
   ցանցեր» փակ բաժնետիրական   
   ընկերությունը գրանցվել    
   է 1997 թվականի ապրիլին    
   Երևանում։   

INTER RAO Holding B.V. (Interenergo B.V. 100% 
սեփականատեր) ընկերությանը:

2015 թվականի սեպտեմբերի 30-ին «Տաշիր» 
ընկերությունների խմբի և «Ինտեր ՌԱՕ» 
ընկերության միջև համաձայնագիր է 
ստորագրվում՝ Հայաստանի Հանրապետության 
էլեկտրաէներգետիկ ակտիվների 
առքուվաճառքի վերաբերյալ:

«Տաշիր» ընկերությունների խումբը  
2016 թ. դեկտեմբերի 28-ից «ՀԷՑ» բաժնետոմսերի 
100%-ը անցնում է «Տաշիր» ընկերությունների 
խմբին:
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3.2 Գործունեության 
հիմնական տեսակներ

«ՀԷՑ»-ն էլեկտրաէներգիայի փոխանցում 
ու բաշխում է իրականացնում Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում։ 

«ՀԷՑ»-ն էլեկտրաէներգիայի փոխանցման 
համար օգտագործում է իրեն պատկանող 
0,4 - 110 կՎ լարման օդային և մալուխային 
էլեկտրահաղորդման գծերը, ենթակայանները և 
բաշխիչ կետերը։
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3.3 Արտադրատեխնիկական ներուժ

9056 26

5,8

ենթակայան և բաշխիչ կետեր, այդ թվում` հազար կմ էլեկտրահաղորդման  
օդային գծեր, այդ թվում՝

հազար կմ էլեկտրահաղորդման  
մալուխային գծեր, այդ թվում՝

110 կՎ 102 ենթակայան՝ ընդհանուր 4478 ՄՎԱ 
սահմանված հզորությամբ,

110 կՎ լարման 2,8 հազար կմ  
էլեկտրահաղորդման օդային գծեր,

35 կՎ լարման 0,1 հազար կմ  
էլեկտրահաղորդման մալուխային գծեր,

6(10) կՎ 8465 տրանսֆորմատորային կետ՝   
ընդհանուր 3221,2 ՄՎԱ  
սահմանված հզորությամբ,

6(10) կՎ լարման 8,28 հազար կմ  
էլեկտրահաղորդման օդային գծեր,

380 Վ լարման 2,4 հազար կմ  
էլեկտրահաղորդման մալուխային գծեր,

35 կՎ 226 ենթակայան՝ ընդհանուր 1736 ՄՎԱ  
սահմանված հզորությամբ,

35 կՎ լարման 2,3 հազար կմ  
էլեկտրահաղորդման օդային գծեր,

6(10) կՎ լարման 3,3 հազար կմ 
էլեկտրահաղորդման մալուխային գծեր:

6(10) կՎ 263 բաշխիչ կետ։ 380 Վ լարման 12,8 հազար կմ  
էլեկտրահաղորդման օդային գծեր։

   Ընկերությանը պատկանում են.   
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3.4 Ընկերության  
գործունեության  
պետական կարգավորման  
առանձնահատկություններ

Ընկերությունը հանդիսանում է բնական 
մենաշնորհ էլեկտրաէներգիայի առքուվաճառքի 
ոլորտում: Համաձայն ՀՀ «Էներգետիկայի մասին» 
օրենքի, ներքին շուկայում էլեկտրաէներգիայի 
սակագները, ինչպես նաև տարանցման և 
կարգավարման ծառայության սակագները 
սահմանվում են ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի կողմից 
(այսուհետ՝ ՀԾԿՀ):

Սակագների հաշվարկման մեթոդիկան 
շարադրված է Ընկերության լիցենզիային 
կից հավելվածում և ամրագրված է 2002 
թվականին Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Midland Resources Holding 
Ltd. միջև կնքված Ընկերության բաժնետոմսերի 
առքուվաճառքի պայմանագրում՝ (մինչև 28.12 
2016թ. Midland Resources Holding Ltd. փոխարեն 
պայմանագրի կողմ են հանդիսացել INTER   
RAO Holding B.V. և LIORMAND HOLDINGS   
LIMITED ընկերությունները):
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3.5 Սակագնագոյացման  
մեթոդաբանություն

Սակագների ձևավորման փաստացի 
գործընթացը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր 
տարի և բաղկացած է մի քանի փուլերից։ 
Առաջին փուլում ՀԾԿՀ-ն շուկայի 
մասնակիցներից ստացված տեղեկատվության 
հիման վրա տարվա կտրվածքով կազմում է 
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սպառման 
կանխատեսում (կիլովատ-ժամ), այդ թվում ըստ 
առանձին լարումների (220 և 380 Վ, 6, 10, 35 և 
110 կՎ) և սպառման ժամանակի (գիշերային և 
ցերեկային)։ Արդյունքում, ՀԾԿՀ-ում ձևավորվում 
է էլեկտրաէներգիայի սպառման կանխատեսում 
յուրաքանչյուր հաստատված սակագնով,  
էլեկտրաէներգիայի սպառման միջին 
կշռութային սակագնով և Հայաստանի ներքին 
շուկայում էլեկտրաէներգիայի սպառումից 
«ՀԷՑ»-ի ընդհանուր հասույթի մասով՝ 
դրամական չափման միավորով։

Սակագնագոյացման գործող 
մեթոդաբանության համաձայն, Ընկերության 
հասույթը էլեկտրաէներգիայի սպառումից պետք 
է հավասար լինի սպառված էլեկտրաէներգիայի 
գնման համար ծախսերի գումարին և 
սակագնային մարժային, որի մեջ ներառված են.

