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Նախաբան 

§Արցախի ֆինանսների վիճակագրություն, 2022 թ.¦ ժողովածուն ընդգրկում է ԱՀ

պետական ֆինանսների վիճակագրությունը, կազմակերպությունների գործունեության 

ֆինանսական ցուցանիշները և առևտրային բանկերի, ոչ բանկային 

կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) 

գործունեությունը բնութագրող վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև 

արտարժույթների փոխարժեքները: 

Պետական ֆինանսներ բաժնի տվյալների աղբյուրը ԱՀ ֆինանսների 

նախարարության ներկայացրած ԱՀ պետական և համայնքների բյուջեների կատարման 

մասին հաշվետվություններն են: 

Կազմակերպությունների ֆինանսների վիճակագրությունն ընդգրկում է 

կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ֆինանսական վիճակագրական 

հաշվետվությունների տվյալները համաձայն ՏԳՏԴ խմբ. 2 դասակարգչի: Այս բաժնում 

ներառված են տվյալներ կազմակերպությունների միջոցների կազմի և գոյացման 

աղբյուրների, գործունեության ֆինանսական արդյունքների, հաշվարկների վիճակի 

(հաշվարկներ բյուջեի, աշխատավարձի, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի 

գծով) մասին:  

Բանկային գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշների հիմքը ԱՀ-ում գործող 

առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից պարբերաբար ներկայացվող 

վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալներն են: Ոչ բանկային 

կազմակերպությունների գործունեությունը ընդգրկում է ԱՀ-ում գործող ոչ բանկային 

կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների տվյալները: 

Ժողովածուի վերջին բաժինը կազմվել է հանրապետությունում գործող 

ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) կողմից ներկայացված 

վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա: 

Մեթոդաբանական պարզաբանումները ներկայացված են ժողովածուի յուրաքանչյուր 

բաժնի սկզբում: 
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Foreword 

“Finance statistics of Artsakh, 2022” handbook covers statistics of government finance of 

RA, financial indicators of commercial organizations activity, financial performance statistical 

data describing the activities of commercial banks, non-banking organisations and insurance 

companies (agents), as well as foreign currency exchange rates. 

The source of the State Finance Department is based on the reports of the national and 

community budgets submitted by the Ministry of Finance of the republic of Artsakh.  

Finance statistics of organizations includes finance statistics data submitted by 

organizations according to NACE rev. 2. This section includes data of organizational assets and 

sources of formation, financial results of activity, status of calculation (calculations on budget, 

salary, receivable and payable accounts). 

 Indicators of bank activity are presented in accordance with the statistical reports 

provided regularly by the commercial banks (branches) operating in the Republic of Artsakh. 

The activities of non-banking organizations include data submitted by non-bank 

organizations operating in RA. 

The last section was compiled in accordance with statistical reports submitted by the 

insurance companies (agents) operating in RA. 

The methodological explanations are presented at the beginning of each section of the 

handbook. 
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Предисловие 

 
“Статистика финансов Арцаха, 2022г.” сборник включает статистику государственных 

финансов, финансовые показатели деятельности организаций, статистические данные 

характеризующие деятельность коммерческих банков, небанковских организаций, страховых 

компаний (агентов), а также курсы валют. 

Источником данных государственных финансов являются отчеты по исполнению 

государственного и общинного бюджетов представленные Министерством финансов РА.  

Статистика финансов организаций включает данные финансовой статистической 

отчетности представленной организациями согласно КВЭД ред. 2 классификатора. В этом 

разделе содержится информация о составе средств организаций и источниках формирования, 

финансовых результатах деятельности, состоянии расчетов (расчеты по бюджету, заработной 

плате, дебиторской и кредиторской задолженности). 

Основой для показателей характеризующих банковскую деятельность, являются 

данные статистических отчетов регулярно представляемых коммерческими банками 

(филиалами) действующими в РА. Деятельность небанковских организаций включает 

данные отчетов, представленных небанковскими организациями, действующими в  РА. 

Последний раздел сборника составлен на основе статистических отчетов страховых 

компаний (агентов) действующих в стране. 

Методические пояснения приведены в начале каждого раздела сборника. 

 

http://stat-nkr.am/index.php
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1. Պետական ֆինանսներ 

Government finance 

Государственные финансы 
 

Պետական ֆինանսների 

վիճակագրության տեղեկատվական 

բազան ձևավորված է ԱՀ ֆինանսների 

նախարարության ԱՀ    ազգային 

վիճակագրական ծառայությանը 

տրամադրած  պետական և 

համայնքների բյուջեների կատարման 

մասին հաշվետվությունների հիման 

վրա: 

ԱՀ բյուջետային համակարգը բաղ-

կացած է պետական և համայնքների 

բյուջեներից: Պետական և համայնքների 

բյուջեները՝ պետության և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին` ԱՀ 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

վերապահված լիազորությունների 

իրականացման համար անհրաժեշտ 

դրամական միջոցների ձևավորման և 

ծախսման որոշակի ժամանակա-

հատվածի ֆինանսական ծրագրերն են: 

Բյուջետային եկամուտներն 

օրենսդրությանը                   համապա-

տասխան պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների 

կողմից տնօրինվող դրամական 

միջոցներն են: 

Բյուջետային ծախսերը պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մար-

մինների խնդիրների և գործառույթների 

ֆինանսական ապահովմանն ուղղված 

դրամական միջոցներն են: 

Բյուջեների հավելուրդը եկա-

մուտների գերազանցման մեծությունն է 

ծախսերի նկատմամբ: 

Բյուջեների պակասուրդը ծախսերի 

գերազանցման մեծությունն է եկամուտ-

ների նկատմամբ: 

Պետական բյուջեի պակասուրդի     

ֆինանսավորման աղբյուրները ներքին 

և արտաքին աղբյուրներից ներգրավված 

փոխառու միջոցներն են, ինչպես նաև 

բյուջեների միջոցների տարեսկզբի 

ազատ մնացորդի հաշվին: 

ԱՀ համախմբված բյուջեն իր մեջ 

ներառում է ԱՀ պետական, 

համայնքների բյուջեների ցուցա-

նիշները: Նշված բյուջեների 

համախմբման ընթացքում կրկնակի 

հաշվառումից խուսափելու համար 

հաշվի չեն առնվում դրանց միջև ներքին 

տրանսֆերտները:  

 

 

 

 Informational base of statistics of 

state finances  is formed  on the basis of 

reports on implementation of state  and 

municipal budgets submitted to 

National Statistical Service of RA by the 

Ministry of Finance of RA. 

    

 

Budgetary system of the RA consists 

of state and municipal  budgets. State 

and community budgets are financial 

programs of budget formation and 

spending for a  certain period for 

implementation of authorization of the 

state and local self-governmental bodies 

given by the  constitution and law. 

 

 

 

The budget revenues  are funds 

owned of state and local self-

governmental bodies in compliance 

with law.    

 

 

The budget expenses  are the funds 

directed to tasks and operations of state 

and local self-governmental bodies of 

financial provisions. 

 

 Budget surplus is the value of 

income exceeding over the expenditure. 

 

Budget deficit – the value of 

expenditure exceeding over the income. 

     

The state budget deficit is financed 

at the expense of borrowed funds being 

received from internal and external 

sources, as well as balance of available 

resources at the beginning of year . 

 

     Consolidated budget of RA 

consists of state budget, of regional 

budget. In the process of consolidation 

inter-budgetary transfers are not 

considered. 

 

      

 

 

 Информационная база статистики 

государственных финансов сфор-

мирована на основе представляемых 

Министерством финансов РА 

Национальной статистической 

службы РА, отчетов по исполнению 

государственного и общинных 

бюджетов. 

Бюджетная система РА состоит из 

государственного и  общинных 

бюджетов. Государственный и 

общинные бюджеты–финансовые 

программы формирования и 

расходования бюджетных средств на 

определенный период времени для 

осуществления   государством и 

органами местного самоуправления 

полномочий, предоставленных 

Конституцией РА и законами. 

Бюджетные доходы – 

принадлежащие денежные средства 

органов государственного и местного 

самоуправления в соответствии с 

законодательством. 

Бюджетные расходы- денежные 

средства, направленные на 

финансовое обеспечение задач и 

операций   органов государственного 

и местного самоуправления. 

Бюджетный профицит – величина 

превышения доходов бюджета над 

его расходами. 

Бюджетный дефицит – величина 

превышения расходов бюджета над 

его доходами. 

Дефицит государственного 

бюджета финансируется за счет 

заемных средств, поступающих от 

внутренних и внешних источников и 

за счет остатков свободных средств 

на начало года. 

Консолидированный бюджет РА 

состоит из государственного  и 

общинных бюджетов. В процессе 

консолидации не учитываются 

межбюджетные трансферты. 
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1.1.Համախմբված բյուջեի ցուցանիշները *  

Indicators of consolidated budget *  

Показатели консoлидированного бюджета* 
 

/մլն. դրամ/ 

 /mln. drams/                                                                                                                                                                    /млн. драмов/  

 2020  

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

2021 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

Համախմբված բյուջեի  

եկամուտներ  

Revenues of consolidated 

budget   

50287.6 100.0 18.6 47717.8 100.0 19.1 94.9 Доходы 

консoлидирован-

ного бюджета 

 այդ թվում՝  

of which: 
           

в том числе: 

Պետական բյուջե 

State budget 
49498.7 98.4 18.3 46796.0 98.1 18.8 94.5 Государственный 

бюджет 

Համայնքների 

բյուջեներ 

 Municipal budgets 

788.9 1.6 0.3 921.8 1.9 0.3 116.8 Общинные  

бюджеты 

Համախմբված բյուջեի 

ծախսեր 

Expenditures of 

consolidated budget   

123436.3 100.0 45.6 225060.1 100.0 90.2 182.3 Расхoды 

консoлидированног

о бюджета 

 այդ թվում՝  

of which: 
           

в том числе: 

Պետական բյուջե 

State budget 
120103.0 97.3 44.4 221449.9 98.4 88.8 184.4 Государственный 

бюджет 

Համայնքների 

բյուջեներ 

Municipal budgets 

3333.3 2.7 1.2 3610.2 1.6 1.4 108.3 Общинные 

бюджеты 

Համախմբված բյուջեի 

հավելուրդ(+) ,    

պակասուրդ   (-) 

Deficit (-), surplus(+) of 

consolidated budget   

-73148.7 100.0 -27.0 -177342.3 100.0 -71.1 

2.4անգ./ 

time 

раз 

Дефицит(-), 

профицит(+) 

Консoлидирован-

ного бюджета 

այդ թվում՝  

of which: 
           

в том числе: 

Պետական բյուջե 

State budget  
-70604.3 96.5 -26.1 -174653.9 98.5 -70.0 

2.5անգ. / 

time 

раз 

Государственный 

бюджет 

Համայնքների 

բյուջեներ  

Municipal budgets 

-2544.4 3.5 -0.9 -2688.4 1.5 -1.1 105.7 Общинные 

бюджеты 
 _______________________________________________ 

* Չեն ներառված ԱՀ պետական, համայնքների բյուջեների միջև ներքին տրանսֆերտները: 
  Internal transfers between RA state and communities budgets are not included  
 Внутренние трансферты между государственным и муниципальным бюджетами не включены. 
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1.2.Պետական բյուջեի ցուցանիշները                                                         
Indicators of state budget 

 Показатели государственного бюджета 
 

1.2.1. Պետական բյուջեի կատարողականը 
State budget performance 

 Исполнение государственного бюджета 
   /մլն դրամ/  

  /mln. drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/  

 2020 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

2021 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

Ընդամենը եկամուտներ 

Total incomes 
49498.7 100.0 18.3 46796.0 100.0 18.8 94.5 Доходы – всего 

1. Եկամուտներ 

Iincomes 
49498.7 100.0 18.3 35182.0 75.2 14.1 71.1 1. Доходы 

1.1 Հարկեր և տուրքեր 

Tax incomes and 

duties 

47781.1 96.5 17.6 34257.1 73.2 13.7 71.7 1.1 Налоги и 

пошлины 

այդ թվում՝    
  of which: 

        
в том числе: 

ԱԱՀ 

value added 

14708.8 29.7 5.4 12617.5 27.0 5.1 85.8 

налог на 

добавленную 

стоимость 

ակցիզային հարկ 

excise tax 
156.7 0.3 0.1 222.3 0.5 0.1 141.9 

акцизный налог 

շահութահարկ 

profits tax 
6825.7 13.8 2.5 1346.4 3.0 0.5 19.7 

налог на 

прибыль 

եկամտային հարկ 

income tax 
16278.2 32.9 6.0 12185.5 26.0 4.9 74.9 

налог на доход 

գույքահարկ  

property tax 
0.0 0.0 0.0 - - - - 

налог на 

имущество 

հողի հարկ 

 land tax 
0.3 0.0 0.0 - - - - 

земельный налог 

հաստատագրված 

վճարներ 

fixed payments 

329.4 0.7 0.1 478.4 1.0 0.2 145.2 фиксированные 

 платежи 

բնօգտագործման և 

բնապահպանական 

վճարներ 

nature use and ecological 

payments 

4479.2 9.0 1.6 3263.6 7.0 1.3 72.9 

природопользова

ние и 

экологические 

платежи 

առևտրի հարկ 

 trade tax 
1575.4 3.2 0.6 474.5 1.0 0.2 30.1 

торговый налог 

ավտոմոբիլային 

ճանապարհների 

շինարարության, 

նորոգման և 

պահպանման համար 

կատարվող հատկա-

ցումներ (մասհանում-

ներ) և (կամ) ճանա-

պարհային վճար 

659.3 1.3 0.2 58.0 0.1 0.0 8.8 

օтчисления 

(взносы) на 

строительство, 

ремонт и 

сохранение 

автомобильных 

дорог (дорожный 

сбор) 

http://stat-nkr.am/index.php
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 2020 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

2021 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

allocations for 

construction, repair and 

maintenance of road roads 

(contributions) և (or) road 

fee 

հանրային 

ծառայությունների 

կարգավորման 

պարտադիր վճարներ 

 obligatory payment for 

public service regulation 

181.6 0.4 0.1 203.8 0.4 0.1 112.2 

обязательные 

платежи для 

регулирования 

общественных 

услуг 

ռադիոհաճախականու-

թյան օգտագործման 

պարտադիր վճարներ 

obligatory payments for 

the use of radio frequencies 

447.7 0.9 0.2 243.0 0.5 0.1 54.3 

обязательные 

платежи   

используемых   

радиочастот 

 արտոնագրային վճար 

 patent payments 
54.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 

лицензионные 

платежи 

 դրոշմանիշային վճար 

 stamp payment 

452.9 1.0 0.2 1286.6 2.7 0.5 

2.8 անգ. / 

time 

раз гербовый сбор 

 սոցիալական  վճար 

 social payment 
1014.5 2.0 0.4 1190.1 2.5 0.5 117.3 

cоциальный  

сбор 

այլ հարկային 

եկամուտներ 

other tax incomes 

18.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.7 

 прочие доходы 

 պետական տուրք  

 government duties 
598.6 1.2 0.2 686.8 1.5 0.2 114.7 

государственные  

пошлины 

1.2. Այլ եկամուտներ   

       Other incomes 
1717.6 3.5 0.7 924.9 2.0 0.4 53.8 

1.2. Прочие  

       доходы 

2. Պաշտոնական 

դրամաշնորհներ  

Official transfers 

- - - 11614.0 24.8 4.7 - 2. Официальные 

трансферты 

Բյուջետային վարկ 

Budget credit 
75124.0 151.8 27.7 128752.3 275.1 51.6 171.4 

Бюджетный 

 кредит 

Ընդամենը ծախսեր 

Expenditures, total 
122557.9 100.0 45.2 224158.5 100.0 89.9 182.9 

Расходы – всего 

   1. Ընթացիկ ծախսեր 

    Current expenditures 
92203.9 75.2 34.0 192473.3 85.9 77.2 

2.1 անգ. / 

time 

раз 

   1. Текущие  

        расходы 

 Աշխատավարձ 
 Wage 

13302.9 10.9 4.9 13366.7 6.0 5.4 100.5 
Заработная   

плата 

Ծառայությունների և  

ապրանքների ձեռք բերում 

Acquistion of goods and 

services 

12035.4 9.8 4.4 15642.3 7.0 6.3 130.0 Приобретение 

услуг и товаров 

 Տոկոսավճարներ 
 Interest payment 1506.9 1.2 0.5 8988.0 4.0 3.6 

6.0 անգ. / 

time 

раз 

 Выплаты 

процентов 
ներքին տոկոսավճարներ  

internal 
1506.9 1.2 0.5 8988.0 4.0 3.6 6.0անգ. внутренние 

արտաքին  

տոկոսավճարներ 
 external 

- - - - - -  - 
внешние 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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 2020 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

2021 

%-ով 

ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
к итогу, % 

%-ով ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
in % to GDP 
ê ÂÂÏ,% 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

Սուբսիդիաներ  
Subsidies 

18881.9 15.4 7.0 26140.7 11.7 10.5 138.4 
 Субсидии  

Դրամաշնորհներ 

Transfers 
13531.0 11 5.0 20256.5 9.0 8.1 149.7 

Трансферты 

 Սոցիալական 

նպաստներ և 

կենսաթոշակներ 

Expenditures of social 

pensions and allowances 

25652.2 20.9 9.5 100638.4 44.9 40.3 

3.9 անգ. / 

time 

раз 

Социальные 

пособия и 

пенсии 

Այլ ծախսեր 
 Other expenditures 

7293.6 6.0 2.7 7440.7 3.3 3.0 102.0 
 Прочие расходы 

 2. Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների  հետ 

գործառնություններ 

Transaction with non 

financial  assets 

30354.0 24.8 11.2 31685.2 14.1 12.7 104.4   2. Операции с  

нефинансовыми 

активами 

Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների գծով 

ծախսեր  
Expenditure of non-

financial assets 

30503.9 24.9 11.3 31778.2 14.1 12.7 104.2 Расходы по 

нефинансовым 

активам 

Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների օտարումից  

մուտքեր 
 Receipts from sale of  non 

finantial  assets 

-149.9 -0.1 -0.1 -93.0 0.0 0.0 62.0 

Поступления от 

продажи  

нефинансовых   

активов 

Հավելուրդ (+), 

պակասուրդ (-) 
Deficit (-), surplus(+) 

-73059.2 100.0 -26.9 -177362.5 100.0 -71.1 

2.4 անգ. / 

time 

раз 

Дефицит(-), 

профицит(+) 

Պակասուրդի 

ֆինանսավորման 

աղբյուրներ 
 Deficit financing sources 

-1845.9 100.0 -0.7 48902.3 100.0 19.6 x 
Источники 

финансирования 

дефицита 

Բյուջետային միջոցների 
տարեսկզբի մնացորդ  
The rest of budgetary funds 

at the beginning of year 

530.9 -28.8 0.2 226.1 0.5 0.1 42.6 

Остаток 

бюджетных 

средств на 

начало года 

Փոխառու միջոցներ 

Borrowed means 
-2376.8 128.8 -0.9 48676.2 99.5 19.5 x 

Заимствованные 

средства   

 

1.2.2. Պետական բյուջեի ծախսերն ըստ գործառնական դասակարգման խմբերի 

                Expenditures of state budget by functional classification of expenditures 

Расходы государственного бюджета по функциональной классификации 
 /մլն դրամ/   

 /mln. drams/ /млн. драмов/                                                                                                                                                                  

 
2020 

 

Տոկոսներով 
 in %   

2021 

 

Տոկոսներով 
in % 

Աճի 

տեմպը,  

% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

Ընդամենը ծախսեր 

Expenditures, total 
122557.9 100.0 45.2 224158.5 100.0 89.9 182.9 

Расхoды – всего 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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2020 

 

Տոկոսներով 
 in %   

2021 

 

Տոկոսներով 
in % 

Աճի 

տեմպը,  

% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

այդ թվում՝  

of which: 
    

 
     

в том числе: 

01. Ընդհանուր բնույթի 

հանրային 

ծառայություններ  

General public services 

11082.0 9.0 4.1 19297.4 8.6 7.7 174.1 

01.   