Սակագնային մարժայի բոլոր բաղադրիչները 
նորմավորվում են լիցենզիային կից Հավելված 
հանդիսացող սակագնային մարժայի 
հաշվարկի մեթոդիկայի համաձայն։  

գնված էլեկտրաէներգիայի արժեքը,

շահագործման ծախսերը,

դեբիտորական պարտքերի ռեզերվը,

թույլատրված մինչհարկային շահույթը, 

հիմնական միջոցների ամորտիզացիան,

թերստացված մարժայի փոխհատուցումը:
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3.6 Վաճառքի սակագներ

Հայաստանում սպառողներին 
մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի 
սակագները հաստատվել են 1999 թվականին 
և փոփոխվել են միայն կապված առանձին 
սակագների տեսակների տարանջատման հետ 
(ըստ լարման և ժամանակի)։

Առաջին անգամ էլեկտրաէներգիայի գնման 
սակագները բարձրացել են 2009 թվականի 
ապրիլի 1-ից։ Երկրորդ անգամ վաճառքի 
սակագների բարձրացումը տեղի է ունեցել 
ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 
սակագների վերանայումից հետո՝ 2013 
թվականի հուլիսի 7-ից։ ՀՀ էներգահամակարգի 
առողջացման և աջակցության ցուցաբերման 
նպատակով 2014 թվականի օգոստոսի 1-ից ուժի 
մեջ է մտել վաճառքի սակագների ավելացման 
մասին ՀԾԿՀ որոշումը, և սակագները ևս մեկ 
անգամ բարձրացել են 2015 թվականի  
օգոստոսի 1-ից։ 

2016 թ. օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի 
սակագները նվազել են առանց մարժայի 
նվազման: 2016թ. դեկտեմբերի 23-ին ՀԾԿՀ-ն 
ևս մեկ անգամ սակագների իջեցման որոշում 
է ընդունում: Նոր սակագները սկսում են գործել 
2017թ. փետրվարի 1-ից:

Գիշերային սակագները գործում են 23։00 
մինչև 7։00 և հաշվարկվում են սպառողի 
մոտ բազմասակագնային էլեկտրոնային 
հաշվառման սարքի առկայության դեպքում։

   Իրացման սակագին (ՀՀ դրամով, ներառյալ՝ ԱԱՀ)   

լարում

գիշերային սակագին

ցերեկային սակագին

   2016թ. արդյունքներով «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»    
   ընկերությունը զբաղեցրել է 3-րդ տեղը ՀՀ խոշոր հարկատուների    
   ցանկում:   

110 �� 6-10�� 0.38��35 ��

  3
7,2

  3
3,2   3

4,7

  3
0,7   4

3,2

  3
3,2   4

6,2

  3
6,2 

   2016թ. օգոստոսի 1-ից գործել    
   են էլեկտրաէներգիայի հետևյալ    
   սակագները.   
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04.ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ  
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ  
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Ընկերությունը էլեկտրաէներգիա է 
գնում անմիջական արտադրողներից 
ուղիղ պայմանագրերի հիման վրա, 
էներգահամակարգի կարգավար՝ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
ռեժիմները և փոխհոսքերը կառավարող 
«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 
օպերատոր» պետական ՓԲԸ կողմից 
սահմանված փաստացի ծավալներով։



   Էլեկտրաէներգիայի գնման     
   կառուցվածքը   

ՀԱԷԿ

   ՓՈՔՐ ՀԷԿԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ    
   ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ    
   ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ    
   ՍԱԿԱԳԻՆԸ,ՈՐՊԵՍ ԿԱՆՈՆ,    
   ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ Է ՏԱՐԵՍԿԶԲԻՆ    
   և ԳՈՐԾՈՒՄ Է   ԱՄԲՈՂՋ ՏԱՐՎԱ    
   ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ:   

ՀԱԷԿ

հիդրոէլեկտրակայաններ

ջերմային կայաններ

35%

37%

24%
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   Էլեկտրաէներգիայի ձեռքբերման ծավալներ   

Ժ
ա

մ
ա

ն
ա

կ
ա

հ
ա

տ
վ

ա
ծ

/ 
կ

ա
յա

ն

«Հ
ա

յկ
ա

կ
ա

ն
 

ա
տ

ո
մ

ա
յի

ն
 

էլ
եկ

տ
ր

ա
կ

ա
յա

ն
» 

Փ
Բ

Ը

«Հ
ր

ա
զդ

ա
ն

 Ջ
ԷԿ

» 
Փ

Բ
Ը

«Գ
ա

զպ
ր

ո
մ

 Ա
ր

մե
ն

ի
ա

» 
Փ

Բ
Ը

(5
-ր

դ
 է

ն
եր

գ
ա

բլ
ո

կ
)

«Ե
ր

և
ա

ն
 Ջ

ԷԿ
» 

 Փ
Բ

Ը

«Կ
ոն

տ
ո

ւր
Գ

լո
բա

լՀ
ի

դ
ր

ո
կ

ա
ս

կ
ա

դ
« 

Փ
Բ

Ը

«Մ
ի

ջա
զգ

ա
յի

ն
 

էն
եր

գ
ետ

ի
կ

 
կ

ո
ր

պ
ո

ր
ա

ցի
ա

» 
Փ

Բ
Ը

Փ
ո

ք
ր

 հ
էկ

եր

Ն
եր

կ
ր

ո
ւմ

Ը
ն

դ
ա

մե
ն

ը

մլն կՎտ*ժ

հունվար  261  77  0  81  95  16  45  0  577

փետրվար  239  67  0  44  74  23  56  9  512

մարտ  249  0  0  52  65  31  84  0  482

ապրիլ  233  0  0  0  77  50  120  0  480

մայիս  184  0  0  0  57  44  149  0  434

հունիս  241  0  0  0  59  47  135  0  482

հուլիս  245  18  0  1  65  75  101  0  505

օգոստոս  240  27  0  46  78  68  61  0  520

սեպտեմբեր  141  28  0  134  102  11  49  0  464

հոկտեմբեր  0  43  145  155  94  4  49  0  490

նոյեմբեր  0  79  127  150  98  15  58  29  557

դեկտեմբեր  161  70  51  175  117  11  49  0  635
ընդամենը 2 195  409  323  838  982  396  957  38 6 137
սակագին, 
դրամ/կՎտ*ժ, 
առանց ԱԱՀ 
(01.08.2016-ից)