Государствен-

ные услуги 

общего  

характера 

03. Հասարակական կարգ, 

անվտանգություն և դա-

տական գործունեություն 

Maintenance of public order 

and security and judical 

activities 

9335.8 7.6 3.4 10370.6 4.6 4.2 111.1 

03. Обществен-

ный порядок, 

безопасность и 

судебная 

деятельность 

04. Տնտեսական 

հարաբերություններ 

Economic relations 

18080.0 14.8 6.7 28540.8 12.7 11.4 157.9 04. Экономичес-

кие отношения 

05. Շրջակա միջավայրի 

պաշտպանություն 

Preservation of the 

environment 

203.1 0.2 0.1 194.1 0.1 0.1 95.6 05. Охрана 

окружающей 

среды 

06. Բնակարանային 

շինարարություն և 

կոմունալ 

ծառայություններ 

 Housing and communal 

facilities 

3162.7 2.6 1.2 5477.5 2.4 2.2 173.2 06. Жилищное 

строительство и 

коммунальные 

услуги 

07. Առողջապահություն 

Health 
6583.9 5.4 2.4 8856.6 4.0 3.6 134.5 07. Здраво-

охранение 

08. Հանգիստ, մշակույթ և 

կրոն 

 Rest, culture and religion 

2846.3 2.3 1.0 2598.7 1.2 1 91.3 
08. Отдых, 

культура и 

религия 

09. Կրթություն 

 Education 
14287.4 11.6 5.3 13850.7 6.2 5.6 96.9 

09. Образование 

10. Սոցիալական 

պաշտպանություն 

 Social security 

23762.9 19.4 8.8 100583.8 44.9 40.3 

4.2 անգ. / 

time 

раз. 
10. Социальная  

защита 

11.Հիմնական բաժիններին 

չդասվող ծախսեր  

Expenditures non classified 

under the main group 

33213.8 27.1 12.2 34388.3 15.3 13.8 103.5 

11. Расходы, не 

относящиеся к  

основным 

группам 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

 

13 

1.3.Համայնքների բյուջեների ցուցանիշները                       
Indicators of municipal budgets  

Показатели общинных бюджетов 
 

1.3.1. Համայնքների բյուջեների կատարողականը 
Municipal budgets performance 

 Исполнение общинных бюджетов 
 /մլն դրամ/   

 /mln. drams/ /млн. драмов/                                                                                                                                                                  

 2020 

Տոկոսներով 
 in %   

2021 

Տոկոսներով 
 in %   

Աճի 

տեմպը,  

% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

Ընդամենը եկամուտներ 

Total incomes 
3243.8 100.0 1.2 3630.4 100.0 1.4 111.9 

Доходы-всего 

1. Եկամուտներ 
    Iincomes 

788.9 24.3 0.3 921.8 25.4 0.3 116.8 
1.Доходы 

1.1.Հարկեր և տուրքեր 

 Tax incomes and duties 
535.8 16.5 0.2 685.9 18.9 0.2 128.0 

1.1 Налоги и 

пошлины 

  այդ թվում՝  
of which: 

           
  в том числе: 

գույքահարկ  
property tax 

360.3 11.1 0.1 515.7 14.2 0.2 143.1 
налог на  

имущество 

հողի հարկ  

land tax 
65.9 2.0 0.0 56.9 1.6 0.0 86.3 

налог на  землю 

 հողի հարկի և գույքահարկի 

գծով տույժ և տուգանք  

penalties and exactions for 

land and property tax 

13.6 0.4 0.0 11.1 0.3 0.0 81.6 
штрафы и пении 

за налог на землю 

и недвижимость 

 պետական և  տեղական  

տուրքեր  

government and local duties 

96.0 3.0 0.1 102.2 2.8 0.0 106.5 

государственные 

и местные 

пошлины 

1.2. Այլ եկամուտներ  

      Other incomes 
253.1 7.8 0.1 235.9 6.5 0.1 93.2 

1.2. Прочие 

доходы 

2.Պետական բյուջեից 

ստացված  դոտացիաներ 

Dotations payed from  state 

budget 

2454.9 75.7 0.9 2708.6 74.6 1.1 110.3 

2. Дотации,    

полученные из   

государственного      

бюджета 

  Ընդամենը ծախսեր 

Expenditures, total 
3333.3 100.0 1.2 3610.2 100.0 1.4 108.3 

 Расхoды – всего 

      1. Ընթացիկ ծախսեր 

          Current expenditures 
3437.1 103.1 1.2 3537.6 98.0 1.4 102.9 

1.Текущие  

расходы 

 Աշխատավարձ 
 Wage 

1412.1 42.4 0.5 1376.2 38.1 0.5 97.5 
Заработная   плата 

Ծառայությունների և  

ապրանքների ձեռք բերում  
Acquistion of goods 

and services 

708.1 21.2 0.2 682.3 18.9 0.2 96.4 Приобретение 

услуг и товаров 

Տոկոսավճարներ  

Interest payment 
- - - - - - - 

 Выплаты 

процентов 

     ներքին տոկոսավճարներ  

internal 
- - - - - - - 

 внутренние 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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 2020 

Տոկոսներով 
 in %   

2021 

Տոկոսներով 
 in %   

Աճի 

տեմպը,  

% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

արտաքին 

տոկոսավճարներ 

external 
- - - - - - - 

внешние 

   Սուբսիդիաներ 
   Subsidies 

1056.5 31.7 0.4 1146.3 31.8 0.5 108.5 
Субсидии 

  Դրամաշնորհներ  

  Transfers 
168.9 5.1 0.1 171.3 4.7 0.1 101.4 

Трансферты 

 Սոցիալական նպաստներ և  

կենսաթոշակներ 

Expenditures of social 

pensions and allowances 

6.5 0.2 0.0 3.7 0.1 0.0 56.9 Социальные 

пособия и пенсии 

  Այլ ծախսեր 
  Other expenditures 

85.0 2.5 0.0 157.8 4.4 0.1 185.6 
Прочие расходы 

 2. Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ 

գործառնություններ 
2.Transaction with   

non  financial  assets 

-103.8 -3.1 0.0 72.6 2.0 0.0 x 2. Операции с  

нефинансовыми 

активами 

Ոչ ֆինանսական 

ակտիվների գծով ծախսեր 
 Expenditure of non-financial 

assets 

172.1 5.2 0.1 164.2 4.5 0.0 95.4 
Расходы по 

нефинансовым 

активам 

Ոչ ֆինանսական ակտիվ-

ների օտարումից մուտքեր 

Receipts from sale of  non 

finantial  assets 

-275.9 -8.3 -0.1 -91.6 -2.5 0.0 33.2 

Поступления от 

продажи  

нефинансовых   

активов 

Հավելուրդ (+), 

պակասուրդ (-) 
Deficit (-), surplus(+) 

-89.5 100.0 0.0 20.2 100.0 0.0 x Дефицит(-), 

профицит(+) 

 

1.3.2. Համայնքների բյուջեների ծախսերն ըստ գործառնական դասակարգման խմբերի 

Expenditures of municipal budgets of by functional classification of expenditures 

Расходы общинных бюджетов по функциональной классификации 
 /մլն դրամ/  

 /mln. drams/                                                                                                                                                                   /млн. драмов/  

 
2020 

 

Տոկոսներով 

 in %    

2021 

 

Տոկոսներով 

 in %   
Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

ընդամենի 

նկատմամբ 

to total к 

итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

Ընդամենը ծախսեր 

Expenditures,  total 
3333.3 100.0 1.2 3610.2 100.0 1.4 108.3 

Расхoды – всего 

այդ թվում՝  
of which: 

           
в том числе: 

01. Ընդհանուր բնույթի 

հանրային 

ծառայություններ 

General public services 

1346.3 40.4 0.5 1324.9 36.7 0.5 98.4 

01.Государствен-

ные услуги 

общего  

характера 

04. Տնտեսական 

հարաբերություններ 

Economic relations 

-136.9 -4.1 0.0 49.5 1.4 0.0  x 04. Экономич-

еские отношения 

http://stat-nkr.am/index.php
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2020 

 

Տոկոսներով 

 in %    

2021 

 

Տոկոսներով 

 in %   
Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% 

Òåìï 

ðîñòà, % 

 

ընդամենի 

նկատմամբ 
to total 

 к итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

ընդամենի 

նկատմամբ 

to total к 

итогу 

ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ 
to GDP 
 ê ÂÂÏ 

05. Շրջակա 

միջավայրի 

պաշտպանություն 

Preservation of the 

environment 

1077.9 32.3 0.4 1098.6 30.4 0.5 101.9 05. Охрана 

окружающей 

среды 

06. Բնակարանային 

շինարարություն և 

կոմունալ 

ծառայություններ 

Housing and communal 

facilities 

361.8 10.9 0.1 409.3 11.3 0.2 113.1 
06. Жилищное 

строительство и 

коммунальные 

услуги 

08. Հանգիստ, մշակույթ 

և կրոն 
 Rest, culture and religion 

349.7 10.5 0.1 341.5 9.5 0.1 97.7 

08. Отдых, 

культура и 

религия 

09. Կրթություն 

Education 
281.1 8.4 0.1 285.9 7.9 0.1 101.7 

09. Образование 

11. Հիմնական 

բաժիններին չդասվող 

ծախսեր  

Expenditures non 

classified under the main 

group 

53.4 1.6 0.0 100.5 2.8 0.0 188.2 
11. Расходы, не 

относящиеся к  

основным 

группам 

 

http://stat-nkr.am/index.php
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Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 

Financial indicators of organizations activity  
Финансовые показатели деятельности организаций 

Ժողովածուի սույն բաժնում 

բերված են կազմակերպություն-

ների   կողմից ներկայացված 

ֆինանսական հաշվետվու-

թյունների տվյալները, որոնց 

բաշխումն կատարվել է ըստ 

կազմակերպությունների գործու-

նեության հիմնական տեսակիª 

հիմք ընդունելով ՏԳՏԴ խմբ. 2 

դասակարգիչը: 

²ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó 
½áõï Ñ³ëáõÛÃÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

Ñ³ëáõÛÃª ³é³Ýó ³í»É³óí³Í 

³ñÅ»ùÇ ¨ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñÇ: 

 
 
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃÁ 

(íÝ³ëÁ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿, áñÝ Çñ»ÝÇó 

Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 

(³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³ÛÉ 

ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 

³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó ëï³óí³Í 

ß³ÑáõÛÃÇ (íÝ³ëÇ) ¨ 

³ñï³Çñ³óáõÙ³ÛÇÝ 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó ëï³óí³Í 

»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ 

ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ: 

Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý 

óáõó³ÝÇßÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³-

í»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ 

áñå»ë ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 

(³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) 

Çñ³óáõÙÇó ëï³óí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ¨ 

Çñ³óí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 

ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ, Çñ³óÙ³Ý ¨ 

í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ 

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ: 

²ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ (½áõï 

ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)) ¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 

ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ:  

ÀÝÃ³óÇÏ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý 

·áñÍ³ÏÇóÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³-

ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ 

÷³ëï³óÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ 

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñï³íáñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ: 

 

 

Financial statements distributed  

according to the main types of 

organizations' activities (on the basis 

of  NACE rev. 2) are presented in 

this section of the handbook.  

 

 

 

 

 

 
 

    Return (net income) from 

realization of production (goods, 

work and services) - represents  net      

income without value added tax and 

excise tax.    

  

 

   Balance profit (loss) – financial 

result of organization. It represents 

the      sum of profit (loss) from the 

realization of production, (goods, 

work, services) capital assets, other 

tangible and intangible assets and the 

total sum of difference between 

income and expenditure from - 

realization operations. 

 

 

 

 

 

    Profitability – characterizes the 

efficiency of orga-nizations activity 

that is calculated as a ratio of profit 

from sale of products (goods, 

services) and cost of sold products 

(goods, services), realization and 

administrative expenditures 

 

 

 

 

 

Profitability of assets is 

calculated as a ratio of financial 

result (net profit (loss)) and average 

value of assets. 

 

Current liquidity ratio is 

calculated as a ratio of actual cost of 

current assets in total available in 

organization and current liabilities. 

Current liquidity ratio characterizes a 

solvency of organization. 

 

 

 

 В данном разделе 

сборника собраны данные 

финансовой отчетности, 

представленной организациями, 

распределение которой 

производилось по основному 

виду деятельности организаций, 

на основании КВЭД ред. 2 

классификатора. 

 
 
Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции (товаров, 
работ и услуг) представляет 

собой выручку без налогов на 

добавленную стоимость и 

акцизов. 
Балансовая  прибыль 

(убыток)–финансовый результат 

организаций. Представляет 

сумму прибыли (убытка) от 

реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) основных средств, 

прочих материальных и 

нематериальных активов и 

доходов от внереализационных 

операций, уменьшенных на 

сумму расходов по этим 

операциям. 

 
 
Рентабельность характеризует 

эффективность деятельности 

организаций, которая 

рассчитывается как соотношение 

прибыли от реализации 

продукции (товаров, услуг) и 

себестоимости реализованной 

продукции, реализационных и 

административных расходов.  
 
 

Рентабельность активов 

рассчитывается как отношение 

финансового результата (чистого 

дохода (убытка)) к средней 

стоимости активов. 

Коэффициент текущей 

ликвидности  рассчитывается как 

отношение фактической 

стоимости находящихся в наличии 

у организации всех оборотных 

средств к краткосрочным    

обязательствам организации. 

Коэффицент текущей ликвидности 

характеризует платежеспособ-
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ÆÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñ-
Í³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áÛ³óÙ³Ý 

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»ÍáõÃÛ³Ý 

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ: 

ê»÷³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ 
ÙÇçáóÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë 

ë»÷³Ï³Ý ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 

(å³ß³ñÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 

¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ) ¨ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 

÷³ëï³óÇ ³ñÅ»ùÇ 

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ: 

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Çñ³í³µ³-
Ý³Ï³Ý Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 

ÏáÕÙÇó (¹»µÇïáñÝ»ñÇó) í×³ñÙ³Ý 

»ÝÃ³Ï³ å³ñïùÇ ·áõÙ³ñÝ ¿, áñÁ 

Ó¨³íáñí»É ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÙÇç¨ 

ïÝï»ë³Ï³Ý 

÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:  

Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ  
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë Ý»ñ·ñ³íí³Í 

ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ »Ý 

í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

³ÝÓ³Ýó (Ïñ»¹ÇïáñÝ»ñÇÝ):  

 

 

Autonomy ratio is calculated as 

a ratio of own funds and total value of 

sources of funds formation. 

 

 

 

Own current funds ratio is 

calculated as a ratio of own current 

assets (stocks, money means and their 

equivalents) and actual cost of current 

assets in total available in organization. 

 

 

 

 

 
Account receivable is a debt 

sum payable to organization by legal 

and natural persons (debtors) that is 

formed as a result of economic 

relations between them. 

 

 

 

 

Account payable is 

temporary attracted money by 

organizations that repayable to 

corresponding legal and natural 

persons (creditors). 

 

 

ность организации. 

Коэффициент автономии 

рассчитывается как отношение 

собственных средств к общей 

величине источников средств 

организации. 

Коэффициент обеспечности 
собственного средства рассчиты-

вается как отношение 

собственного текущего актива 

(запасы, денежные средства и их 

эквиваленты) к всей фактической 

стоимости текущих средств в 

организации. 

Дебиторская задолженность – 

сумма долга, подлежащая 

выплате организациям со 

стороны юридических или 

физических лиц (дебиторов), 

образованная в результате 

экономических  

взаимоотношений между ними.  

Кредиторская задолженность – 

временно привлеченные средства 

со стороны организаций, 

подлежащая возврату 

соответствующим юридическим 

и физическим лицам 

(кредиторам). 
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2.1. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  
 FINANCIAL INDICATORS OF ACTIVITY  

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1.1. Դիտարկվող կազմակերպությունների թիվը  

Number of monitored organizations 

Количество наблюдаемых организаций  

 

2020 2021 

 
Ընդամենը 

Total 
Всего 

որից`of which:  

в том числе: 

Ընդամենը 

Total 
Всего 

որից`of which:  

в том числе: 
շահույթով 

աշխատող 

 share of 

profit 
работает с 
прибылью 

վնասով 

աշխատող 

share of 

unprofitable 
работает в 

убыток  

շահույթով 

աշխատող 

 share of 

profit 
работает с 
прибылью 

վնասով 

աշխատող 

share of 

unprofitable  

работает в 

убыток 

Կազմակերպությունների 

թիվը, ընդամենը 
Number of organizations  total 723 486 184 790 612 135 

Количество 

организаций, всего 

որիցª 

of which:       из которых: 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն և 

բացահանքերի 

շահագործում 
Mining and quarrying 14 8 6 12 8 4 

горнодобывающая 

промышленность  и 

разработка 

открытых  

карьеров 

Մշակող 

արդյունաբերություն 
Manufacturing 114 68 46 127 91 34 

обрабатывающая 

промышленность 

Էլեկտրականության, 

գազի, գոլորշու և լավորակ 

օդի մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 11 5 6 6 6 - 

обеспечение 

(снабжение) 

электроэнергией, 

газом, паром и 

кондиционированн

ым воздухом 

Ջրամատակարարում, 

կոյուղի,թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում   

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 6 3 3 5 3 2 

водоснабжение, 

очистка , обработка 

отходов и  

получение 

вторичного сырья 

Շինարարություն 
Construction 149 132 15 241 212 27 строительство 

Մեծածախ և մանրածախ  

առևտուր, ավտոմե-

քենաների և մոտոցիկլների 

նորոգում 
Wholsale and retail trade, repair 

of motor vehicles, motorcycles 179 149 26 164 145 18 

оптовая и 

розничная торговля 

и ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов 

Փոխադրումներ և 

պահեստային 

տնտեսություն 
Transportation and storage 19 12 5 14 10 2 

транспорт и 

складское хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and communication 26 9 14 23 15 7 информация и связь 