6.42 33.10 33.00 17.77 6.65 4.50 21.07 6.3 ԱՄՆ 
ցենտ*

ընդամենը 
(2015) 2571.10 507.85 215.15 823.10 909.57 444.31 839.65 0 6310.73

սակագին, 
դրամ/կՎտ*ժ, 
առանց ԱԱՀ 
(01.08.2015-ից)

4.597 35.775 35 18.5 4.562 4.135 22.082

 սակագին, 
դրամ/կՎտ*ժ, 
առանց ԱԱՀ 
( մինչև 
01.08.2015)

4.772 30.771 33.4 15.111 6.648 1.727 19.848

   * Ըստ ՀԿԲ ընթացիկ ամսվա վերջի արժույթի    



05.ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
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5.1 Հիմնական արտադրական 
և ֆինանսական  
ցուցանիշների դինամիկա

մլն դրամ

Ֆինանսատնտեսական 
գործունեության ցուցանիշներ 2016 2015

%

փոփոխություններ

հասույթ 192 743 181 005 6.5

էլեկտրաէներգիայի գնում (117 695) (110 768) 6.3

էլեկտրաէներգիայի փոխանցման 
ծառայություններ (7 091) (7 840) -9.6

ՄԱՐԺԱ 67 956 62 397 8.9 

աշխատավարձ (20 195) (19 129) 5.6

մաշվածություն և ամորտիզացիա (6 734) (6 370) 5.7

վերանորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծախսեր (1 279) (1 320) -3.1

պաշարների օգտագործում (2 020) (3 028) -33.3

արժեզրկման հակադարձում / 
(արժեզրկումից կորուստներ) 695 (591) -217.6

այլ եկամուտներ 1790 2 160 -17.1

այլ գործառնական ծախսեր (6 873) (7 022) -2.1

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 33 340 27 095 23.0

ֆինանսական եկամուտներ 91 3 619 -97,5 

ֆինանսական ծախսեր (4 562) (6 321) -27.8

ՇԱՀՈՒՅԹ (ՎՆԱՍ) ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄԸ 28 869 24 392 18.4 

շահութահարկի գծով ծախսեր (5 584) (3 385) 65.0

ՇԱՀՈՒՅԹ ԵՎ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ 
ԵԿԱՄՈՒՏ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ 23 285 21 007 10.8

EBITDA 41 058 34 718 18.3

Ընկերության հիմնական արտադրական և ֆինանսական    
ցուցանիշների շարժը կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ.   

2016 թվականի շահութի աճը 2015 

թվականի ցուցանիշի նկատմամբ 

պայմանավորված է՝

ֆինանսական ծախսերի նվազմամբ:

 

Շահագործման ծախսերի կրճատմամբ,
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մլն դրամ

2016 2015
%

փոփոխություններ

էլեկտրահաղորդման գծերի ընդհանուր 
երկարություն (կմ), ընդամենը 32 051 31 800 1.0

բարձր լարման ցանցեր (110 կՎ և բարձր) 2 800 2 778 0,01

միջին լարման ցանցեր (35-1 կՎ) 14 100 13 989 0,4

ցածր լարման ցանցեր (0,4 կՎ և ցածր) 15 300 15 284 0,2

տրանսֆորմատորային խմբի հզորություն 
(ՄՎԱ) 9 678 9 436 0,2

էլեկտրաէներգիայի առաքում դեպի ցանց 
(մլն կՎտ*ժ) 6 040 6 207 -2,7

էլեկտրաէներգիայի կորուստները ցանցերում 
(մլն կՎտ*ժ), ընդամենը 587 712 -17.6

տեխնոլոգիական 587 623 -5.8

նույնը % դեպի ցանց առաքման 9.7% 10.0% -3.2

առևտրային 0 89 -100.0

նույնը % դեպի ցանց առաքման 0.0% 1.4% -100.0

դեպի ցանց գումարային առաքման 
գումարային կորուստների տոկոս 9.7% 11.5% -15.3%

էլեկտրաէներգիայի իրացում (մլն կՎտ*ժ) 5 430 5 468 -0,7

   Արտադրական ցուցանիշներ   



Էլեկտրահաղորդման գծերի ընդհանուր    
երկարության աճի մասին՝ հիմնական 
կապիտալում ներդրումների արդյունքում,   

ինչպես նաև ցանցերում էլեկտրաէներգիայի    
գումարային կորուստների տոկոսի իջեցման 
մասին (առևտրային կորուստների  
նվազեցման արդյունքում)։   

   Հիմնական ցուցանիշների    
   դիմնամիկան վկայում է՝   
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   Ֆինանսական ցուցանիշներ   

մլն դրամ

òáõó³ÝÇßÝ»ñ 2016 2015
%

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

ոչ ընթացիկ ակտիվներ 121 244 106 961 13.4

ընթացիկ ակտիվներ 32 602 39 656 -17.8

ընդամենը ակտիվներ 153 845 146 617 4.9 

ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ընդամենը կապիտալ 51 089 31 501 62.2 