Այլ 
Other 205 100 63 198 122 41 

другие 
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2.1.2. Շահույթով, վնասով աշխատող կազմակերպությունների թիվը (%) 
Share of profit, unprofitable number of organizations (%) 

Количество работающих организаций с прибылью,с убытком (%) 
 

 

2020 2021 

 

 Ընդամենը 

Total 
Всего 

որից`of which:  

в том числе: 

Ընդամենը 

Total 
Всего 

որից`of which:  

в том числе: 
շահույթով 

աշխատող 

 share of 

profit 
работает с 
прибылью 

վնասով 

աշխատող 

share of 

unprofitable 
работает в 

убыток 

շահույթով 

աշխատող 

 share of 

profit 
работает с 
прибылью 

վնասով 

աշխատող 

share of 

unprofitable 
работает в 

убыток 

Կազմակերպությունների 

թիվը, ընդամենը 
Number of organizations  total 100.0 67.2 25.4 100.0      77.5                17.1    

Количество 

организаций, всего 

որիցª 

of which:       из которых: 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն և 

բացահանքերի 

շահագործում 
Mining and quarrying 100.0 57.1 42.9 100.0      66.7                33.3    

горнодобывающая 

промышленность  и 

разработка 

открытых  

карьеров 

Մշակող 

արդյունաբերություն 
Manufacturing 100.0 59.6 40.4 100.0      71.7                26.8    

обрабатывающая 

промышленность 

Էլեկտրականության, 

գազի, գոլորշու և լավորակ 

օդի մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 100.0 45.5 54.5 100.0    100.0                   -      

обеспечение 

(снабжение) 

электроэнергией, 

газом, паром и 

кондиционированн

ым воздухом 

Ջրամատակարարում, 

կոյուղի,թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում   

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 100.0 50.0 50.0 100.0      60.0                40.0    

водоснабжение, 

очистка , обработка 

отходов и  

получение 

вторичного сырья 

Շինարարություն 
Construction 100.0 88.6 10.1 100.0      88.0                11.2    строительство 

Մեծածախ և մանրածախ  

առևտուր, ավտոմե-

քենաների և մոտոցիկլների 

նորոգում 
Wholsale and retail trade, repair 

of motor vehicles, motorcycles 100.0 83.2 14.5 100.0      88.4                11.0    

оптовая и 

розничная торговля 

и ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов 

Փոխադրումներ և 

պահեստային 

տնտեսություն 
Transportation and storage 100.0 63.2 26.3 100.0      71.4                14.3    

транспорт и 

складское хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and communication 100.0 34.6 53.8 100.0      65.2                30.4    информация и связь 

Այլ 
Other 100.0 48.8 30.7 100.0      61.6                20.7    

другие 
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2.1.3. Հաշվեկշռային  զուտ շահույթի, վնասի գումարները 
Balance net profit, loss amounts 

Суммы  балансов чистой прибыли, убытка     
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                           /млн. драмов/           

 2020 2021  

 

շահույթ 
 profit 

прибыль 

վնաս  

loss 

убыток 

շահույթ 
 profit 

прибыль 

վնաս  

loss 

убыток 

 

Ընդամենը 
Total 35743.4 25039.0 51858.8 3937.3 Всего 

որիցª 

of which:     из которых: 

Հանքագործական 

արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում 
Mining and quarrying 2053.9 425.4 8573.4 352.6 

горнодобывающая 

промышленность  и 

разработка открытых  

карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing 7398.8 1453.1 6074.6 544.7 

обрабатывающая 

промышленность 

Էլեկտրականության, 

գազի, գոլորշու և լավորակ 

օդի մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 13728.0 17484.4 11639.8 - 

обеспечение 

(снабжение) 

электроэнергией, 

газом, паром и 

кондиционированным 

воздухом 

Ջրամատակարարում, 

կոյուղի,թափոնների 

կառավարում և վերամշակում   

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities 76.1 81.9 180.1 1423.0 

водоснабжение, 

очистка , обработка 

отходов и  

получение вторичного 

сырья 

Շինարարություն 
Construction 5167.4 676.1 11184.5 461.5 строительство 

Մեծածախ և մանրածախ  

առևտուր, ավտոմեքենաների 

և մոտոցիկլների նորոգում 
Wholsale and retail trade, repair 

of motor vehicles, motorcycles 3229.5 988.9 4475.4 193.7 

оптовая и розничная 

торговля и ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов 

Փոխադրումներ և 

պահեստային տնտեսություն 
Transportation and storage 1770.2 158.4 1276.3 33.3 

транспорт и складское 

хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and communication 125.0 283.5 1043.0 21.2 информация и связь 

Այլ 
Other 2194.5 3487.3 7411.7 907.3 

другие 
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2.1.4. Կազմակերպությունների գործունեության  

ֆինանսական արդյունքները և դրամական միջոցների հոսքերը 
Financial performance and cash flows of the activities of the organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных средств 
 

      /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

    /mln drams/                                                                                                                                                                                               /млн. драмов/           

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների  

իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of 

production, goods, work, services 223088.7 237863.8 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 
Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 166532.8 168339.6 
Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 56555.9 69524.2 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 
Sales costs 7358.5 9545.2 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 
Administrative expenses 20236.1 16283.2 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների, ծառայությունների  

իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 28961.3 43695.8 
Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 
Other operating income 4916.0 6751.6 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 
Other operating costs 13102.5 9488.0  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    20774.8 40959.4  Операционная прибыль, убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 
Financial expenses 8914.4 4913.2  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss 100.8 255.2 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities 33.3 -25.3 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 9108.6 11531.6 
Прочая внереализационная прибыль, 

убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 21103.1 47807.7 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss -10398.7 113.8 
Прибыль,убыток(-) от чрезвычайных 

событий  
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 
Net profit, loss before profit tax expense reduction 10704.4 47921.5 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -2595.4 -951.8 
Расходы по налогу на прибыль(-), 

возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 
Net profit, loss on income tax expense 8109.0 46969.7 

Чистая прибыль, убыток (-) после 

вычета расхода по налогу на 

прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 

          մուտքեր 

    2.1 Only cash inflows 359947.0 390311.5 
2.1 Всего приток денежных 
средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 

մուտքեր  

Only entries from operational activity 290963.5 316019.2 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 
From the sale of the products, goods, works and 

services 274089.2 304543.7 

От реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 
Other operational activities 16874.3 11475.5 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

մուտքեր 

Only entries from investmentactivity 6104.4 16098.1 

Всего приток от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 
From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 743.7 3378.4 

От продажи нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 
Transactions with financial assets 4004.2 2899.5 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 
Dividends and interest receivable 69.8 8472.0 

От получения дивидендов и 

процентов 

       áñÇó` ïáÏáëÝ»ñÇ ëï³óáõÙÇó  

        of which: interest is received 14.5 8404.2 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 
Other investment activities 1286.7 1348.2 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 

մուտքեր 

Only financial inputs 62879.1 58194.2 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 
The issuance and resale of equity instruments 614.8 1.6 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 
Loans and borrowings 27064.3 28116.6 Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 
Other financial activities 35200.0 30076.0 От другой финансовой деятельности 

       2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր      

      2.2 Only cash outflows 331458.0 391742.9 2.2 Всего выход денежных средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 

ելքեր 
 Only exit from operational activity 262113.9 268403.5      Всего от операционных выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 
Materials and goods 155464.0 175280.8 

Для приобретения материалов и 

товаров 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 
Performance of works, provision of services 33809.2 26979.1 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 
Payments to employees and on their behalf 31380.3 32857.8 Выплаты сотрудникам и от их имени 

Վճարումներ բյուջե 
Payments to budget 31068.3 24113.1 Платежи на бюджет 

     ³Û¹ ÃíáõÙ ª  ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ 

     of which: fines and penalties 264.0 46.6 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 
Outflows from other operational activities 10392.1 9172.7 

Выходы от прочей операционной 

деятельности 

     ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 
    Only from investing activities 18672.9 27508.6 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and intangible 

assets from which 9861.9 18051.2 

Приобретение нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying 1.3 30.5 из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 
 programming support, creation, acquisition 0.6 0.0 

приобретение, создание, 

обеспечение для программирования 

          ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

          acquisition of intangible assets 368.5 107.8 
приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 
The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 7776.2 7075.1 
Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 
other investment activities 1034.8 2382.3 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 

   Only outflows of financial activities 50671.2 95830.8 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 
Repayment of loans and borrowings 28210.6 27157.2 

От погашения полученных кредитов 

и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 
Paid dividends and interests 11077.5 31498.2 

Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 3008.2 1582.2 из которых: выплачены проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 
 Other financial activities 11383.1 37175.4 От другой финансовой деятельности 

  Ընդամենը դրամական  միջոցների  

  զուտ հոսքեր   

 Total net cash flows 28489.0 -1431.4  Всего чистый денежный поток 
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2.1.5. Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման 

կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական արդյունքները և 

դրամական միջոցների հոսքերը 

Financial performance and cash flows of the activities of the mining and quarrying 

organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в горнодобывающей промышленности  и разработке открытых карьеров  
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