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

պետական շնորհներ 4 243 4 489 -5.5

վարկեր և փոխառություններ 32 127 41 981 -23.5

առևտրական և այլ կրեդիտորական 
պարտքեր 55 68 -19.4

հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ

5 559 4 452 24.9

ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 41 985 50 990 -17.7

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

պետական շնորհներ 244 243 -0,0

վարկեր և փոխառություններ 31 458  19 646 60.1

առևտրական և այլ կրեդիտորական 
պարտքեր 26 072 42 609 -38.8

ընթացիկ հարկային պարտավորություններ 2 997   1 347 122.5

պահուստ դատական վարույթների և 
հայցերի գծով 0 280 -100.0

ընթացիկ պարտավորություններ 60 771 64 126 -5.2

ընդամենը պարտավորություններ 102 756 115 116 -10.7

ընդամենը սեփական կապիտալ և 
պարտավորություններ 153 845 146 617 4.9
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԵԼ 
Է ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԿՏՐՈՒԿ 
ԿՐՃԱՏԵԼ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ 
ՊՈՐՏՖԵԼԸ:   

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ 
ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿԱԾ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ  
ԲԱՐԵԼԱՎՎԵԼ Է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ    
ՎԻՃԱԿԸ։   
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   Դրամական    
   միջոցների հոսքեր   

մլն դրամ

2016 2015
%

փոփոխություններ

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

շահույթ 23 285 21 007 10.8

ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

մաշվածություն և ամորտիզացիա 6 734 6 370 5.7 

արժեզրկումից առաջացած կորուստներ (695) 591 -217.6

կորուստ հիմնական միջոցների օտարումից 430 400 7.6 

կորուստ պաշարների դուրսգրումից 0 823 -100.0

պետական շնորհների ամորտիզացիա (246) (250) -1.8

դատական վարույթների և հայցերի գծով 
պահուստի հակադարձում 280 0 -

հարկի պահուստի հակադարձում 0 (239) -100.0

հարկի պահուստի հակադարձում 2 017 2 143 -5.9

զուտ ֆինանսական ծախսեր 4 471 2 702 65.4

շահութահարկի գծով ծախսեր 5 584 3 385 65.0

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

պաշարներ 996 135 637.9

առևտրական և այլ դեբիտորական պարտքեր 2 926 (10 753) -127.2

աոևտրական և այլ կրեդիտորական 
պարտքեր (19 010) 2 745 -792.5

դրամական հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից նախքան շահութահարկի 
տոկոսների վճարումը

26 214 29 060 -9.8
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մլն դրամ

2016 2015
%

փոփոխություններ

շահութահարկի վճարումներ (1 903) 0 -

վճարված տոկոսներ (3 031) (3 786) -19.9

դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
գործառնական գործունեությունից 21 281 25 274 -15.8

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

հիմնական միջոցների ձեռքբերում (17 794) (5 676) 213.5

ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում (130) (153) -14.7 

մուտքեր հիմնական միջոցների վաճառքից 401 124 223.4 

ստացված տոկոսներ 45 148 -69.6

դրամական միջոցների զուտ հոսքեր 
ներդրումային գործունեությունից (17 478) (5 557) 214.5

 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

մուտքեր փոխառություններից 126 997 74 908 69.5

փոխառությունների մարումներ (130 907) (95 748) 36.7

դրամական միջոցների զուտ հոսքեր
ֆինանսական գործունեությունից

(3 910) (20 840) -81.2

դրամական միջոցների և դրանց 
համարժեքների  զուտ աճ / (նվազում) (107) (1 123)  -90.5

հունվարի 1-ի դրությամբ դրամական
միջոցները և դրանց համարժեքները

1 435 2 550 -43.7 

դրամական միջոցների և դրանց 
համարժեքների վրա արտարժույթի 
փոխարժեքի փոփոխման ազդեցությունը

14 8 76.6

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական և 
դրանց համարժեք միջոցներ 1 342 1 435 - 6.5 
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Ցուցանիշ
Հաշվարկի 

բանաձև
Նորմատիվ 
մեծություն

2016 2015 2014 2013 2012

ակտիվների 
շահութաբերություն 
(ROA) (%)

Շահույթ / ակտիվների 
միջին մեծություն 15-40 15.50 14.55 -7.59 -7.41 -7.98

ընթացիկ 
լիկվիդայնության 
գործակից 

Ընթացիկ ակտիվներ/ 
Ընթանացիկ 
պարտավվորություններ

≥2 0.54 0.62 0.43 0.54 0.58

բարձր (շտապ) 
լիկվիդայնության 
գործակից

(Ընթացիկ ակտիվներ
-Պաշարներ)/ Ընթացիկ 
պարտավորություններ

≥0.8 0.49 0.57 0.37 0.45 0.47

ֆինանսական 
անկախության 
գործակից

կապիտալ / բալանս ≥0.5 0.33 1.21 0.02 0.10 0.18

ինքնավարության 
գործակից

Կապիտալ + 
ՈՉ ընթացիկ 
պարտավորություններ) / 
Բալանս

≥0.75 0.60 0.56 0.43 0.57 0.67

   Ֆինանսատնտեսական     
   գործունեության ցուցանիշներ   



   Ֆինանսատնտեսական գործունեության    
   ցուցանիշները բնութագրում են    
   Ընկերությունը որպես շահութաբեր,    
   ինչի մասին վկայում են այնպիսի    
   ցուցիչների աճը, ինչպիսիք են ակտիվների    
   շահութաբերությունը։   

   Վճարունակությունը և վարկային ռիսկի    
   մակարդակը բարելավվում են, ինչի    
   մասին կարելի է դատել լիկվիդայնության    
   և ֆինանսական անկախության    
   գործակիցների դինամիկայից։   
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   EBITDA ցուցանիշի համեմատական վերլուծություն   

2016

2015

2014

2013

2012

34 718

3 362

5 306

10 164

41 058

2012-2016
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2016 2015 2014 2013 2012

հասույթ 192 743 181 005 157 935 132 101 112 281

էլեկտրաէներգիայի գնում (177 695) (110 768) (112 887) (96 996) (78 073)

էլեկտրաէներգիայի փոխանցման 
ծառայություններ (7 091) (7 840) (8 192) (5 245) (3 948)

ՄԱՐԺԱ 67 956 62 397 36 856 29 860 30 260

աշխատավարձ (20 195) (19 129) (18 961) (18 166) (17 084)

մաշվածություն և ամորտիզացիա (6 734) (6 370) (6 156) (5 735/ (5 563)

վերանորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծախսեր (1 279) (1 320) (1 360) (1 346) (993)

պաշարների օգտագործում (2 020) (3 028) (3 137) (3 234) (2 788)

արժեզրկման հակադարձում /
(արժեզրկումից կորուստներ) 695 (591) 367 (792) (214)

այլ եկամուտներ 1 790 2 160 2733 2 659 1 466

այլ գործառնական ծախսեր (6 873) (7 022) (8 310) (6 591) (8 080)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 33 340 27 095 2 032 (3 345) (2 997)

ֆինանսական եկամուտներ 91 3 619 190 257 404

Ֆինանսական ծախսեր (4 562) (6 321) (12 073) (6 450) (7 828)

ՇԱՀՈՒՅԹ (ՎՆԱՍ) ՆԱԽՔԱՆ 
ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՈՒՄԸ 28 869 24 392 (9 851) (9 538) (10 421)

շահութահարկի գծով ծախսեր (5 584) (3 385) (826) (349) 227

ՇԱՀՈՒՅԹ ԵՎ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵԿԱՄՈՒՏ ՏԱՐՎԱ 
ՀԱՄԱՐ

23 285 21 007 (10 677) (9 887) (10 194)

EBITDA 41 058 34 718 10 164 3 362 5 306



30  |      2016 Տարեկան հաշվետվություն      |  www.ena.am

3.2. Զարգացման  
հեռանկարներ
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2017-2020 ԹԹ.  
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝

էլեկտրաէներգիայի կորուստների  
ցուցանիշի մինչև 8% նվազեցում, 

առաքված էլեկտրաէներգիայի դիմաց 
վճարների ոչ պակաս, քան 99% 
հավաքագրում,

տնտեսական, քաղաքական և 
տեխնոլոգիական գործոնների 
մշտադիտարկում,

լիկվիդայնության մշտական 
վերահսկողություն և կառավարում,

ՀՀ օրենսդրության 
համաձայն սպառողների 
էլեկտրամատակարարման 
ապահովում,

Պլանավորված նպատակներին 
հասնելու համար Ընկերությունը 
նախատեսում է իրականացնել 
միջոցառումների համալիր ծրագիր.

ներդրումային ծրագրի իրականացում՝ 
ուղղված սպառողների որակյալ 
էլեկտրամատակարարման 
ապահովմանը  
ՀՀ օրենսդրության համաձայն,

պետական մարմինների, ՀՀ 
Հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի, 
բաժնետերերի և այլ ազդեցիկկազմա-
կերպությունների հետ փոխգործակցութ-
յան կազմակերպում,

Երևան քաղաքում էլեկտրաէներգիայի 
առեվտրային հաշվառքի  
ավտոմատացված  համակարգի 
(ԷԱՀԱՀ) ներդրում Ընկերության 
ցանցերում,

ISO ստանդարտների ներդրում, բիզնես 
գործընթացների ավտոմատացում,

Ընկերության ֆինանսական  
առողջացման միջոցառումների  
պլանի մշակում, ձևավորում և կատարում,

3.2. Զարգացման  
հեռանկարներ

վարկային ռեսուրսների շուկայում 
Ընկերության ներկայության ընդլայնում,

վարկային պորտֆելի վերակառուցում։
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06.ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը 2016 թվականին 
իրացրել է 12 002 219 հազար դրամ 
գումարի (առանց ԱԱՀ) կապիտալ 
ներդրումներ, 
այդ թվում՝

Տեխնիկական վերազինում և 
վերակառուցում

Այլ ներդրումներ կապիտալ 
ներդրումների տեսքով

Նոր շինարարություն  
և ընդլայնում 

Կապիտալ բնույթի այլ  
աշխատանքներ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

3 127 124

1 786 264

4 329 144

2 759 697

26.05%

14.88%

36.07%

22.99%

   12 002 219   
   ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ   
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Նոր շինարարություն  
և ընդլայնում 

Կապիտալ բնույթի այլ  
աշխատանքներ

Ֆինանսավորումը կազմել է      
18 893 477 հազար դրամ, այդ թվում՝

Տեխնիկական վերազինում և 
վերակառուցում

Այլ ներդրումներ կապիտալ 
ներդրումների տեսքով

Նոր շինարարություն  
և ընդլայնում 

Կապիտալ բնույթի այլ  
աշխատանքներ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

2 855 581

6 973 956

6 140 285

2 923 654

19.64%

47.97%

12.29%

20.11%

   18 893 477   
   ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ   
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Գործարկվել են 10 941 049 հազար 
դրամ գումարի հիմնական 
միջոցներ (առանց ԱԱՀ), այդ 
թվում՝ 