             1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 47229.7 41861.5 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 25867.3 20459.6 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 21362.4 21401.9 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 2391.7 4049.7 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 7331.4 3228.5 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 11639.3 14123.7 
Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 1713.4 712.8 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 4348.5 5640.6  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    9004.2 9195.9  Операционная прибыль, убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 2066.7 1469.2  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss - 62.9 
Прибыль, убыток(-) от инвестиционной 

деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities - - 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к прекращенной 

деятельности и погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-) Other 

not operational profit, loss -1762.7 429.8 
Прочая внереализационная прибыль, 

убыток (-) 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 5174.8 8219.4 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss -3546.3 1.4 
Прибыль,убыток(-) от чрезвычайных 

событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction 1628.5 8220.8 
Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -632.7 -1343.3 
Расходы по налогу на прибыль(-), 

возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense 995.8 6877.5 
Чистая прибыль, убыток (-) после 

вычета расхода по налогу на прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 64456.2 60025.6 

2.1 Всего приток денежных 
средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 59367.8 45446.9 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 57365.4 43500.3 

От реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 2002.4 1946.6 Из другой операционной деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 810.5 11649.4 

Всего приток от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 535.8 3022.9 

От продажи нетекущих  

материальных и нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 174.3 77.2 От операций с финансовыми активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 8.9 8259.0 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received 8.9 8259.0 из которых: от получения процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 91.5 290.3 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 4277.9 2929.3 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments - - 

Выпуск и перепродажа инструментов от 

собственного капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 4277.9 2929.3 Полученных из кредитов и ссуд 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities - - От другой финансовой деятельности 

         2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների 
             ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 64505.9 59877.7 2.2 Всего выход денежных средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 47223.2 23964.4      Всего от операционных выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 15335.1 7104.3 Для приобретения материалов и товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 13677.3 5163.9 
На выполнение работ, предоставление 

услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 5238.0 2083.0 Выплаты сотрудникам и от их имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 12332.0 8848.3 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 1.4 0.0 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 640.8 764.9 
Выходы от прочей операционной 

деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 7313.3 13109.1 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 6226.7 10452.2 

Приобретение нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - - из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 
приобретение, создание, обеспечение 

для программирования 

 ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում     

acquisition of intangible assets 0.2 0.0 приобретение нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 1072.6 2656.9 
Приобретение от финансовых активов, 

предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 14.0 0.0 
От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 9969.4 22804.2 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 8206.2 4933.4 
От погашения полученных кредитов и 

ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 1763.2 17870.8 Выплаченные дивиденды и проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 1492.2 959.6 из которых: выплачены проценты 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities - - От другой финансовой деятельности 

  Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows -49.7 147.9  Всего чистый денежный поток 

 

2.1.6. Մշակող արդյունաբերության կազմակերպությունների գործունեության 

ֆինանսական արդյունքները և դրամական միջոցների հոսքերը 
Financial performance and cash flows of the activities of the manufacturing organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в обрабатывающей промышленности 
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 28444.8 22309.3 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 20051.8 16277.8 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 8393.0 6031.5 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 123.0 739.9 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 1783.2 1502.9 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 6486.8 3788.7 

Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 577.2 1401.6 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 1388.8 593.2  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    5675.2 4597.1 

 Операционная прибыль, убыток 

(-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 401.3 199.2  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss 0.0 0.0 

Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities - -0.1 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 763.6 1018.8 

Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 6037.5 5416.6 

Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss -91.8 113.3 

Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction 5945.7 5529.9 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -371.3 -88.5 

Расходы по налогу на прибыль(-), 

возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense 5574.4 5441.4 

Чистая прибыль, убыток (-) после 

вычета расхода по налогу на 

прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 45861.0 35371.9 

2.1 Всего приток денежных 
средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 39143.0 30429.0 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 31927.7 29732.7 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 7215.3 696.3 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 155.4 533.9 

Всего приток от 
инвестиционной деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 136.3 66.7 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 1.3 150.6 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 3.1 27.3 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received - 0.4 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 14.7 289.3 

От другой инвестиционной 

деятельности 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 6562.6 4409.0 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments 0.2 0.2 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 3193.8 4260.0 Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 3368.6 148.8 

От другой финансовой 

деятельности 

         2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների 
             ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 42591.8 33991.8 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 32572.5 23011.3 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 21755.9 16126.8 

Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 4109.4 2327.7 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 3584.9 2530.8 

Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 2509.3 1507.3 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 8.2 7.0 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 613.0 518.7 

Выходы от прочей операционной 

деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 543.5 2592.3 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 308.4 2332.0 

Приобретение нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - - из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets - - 

приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 211.6 149.2 

Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 23.5 111.1 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 9475.8 8388.2 

Всего выход от финансовой 
деятельности 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 2461.7 2195.1 

От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 1109.1 2342.1 

Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 454.9 26.4 из которых: выплачены проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 5905.0 3851.0 

От другой финансовой 

деятельности 

  Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows 3269.2 1380.1  Всего чистый денежный поток 

 
2.1.7. ¾É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·³½Ç, ·áÉáñßáõ ¨ É³íáñ³Ï û¹Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñը 
Financial performance and cash flows of the activities of the electricity, gas steam and 

air conditioning supply organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом  
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 27928.4 20388.7 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 25326.6 15366.8 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 2601.8 5021.9 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 970.4 474.4 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 1832.9 1325.3 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services -201.5 3222.2 

Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 779.4 970.8 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 3289.7 790.7  Прочие операционные расходы 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    -2711.8 3402.3 

 Операционная прибыль, убыток 

(-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 4533.3 1633.1  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss - - 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities - - 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 10022.9 9873.7 

Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 2777.8 11642.9 

Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss -6534.2 -3.1 

Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction -3756.4 11639.8 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -1124.6 909.0 

Расходы по налогу на прибыль(-), 

возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense -4881.0 12548.8 

Чистая прибыль, убыток (-) после 

вычета расхода по налогу на 

прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 44113.6 31065.5 

2.1 Всего приток денежных 
средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 34106.5 25400.3 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 32325.1 23734.8 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 1781.4 1665.5 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 86.3 146.6 

Всего приток от 
инвестиционной деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 13.0 127.2 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 10.0 - 

От операций с финансовыми 

активами 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 0.9 19.4 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

       of which: interest is received - - 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 62.4 - 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
 Only financial inputs 9920.8 5518.6 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments 602.1 - 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 5847.2 4437.5 Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 3471.5 1081.1 

От другой финансовой 

деятельности 

       2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր      
      2.2 Only cash outflows 42781.5 35647.5 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 28367.2 21965.9 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 19124.9 16158.4 

Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 1763.4 1439.6 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 3070.2 2402.2 
Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 3209.3 1950.6 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 0.4 0.9 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 1199.4 15.1 
Выходы от прочей операционной 

деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 1800.7 4969.1 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 1722.9 699.9 

Приобретение нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - - из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

     ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

     acquisition of intangible assets - - 
приобретение нематериальных 

активов 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 10.1 2883.7 
Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 67.7 1385.5 
От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 12613.6 8712.5 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 6010.2 6193.8 
От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 2540.4 2514.1 
Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 921.3 122.9 из которых: выплачены проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 4063.0 4.6 
От другой финансовой 

деятельности 

  Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows 1332.1 -4582.0  Всего чистый денежный поток 

 
2.1.8. æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ÏáÛáõÕáõ, Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñը 
Financial performance and cash flows of the activities of the water supply, sewerage, 

waste management and remedlation activities organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в водоснабжении, очистке, обработке отходов и получение вторичного 

сырья  
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 1660.1 4138.2 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 1766.3 4809.0 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss -106.2 -670.8 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 49.1 565.0 Расходы на реализацию 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 116.6 233.7 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services -271.9 -1469.5 

Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 301.2 491.4 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 34.9 100.9  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    -5.6 -1079.0 
 Операционная прибыль, убыток 

(-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 0.1 177.1  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss - - 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities - - 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 5.9 13.2 
Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 0.2 -1242.9 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss -6.0 0.0 
Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction -5.8 -1242.9 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation - - 
Расходы по налогу на прибыль(-), 

возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense -5.8 -1242.9 

Чистая прибыль, убыток (-) после 

вычета расхода по налогу на 

прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 1279.0 6911.3 

2.1 Всего приток денежных 
средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 1279.0 6068.2 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 1124.6 4236.4 
От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 154.4 1831.8 
Из другой операционной 

деятельности 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity - - 

Всего приток от 
инвестиционной деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets - - 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets - - 
От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable - - 
От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received - - 
из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities - - 
От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs - 843.1 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments - - 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings - - Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities - 843.1 
От другой финансовой 

деятельности 

        2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 1839.3 6983.4 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 1820.2 6926.7 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 481.9 1668.6 
Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 144.7 4198.6 
На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 804.2 754.0 
Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 379.3 261.6 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 5.3 0.6 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 10.1 43.9 
Выходы от прочей операционной 

деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 19.0 1.9 
Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which - 1.9 

Приобретение нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 
 

      ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

 

36 

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - 1.9 из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets - - 
приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans - - 
Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 19.0 - 
От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 0.1 54.8 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings - - 
От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests - 54.0 
Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid - - из которых: выплачены проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 0.1 0.8 
От другой финансовой 

деятельности 

Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows -560.3 -72.1  Всего чистый денежный поток 

 

2.1.9. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñը 
Financial performance and cash flows of the activities of the construction organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потоки денежных средств 

в строительстве 
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 31795.0 60158.3 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 23933.3 45466.5 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 7861.7 14691.8 Валовая прибыль, убыток (-) 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 
 

      ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

 

37 

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 681.6 1155.2 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 1888.3 3281.0 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 5291.8 10255.6 

Прибыль, убыток от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 226.5 1575.5 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 384.0 742.3 

 Прочие операционные 

расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    5134.3 11088.8 

 Операционная прибыль, 

убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 631.9 679.8  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss 0.0 -0.1 

Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities 0.0 -25.2 

Прибыль, убыток(-) от 

продажи активов, 

относящиеся к прекращенной 

деятельности и погашение 

обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss -11.1 339.1 

Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 4491.3 10722.8 

Прибыль, убыток(-) от 

обычной деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss - 0.2 

Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction 4491.3 10723.0 

Чистая прибыль (убыток(-)) 

до налогооблажения по 

налогу на прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -117.3 -303.7 

Расходы по налогу на 

прибыль(-), возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense 4374.0 10419.3 

Чистая прибыль, убыток (-) 

после вычета расхода по 

налогу на прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 52876.0 75761.6 

2.1 Всего приток 
денежных средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 42405.9 63014.1 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 40491.4 60425.9 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 1914.5 2588.2 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 1342.9 639.4 

Всего приток от 
инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 8.8 100.2 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 1302.8 309.4 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 26.1 1.9 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received - - 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 5.2 227.9 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 9127.2 12108.1 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments 12.3 1.2 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от 

собственного капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 8361.4 11495.0 

Полученных из кредитов и 

ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 753.5 611.9 

От другой финансовой 

деятельности 

        2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 51433.1 75638.5 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 37318.4 57483.3 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 25557.4 38542.7 

Для приобретения материалов 

и товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 2835.6 5663.6 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 4233.5 7174.8 

Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 4159.9 5159.1 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 223.8 24.8 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 532.0 943.1 

Выходы от прочей 

операционной деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 3029.3 1605.1 

Всего от инвестиционной 
деятельности 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 788.5 717.6 

Приобретение нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - 28.6 из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets 364.9 99.7 

приобретение 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 1779.7 589.9 

Приобретение от финансовых 

активов, предоставление 

ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 461.1 297.6 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 11085.4 16550.1 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 7207.9 9336.1 

От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 3617.4 4884.8 

Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 79.1 373.3 

из которых: выплачены 

проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 260.1 2329.2 

От другой финансовой 

деятельности 

   Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows 1442.9 123.1 

 Всего чистый денежный 
поток 

 
 

2.1.10. Ø»Í³Í³Ë ¨ Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ÙáïáóÇÏÉÝ»ñÇ 

Ýáñá·Ù³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը ¨ 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñը 
Financial performance and cash flows of the activities of the wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles, motorcycles organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 45394.2 42495.2 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 Наименование показателей 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 38611.7 35749.1 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 6782.5 6746.1 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 1859.9 1105.2 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 1391.6 1364.6 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 3531.0 4276.3 
Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 23.2 280.8 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 321.2 201.6  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    3233.0 4355.5  Операционная прибыль, убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 801.1 175.9  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss - 90.0 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities 30.8 0.0 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 0.2 12.1 
Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 2462.9 4281.7 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss -222.3 0.0 
Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction 2240.6 4281.7 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -30.0 -21.1 
Расходы по налогу на прибыль(-), 

возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense 2210.6 4260.6 

Чистая прибыль, убыток (-) после 

вычета расхода по налогу на 

прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 49879.6 48851.1 

2.1 Всего приток денежных 
средств 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 Наименование показателей 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 45567.4 44899.7 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 45056.3 44478.2 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 511.1 421.5 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 302.2 234.6 

Всего приток от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets - 0.5 

От продажи нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 4.3 0.0 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 2.0 2.4 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received 0.3 2.0 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 295.9 231.7 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 4010.0 3716.8 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments 0.1 0.1 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 3217.4 3133.4 Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 792.5 583.3 
От другой финансовой 

деятельности 

         2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների 
             ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 53195.9 48075.7 2.2 Всего выход денежных средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 47879.0 41908.2 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 42128.3 37840.2 

Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 717.0 494.3 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 1493.4 1265.7 

Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 1797.0 812.4 Платежи на бюджет 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 Наименование показателей 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 14.5 9.3 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 1743.3 1495.6 
Выходы от прочей операционной 

деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 587.4 748.9 
Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 25.9 82.0 

Приобретение нетекущих 

материальных и нематериальных 

активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying 1.3 0.0 из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets 0.1 0.1 
приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 133.1 170.9 
Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 428.4 496.0 
От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 4729.5 5418.6 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 3132.2 2455.3 
От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 910.5 1339.0 
Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 10.0 9.5 из которых: выплачены проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 686.8 1624.3 
От другой финансовой 

деятельности 

          Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows -3316.3 775.4  Всего чистый денежный поток 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 
 

      ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

 

43 

2.1.11. öáË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñը 
Financial performance and cash flows of the activities of the transportations and 

warehouse economy organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в перевозок и складского хозяйства 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 8740.0 5831.3 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 7214.4 4470.5 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 1525.6 1360.8 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 5.3 0.3 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 275.5 168.9 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 1244.8 1191.6 

Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 187.9 113.3 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 56.1 9.5  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    1376.6 1295.4 
 Операционная прибыль, 

убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 14.5 1.9  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss 100.8 102.4 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities 1.7 0.0 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 147.2 -152.9 
Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss 1611.8 1243.0 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss - - 
Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction 1611.8 1243.0 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -154.6 - 
Расходы по налогу на 

прибыль(-), возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense 1457.2 1243.0 

Чистая прибыль, убыток (-) 

после вычета расхода по налогу 

на прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 39639.4 34591.8 

2.1 Всего приток 
денежных средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 11180.0 6190.3 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 11162.9 6155.3 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 17.1 35.0 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 2164.8 2235.5 

Всего приток от 
инвестиционной деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 49.8 52.8 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 2040.0 2040.0 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable - 142.7 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received - 142.7 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 75.0 0.0 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 26294.6 26166.0 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments - - 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 96.4 36.7 Полученных из кредитов и ссуд 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 26198.2 26129.3 
От другой финансовой 

деятельности 

         2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների 
             ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 14846.6 32840.1 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 9977.1 5100.2 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 2615.0 1453.1 

Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 5236.0 2273.3 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 805.2 740.3 

Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 1214.2 387.2 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 1.0 1.3 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 106.7 246.3 

Выходы от прочей 

операционной деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 4102.1 63.7 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 22.1 55.5 

Приобретение нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - - из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets - - 

приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 4080.0 1.0 

Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities - 7.2 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 767.4 27676.2 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 30.3 11.1 

От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 736.3 1576.2 

Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid - - 
из которых: выплачены 

проценты 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 0.8 26088.9 
От другой финансовой 

деятельности 

    Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows 24792.8 1751.7 

 Всего чистый денежный 
поток 

 

 

 

2.1.12. î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý  ¨ Ï³åÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñը ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñը 
Financial performance and cash flows of the activities of the information and 

communication organizations 
Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в отраслях информации и связи 
    

     /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 7292.6 6946.4 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 4062.3 4909.6 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 3230.3 2036.8 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 707.7 329.5 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 1699.2 806.8 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 823.4 900.5 

Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 171.8 230.8 Прочие операционные доходы 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 1147.2 204.9  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    -152.0 926.4 
 Операционная прибыль, 

убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 32.1 13.2  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss - - 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities - - 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss 23.7 108.6 
Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss -160.4 1021.8 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss 1.9 - 
Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction -158.5 1021.8 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -122.8 -73.3 
Расходы по налогу на 

прибыль(-), возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense -281.3 948.5 

Чистая прибыль, убыток (-) 

после вычета расхода по налогу 

на прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 8960.0 10225.7 

2.1 Всего приток 
денежных средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 8938.5 10211.8 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 8665.6 10051.3 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 272.9 160.5 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 11.1 7.4 

Всего приток от 
инвестиционной деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets - - 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets - - 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 9.5 5.4 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received - 0.1 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 1.6 2.0 

От другой инвестиционной 

деятельности 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 10.4 6.5 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments - - 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings - 6.5 Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 10.4 0.0 

От другой финансовой 

деятельности 

         2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների 
             ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 9438.7 10253.5 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 9259.2 7296.1 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 772.7 409.8 

Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 3037.0 1647.4 

На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 2071.3 2359.0 

Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 2261.3 1661.5 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 1.0 0.3 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 1116.9 1218.4 

Выходы от прочей 

операционной деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 111.2 2952.2 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 111.2 2952.2 

Приобретение нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - - из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition - - 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets - - 
приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans - - 
Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities - - 
От другой инвестиционной 

деятельности 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 68.3 5.2 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 32.2 4.4 

От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 36.0 0.8 

Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 6.0 0.8 

из которых: выплачены 

проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 0.1 0.0 

От другой финансовой 

деятельности 

  Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows -478.7 -27.8 

 Всего чистый денежный 
поток 

 

 
 

2.1.13. Այլ ճյուղերի կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական 

արդյունքները և դրամական միջոցների հոսքերը 

Financial performance and cash flows of the activities of the other organizations 

Деятельность организаций по финансовым результатам и потокам денежных 

средств в других отраслей 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

1. Ֆինանսական արդյունքներ 

         1.  Financial Results   1. Финансовые результаты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  զուտ  հասույթ 

Return (net income) from realization of production, 

goods, work, services 24603.9 33734.9 

Выручка (чистый доход) от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, 

աշխատանքների,  ծառայությունների 

ինքնարժեք 

Manufacturing cost of the production, goods, 

works,services 19699.1 20830.7 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Համախառն շահույթ, վնաս(-)  