Այլ ներդրումներ կապիտալ 
ներդրումների տեսքով

Տեխնիկական վերազինում և 
վերակառուցում

Կապիտալ բնույթի այլ  
աշխատանքներ

Նոր  
շինարարություն  
և ընդլայնում 

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

928 729

2 733 200

3 013 350

3 013 350

24.98%

8.49%

38.99%

27.54%

   10 941 049   
   ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ   
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Կապիտալ բնույթի այլ  
աշխատանքներ

Նոր  
շինարարություն  
և ընդլայնում 

35 կՎ «Պուրակ» ենթակայանի  
վերակառուցում 

«Կրկես» և այլ 35/110 կՎ  
ենթակայանների  
վերակառուցում: 

Տվյալ նախագծի իրականացումը 
հնարավորություն կտա վերացնել Երևան 
քաղաքի կենտրոնի հզորության դեֆիցիտը և 
բավարարել տեխնոլոգիական միացման 

  7,15ՄՎԱ գումարային հզորությամբ հայտ:  

Երևան քաղաքում ԷԱՀԱ  
համակարգի ներդրում:

Տվյալ նախագծի իրականացումը թույլ 
կտա Ընկերությանը նվազեցնել էլեկտրա-
էներգիայի կորուստները մինչև 

  9%  մակարդակի։  

   Ընկերությունը նախատեսում    
   է առաջիկա հինգ տարիների    
   ընթացքում իրականացնել    
   հետևյալ խոշոր նախագծերը.   
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07.ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ   
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Ընկերության բաժնետիրական կապիտալը 
կազմում է 18 654 221 100 ՀՀ դրամ և բաժանված է 246 
423 հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի՝ 
յուրաքանչյուրը 75 700 ՀՀ դրամ։ Արտոնյալ 
բաժնետոմսեր Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում չկան։ 

   2016թ. դեկտեմբերի 28-ին   
   Ընկերության 100 տոկոսի    
   բաժնետերն է  դառնում  
   LIORMAND HOLDINGS LIMITED    
   ընկերությունը։ 2017թ.    
   ապրիլի 14-ին LIORMAND    
   HOLDINGS LIMITED և ''Տաշիր    
   կապիտալ'' ՓԲԸ միջև    
   կնքվում է Ընկերության 70%    
   բաժնեմասի ձեռքբերման    
   պայմանագիր:   

18 654 221 100
 ՀՀ ԴՐԱՄ

246 423
ՀԱՏ

75 700
ՀՀ ԴՐԱՄ
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ՄԻՆՉԵՎ 28.12.2016Թ. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
50.0002029% ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ 
(123212.000 ՀԱՏ) ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐՆ 
ԷՐ INTER RAO HOLDING B.V. 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
49.9997971% ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ 
(123212.000 ՀԱՏ) ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐՆ 
ԷՐ LIORMAND HOLDINGS LIMITED 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։
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Տնօրենների խորհրդի  
Նախագահ

ԿԱՐԵՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

Ծննդյան տարեթիվ՝ 15.08.1972 

Քաղաքացիություն՝ ՀՀ 

Առաջին անգամ ընտրվել է  

Տնօրենների խորհրդում՝ 29.12.2016 

Ընկերության կանոնադրական  

կապիտալում բաժնեմաս՝ 0% 

Ընկերության սովորական  

բաժնետոմսերի անձին  

պատկանող բաժնեմասը՝ 0%

08.ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ  
ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

Տնօրենների խորհրդի  
Նախագահի տեղակալ

   2016 թվականին «Հայաստանի    
   էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ    
   բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր    
   ժողովի որոշման համաձայն    
   (միանձնյա բաժնետիրոջ 2016    
   թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 3/16    
   որոշում) Տնօրենների խորհրդի    
   կազմում ընտրվել են.   

Ծննդյան տարեթիվ՝ 01.11.1990 

Քաղաքացիություն՝ ՀՀ 

Առաջին անգամ ընտրվել է  

Տնօրենների խորհրդում՝ 29.12.2016 

Ընկերության կանոնադրական  

կապիտալում բաժնեմաս՝ 0% 

Ընկերության սովորական  

բաժնետոմսերի անձին  

պատկանող բաժնեմասը՝ 0%

ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Ծննդյան տարեթիվ՝ 06.06.1964 

Քաղաքացիություն՝ ՌԴ 

Առաջին անգամ ընտրվել է  

Տնօրենների խորհրդում՝ 29.09.2015 

Ընկերության կանոնադրական  

կապիտալում բաժնեմաս՝ 0% 

Ընկերության սովորական  

բաժնետոմսերի անձին  

պատկանող բաժնեմասը՝ 0%

Ծննդյան տարեթիվ՝ 04.04.1983 

Քաղաքացիություն՝ ՌԴ 

Առաջին անգամ ընտրվել է  

Տնօրենների խորհրդում՝ 29.09.2015 

Ընկերության կանոնադրական  

կապիտալում բաժնեմաս՝ 0% 

Ընկերության սովորական  

բաժնետոմսերի անձին  

պատկանող բաժնեմասը՝ 0%

Ծննդյան տարեթիվ՝ 03.06.1979 

Քաղաքացիություն՝ ՌԴ 

Առաջին անգամ ընտրվել է  

Տնօրենների խորհրդում՝ 29.09.2015 

Ընկերության կանոնադրական  

կապիտալում բաժնեմաս՝ 0% 

Ընկերության սովորական  

բաժնետոմսերի անձին  

պատկանող բաժնեմասը՝ 0%

Ծննդյան տարեթիվ՝ 01.11.1964 

Քաղաքացիություն՝ ՌԴ 

Առաջին անգամ ընտրվել է  

Տնօրենների խորհրդում՝ 29.12.2016 

Ընկերության կանոնադրական  

կապիտալում բաժնեմաս՝ 0% 

Ընկերության սովորական  

բաժնետոմսերի անձին  

պատկանող բաժնեմասը՝ 0%

Տնօրենների խորհրդի  
անդամներ

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՏԵՆՅԱՆ

ԻԳՈՐ ԲՈՒԼԱՏՈՎ ՀԱՅԿ ԻԳՆԱՏՅԱՆՍԵՐԳԵՅ ՊՈՂՈՍՈՎ
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Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանա-
տվությունը՝ որպես կորպորատիվ 
կառավարման սկզբունք, կարևոր դերակա-
տարություն ունի կառավարչական որոշումների 
ընդունման բոլոր փուլերում և հանդիսանում է 
Ընկերության կայուն զարգացման հիմնադիր 
գործոններից մեկը:  

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ՓԲ ընկերությունը, հանդիսանալով 
Հայաստանի Հանրապետության ամենախոշոր 
գործատուն, իր աշխատակիցների համար 
աշխատանքի արժանավայել պայմաններ 
է ստեղծում և ապահովում անհրաժեշտ 
սոցիալական փաթեթով:

Ընկերության ևս մեկ նվաճում ենք համարում  
աշխատանքային կոլեկտիվի պահպանումն 
ու զարգացումը, ինչպես նաև այն քայլերը, 
որոնք ձեռնարկվում են մասնագիտական 
հմտությունների բարձրացման ուղղությամբ: 
Հատուկ ուշադրություն է դարձվում սպորտին, 
մասնավորապես՝ ֆուտբոլին, շախմատի 
և նարդու  մրցաշարերին: Ավանդույթի 
համաձայն, ՀԷՑ-ն ընկերական հանդիպումներ 
է կազմակերպում այլ ընկերությունների 
ֆուտբոլային թիմերի միջև:    

Այստեղ շատ կարևոր է նշել Ընկերության 
արհմիութենական կազմակերպության 
արդյունավետ աշխատանքը, որը կոլեկտիվ 
պայմանագրի շրջանակներում Հայրենական 
Մեծ պատերազմի մասնակիցներին և 
Աշխատանքի վետերաններին (թվով մոտ 180)  
հավելավճար է տրամադրում վերջիններիս 
կենսաթոշակների 50%-ի չափով,  
Ընկերության աշխատակիցներին 
աջակցություն է ցուցաբերում նրանց 
հիվանդության, հաշմանդամության և այլ 
դեպքերում:

09.ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

09.1 Ընդհանուր բնութագիր

2012 թվականից Ընկերությունը, բոլոր 
հանրակըրթական դպրոցներում դասընթացներ 
է անցկացնում էլեկտրական էներգիայի 
օգտագործման թեմայով, որոնց ընթացքում 
Ընկերության աշխատակիցները երեխաներին 
մատչելի եղանակով բացատրում են, թե ինչ է 
էլեկտրաէներգիան, ինչպես է այն արտադրվում 
և մատակարարվում բնակարաններ 
և, ամենակարևորը, ինչպես այն ճիշտ 
օգտագործել: 

Բարեգործական և հովանավորչական 
ծրագրերի շարքում հարկ է նշել Երևանի և 
Վանաձորի մանկատներին, հաշմանդամ և 
մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար 
նախատեսված կենտրոններին (Վանաձորի 
Մայր Թերեզայի անվան մանկատուն, Երևանի 
«Փրկություն» բարեգործական ՀԿ), Գյումրիում 
տնակներում բնակվող ընտանիքներին, ինչպես 
նաև բնակչության սոցիալապես անապահով 
խավերին, կրթության և մշակութային 
ոլորտներին ցուցաբերվող աջակցությունը: 
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Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարդկային 
կապիտալի զարգացման ոլորտում Ըներության 
գործունեության գերակա ուղղություններն են 
հանդիսացել Ընկերության կառավարման 
համակարգի արդյունավետության 
բարձրացումը, այդ թվում կազմակերպչական 
կառուցվածքի կատարելագործումը, 
աշխատանքի արտադրողականության 
բարձրացումը, աշխատակազմի ուսուցման 
և զարգացման ծրագրերի իրականացումը, 
աշխատակիցների աշխատակնքի 
պաշտպանության հարցերը և այլն)։

09.2 Անձնակազմի կառավարում  
և կադրային քաղաքականություն
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աշխատակազմի զարգացմանը, 
երիտասարդ մասնագետների  
ներգրավմանը,

   Ընկերության կադրային    
   քաղաքականությունն ուղղված է.   

աշխատակիցների պատրաստման, 
ուսուցման և որակավորման 
բարձրացման կազմակերպմանը,

աշխատակիցների գործնական 
կարիերայի պլանավորմանը և  
զարգացմանը,

աշխատակազմի մոտիվացման  
համակարգի կատարելագործմանը,

սոցիալական գործունեության  
զարգացմանը,

կադրային ռեզերվի պատրաստմանը: 

կորպորատիվ քաղաքականության  
դերի ուժեղացմանը,
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  Ընկերության աշխատակազմի   
  ցուցակային քանակը 2017   
  թվականի հունվարի 1-ի կազմել է  7 118

                                                 ՀՈԳԻ
Կրթության մակարդակն ըստ աշխատակազմի դասակարգերի

Բարձրագույն մասնագիտական     
կրթություն ունեն

2 308
ՀՈԳԻ,  
ՈՐՈՆՑԻՑ՝

3 158  
հոգի ունեն միջնակարգ/ 
սկզբնական մասնագիտական  
կրթություն

167  
հոգի ունեն երկու  
բարձրագույն կրթություն

1 485  
աշխատակիցներ ունեն  
ընդհանուր միջնակարգ  
կրթություն

ԲանվորներՂեկավարներ, 
մենեջերներ

Մասնագետներ, ծառայողներ և 
տեխնիկական կատարողներ

2576741 377

11.14%29.20%59.66%

09.3 Ընկերության անձնակազմի բնութագրում  
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1 485  
աշխատակիցներ ունեն  
ընդհանուր միջնակարգ  
կրթություն

ԲանվորներՂեկավարներ, 
մենեջերներ

Մասնագետներ, ծառայողներ և 
տեխնիկական կատարողներ

4 6547121761

65.30%9.99%24.71%

Աշխատակազմի կառուցվածքը    
տարիքային դասակարգման    
կտրվածքով հետևյալն է.   

Կառուցվածք (ըստ կատեգորիայի) 

Նաև կատարված է    
աշխատակազմի բաժանում
ըստ հետևյալ դասակարգերի`   

31-ից 40 տարեկան

41-ից 50 տարեկան

51-ից բարձր

Մինչև 30 տարեկան

1 175
1 722
3 392

829 11.65%
16.51%

24.19%
47.65%
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10.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը շահագործում է մի շարք 
օբյեկտներ, որոնք բացասական ազդեցություն 
են գործում շրջակա բնական միջավայրի վրա՝ 
թափոնների տեղակայման և պահպանման, 
աղմուկային և էլեկտրամագնիսական 
ազդեցության տեսքով։ 

Տվյալ ազդեցությունները չեն կարող բացառվել 
ամբողջությամբ, սակայն Ընկերությունն 
աշխատում է դրանց նվազեցման և հատուցման 
ուղղությամբ: 
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   Ընկերության բնապահպանական    
   քաղաքականության հիմնական    
   սկզբունքներն են.   

կանխարգելիչ միջոցառումների ձեռնարկումը 
բացասական էկոլոգիական ազդեցությունների 
վերացման ուղղությամբ,

միջազգային համագործակցությունը 
էկոլոգիապես մաքուր և էներգաարդյունավետ 
տեխնոլոգիաների օգտագործման ոլորտում, 
ինչպես նաև էկոլոգիայի և կլիմայի 
փոփոխության վրա էներգետիկական 
օբյեկտների ազդեցության հետազոտման 
աջակցությունը,

արտադրական անվտանգության ապահովման 
նպատակով Ընկերությունն իրականացնում է 
նախագծման, շահագործման և 
շինմոնտաժային աշխատանքների 
տեխնիկական հսկողություն, աջակցում 
է արտադրական անսարքությունների, 
վթարների և դժբախտ պատահարների 
կանխարգելման միջոցառումների մշակմանը և 
իրականացմանը:

բնապահպանական տեղեկատվության բաց և 
հասանելի լինելը, բոլոր շահագրգիռ կողմերի 
անհապաղ տեղեկացումը տեղի ունեցած 
վթարների, դրանց էկոլոգիական հետևանքների 
և վերացման միջոցառումների մասին,

   Հարկ է նշել, որ Տնօրենների խորհուրդը    

   որպես Ընկերության գործունեության    

   առաջնահերթ ուղղություն սահմանել    

   է բնապահպանական մենեջմենթի    

   համակարգերի մշակումը,    

   ներմուծումը և վկայագրումը՝    

   ISO14001:2004-ին համապատասխան:   

արտադրական թափոնի առաջացման 
նվազեցումը և դրանց նկատմամբ էկոլոգիապես 
անվտանգ վերաբերմունքը,

գոյություն ունեցող լավագույն տեխնոլոգիաների 
ներմուծումը որպես գերակա նպատակ՝ գործող 
սարքավորումների աշխատանքից պատճառած 
վնասի նվազեցման միջոցառումների համեմատ  
(հաշվի առնելով տեխնիկականտնտեսական 
հիմնավորումները), 
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   Հաշվառող   

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ հաշվառողն 
է հանդիսանում «ԱրմՍվիսԲանկ» ՓԲԸ՝ համաձայն 
կնքված պայմանագրի
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան փ., 10
Հաշվառողի կոնտակտային հեռախոսահամարներ  
+374 (10) 540 782, +374 (10) 540 696
Հաշվառողին տրված լիցենզիայի մասին 
տեղեկություններ
Օրենքով լիցենզիա չի պահանջվում

   «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»   
   ՓԲԸ կոնտակտային տվ յալներ`   

Հասցե՝ ՀՀ, 0047, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան փ., 127
Հեռ.՝ +374 (10) 650 086
Ֆաքս՝+374 (10) 655 457 
E-mail: office@ena.am 
www.ena.am
ՀՎՀՀ 01520882
Բանկային ռեկվիզիտներ
հաշվեհամար՝ 160485017828, «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
գաղտնաբառ ըստ ՁԿՀԴ-ի՝ բացակայում է
գաղտնաբառ ըստ ՏԳՏՀԴ (ԺՏՃՀԴ)՝ բացակայում է

   Աուդիտոր   

Ընկերության աուդիտորն է հանդիսանում
«ՔԵՅ ՓԻ ԷՄ ԶԻ» ՓԲԸ 
Աուդիտորի կոնտակտային հեռախոսահամար
+374 (10) 56 67 62
Աուդիտորին տրված լիցենզիայի մասին տեղեկություններ
2002 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 002  

11.ՀԱՎԵԼՅԱԼ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



www.ena.am  |      2016 Տարեկան հաշվետվություն      |  49



Դիզայնը` ԴՈՄԻՆՈ Փրոդաքշնի