Gross profit, loss 4904.8 12904.2 Валовая прибыль, убыток (-) 

Իրացման  ծախսեր 

Sales costs 569.8 1126.0 Расходы на реализацию 

Վարչական   ծախսեր 

Administrative expenses 3917.4 4371.5 Административные затраты 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից  շահույթ, վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of the production, 

goods,works, services 417.6 7406.7 

Прибыль, убыток от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг(-) 

Գործառնական այլ եկամուտներ 

Other operating income 935.4 974.6 Прочие операционные доходы 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Գործառնական այլ ծախսեր 

Other operating costs 2132.1 1204.3  Прочие операционные расходы 

Գործառնական շահույթ, վնաս(-) 

Operating profit, loss    -779.1 7177.0 
 Операционная прибыль, 

убыток (-) 

Ֆինանսական ծախսեր 

Financial expenses 433.4 563.8  Финансовые расходы 

Ներդրումային գործունեությունից շահույթ, 

վնաս(-)  

Profit from investment activity, loss - - 
Прибыль, убыток(-) от 

инвестиционной деятельности  

Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի 

ակտիվների վաճառքներից և 

պարտավորությունների մարումներից շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale of assets attributable to 

interrupted business and repayment of liabilities 0.8 0.0 

Прибыль, убыток(-) от продажи 

активов, относящиеся к 

прекращенной деятельности и 

погашение обязательств  

Այլ ոչ գործառնական շահույթ, վնաս(-)  

Other not operational profit, loss -81.1 -110.8 
Прочая внереализационная 

прибыль, убыток (-) 

Սովորական  գործունեությունից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Earnings from ordinary activities, loss -1292.8 6502.4 
Прибыль, убыток(-) от обычной 

деятельности  

Արտասովոր դեպքերից շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss 0.0 2.0 
Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий  

Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութա-

հարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction -1292.8 6504.4 

Чистая прибыль (убыток(-)) до 

налогооблажения по налогу на 

прибыль 

Շահութահարկի գծով ծախս(-), 

փոխհատուցում(+) 

Profit tax expense, compensation -42.1 -30.9 
Расходы по налогу на 

прибыль(-), возмещение (+) 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումից  հետո 

Net profit, loss on income tax expense -1334.9 6473.5 

Чистая прибыль, убыток (-) 

после вычета расхода по налогу 

на прибыль 

     2.1 Ընդամենը դրամական միջոցների 
          մուտքեր 
    2.1 Only cash inflows 52882.2 87507.0 

2.1 Всего приток 
денежных средств 

  Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
մուտքեր  
Only entries from operational activity 48975.4 84358.9 

Всего приток от оперативной 
деятельности 

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, 

ծառայությունների  իրացումից 

From the sale of the products, goods, works and 

services 45970.2 82228.8 

От реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

Գործառնական այլ գործունեությունից 

Other operational activities 3005.2 2130.1 

Из другой операционной 

деятельности 

   Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 
մուտքեր 
Only entries from investmentactivity 1231.2 651.3 

Всего приток от 
инвестиционной деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների վաճառքներից 

From the sale of non-current tangible and intangible 

assets 0.0 8.1 

От продажи нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

Ֆինանսական ակտիվներով 

գործառնություններից 

Transactions with financial assets 471.5 322.3 

От операций с финансовыми 

активами 

Շահաբաժինների և տոկոսների ստացումից 

Dividends and interest receivable 19.3 13.9 

От получения дивидендов и 

процентов 

       որից` տոկոսների ստացումից 

        of which: interest is received 5.3 - 

из которых: от получения 

процентов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

Other investment activities 740.4 307.0 

От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական գործունեությունից 
մուտքեր 
Only financial inputs 2675.6 2496.8 

Всего приток от финансовой 
деятельности 

Սեփական կապիտալի  գործիքների 

թողարկումից և վերավաճառքից 

The issuance and resale of equity instruments 0.1 0.1 

Выпуск и перепродажа 

инструментов от собственного 

капитала 

Ստացված վարկերից և փոխառություններից 

Loans and borrowings 2070.2 1818.2 Полученных из кредитов и ссуд 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

Other financial activities 605.3 678.5 
От другой финансовой 

деятельности 

         2.2 Ընդամենը դրամական միջոցների 
             ելքեր      
       2.2 Only cash outflows 50825.2 88434.7 

2.2 Всего выход денежных 
средств 

   Ընդամենը գործառնական գործունեությունից 
ելքեր 
 Only exit from operational activity 47697.1 80747.4 

     Всего от операционных 
выходов 

Նյութերի, ապրանքների ձեռք բերման գծով 

Materials and goods 27692.8 55976.9 
Для приобретения материалов и 

товаров 

Աշխատանքների կատարման, 

ծառայությունների մատուցման գծով 

Performance of works, provision of services 2288.8 3770.7 
На выполнение работ, 

предоставление услуг 

Վճարումներ աշխատակիցներին և նրանց 

անունից 

Payments to employees and on their behalf 10079.6 13548.0 
Выплаты сотрудникам и от их 

имени 

Վճարումներ բյուջե 

Payments to budget 3206.0 3525.1 Платежи на бюджет 

     այդ թվում ª  տույժեր և տուգանքներ 

     of which: fines and penalties 8.4 2.4 в том числе: штрафы и пении 

Գործառնական այլ գործունեությունից ելքեր 

Outflows from other operational activities 4429.9 3926.7 
Выходы от прочей 

операционной деятельности 

     Ընդամենը ներդրումային գործունեությունից 

    Only from investing activities 1166.4 1466.3 

Всего от инвестиционной 
деятельности 

Ոչ ընթացիկ նյութական  և ոչ նյութական 

ակտիվների ձեռք բերման գծով    

On acquisition of non-current tangible and 

intangible assets from which 656.2 757.9 

Приобретение нетекущих 

материальных и 

нематериальных активов 

    որից` հողի գնում 

    of which: land buying - - из которых: купля земли 

ծրագրավորման ապահովում, ստեղծում, ձեռք 

բերում 

 programming support, creation, acquisition 0.6 0.0 

приобретение, создание, 

обеспечение для 

программирования 
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Ցուցանիշների անվանումը 
Indicators name 

2020 2021 
Наименование показателей 

         ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերում 

         acquisition of intangible assets 3.3 8.0 
приобретение нематериальных 

активов 

Ֆինանսական ակտիվների ձեռք բերումից, 

փոխառությունների տրամադրումից 

The acquisition of financial assets, the provision of 

loans 489.1 623.5 
Приобретение от финансовых 

активов, предоставление ссудов 

Ներդրումային այլ գործունեությունից 

other investment activities 21.1 84.9 
От другой инвестиционной 

деятельности 

     Ընդամենը ֆինանսական 
    գործունեությունից ելքեր 
   Only outflows of financial activities 1961.7 6221.0 

Всего выход от финансовой 
деятельности 

Ստացված վարկերի և փոխառությունների 

մարումից 

Repayment of loans and borrowings 1129.9 2028.0 
От погашения полученных 

кредитов и ссуд 

Վճարված շահաբաժիններ և տոկոսներ 

Paid dividends and interests 364.6 916.4 
Выплаченные дивиденды и 

проценты 

         որից`  վճարված տոկոսներ 

        of which: interest paid 44.7 89.7 
из которых: выплачены 

проценты 

Ֆինանսական այլ գործունեությունից 

 Other financial activities 467.2 3276.6 
От другой финансовой 

деятельности 

Ընդամենը դրամական  միջոցների  
  զուտ հոսքեր   
 Total net cash flows 2057.0 -927.7 

 Всего чистый денежный 
поток 
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2.2.Կազմակերպությունների  զուտ շահույթը (վնասը (-)) ըստ շրջանների, 2020-2021 
Profit (loss(-)) of organizations by regions, 2020-2021 

Чистая прибыль (убыток (-)) организаций по районам, 2020-2021 
       /մլն դրամ/ 
       /mln dram/                                                                                                                           /млн. драмов/ 

 Արտադրանքի, 

ապրանքների, 

աշխատանքների, 

ծառայությունների  

իրացումից  շահույթ, 

վնաս(-) 

Profit and loss from the sale 

of the production, 

goods,works, services 
Прибыль, убыток от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (-) 

Գործառնական շահույթ, 

վնաս(-) 

Operating profit, loss 

Операционная прибыль, 

убыток (-)    

Սովորական  

գործունեությունից  

շահույթ, վնաս(-) 

Earnings from ordinary 

activities,loss 
Прибыль, убыток(-) от 

обычной деятельности 

Արտասովոր դեպքերից 

շահույթ, վնաս(-) 

Unusual cases of profit, loss 

Прибыль,убыток(-) от 

чрезвычайных событий 

Զուտ շահույթ, վնաս(-) 

նախքան  

շահութահարկի գծով 

ծախսի նվազեցումը 
Net profit, loss before profit 

tax expense reduction 
Чистая прибыль (убыток   

(-)) до налогооблажения по 

налогу на прибыль 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021  

Ընդամենը 

Total 28961.3 43695.8 20774.8 40959.4 21103.1 47807.7 -10398.7 113.8 10704.4 47921.5 Всего 

այդ թվում` 

including:           в том числе: 

Ստեփանա 

կերտ 
Stepanakert 15419.0 20987.3 10416.1 22625.1 14836.7 30330.3 -6844.9 113.7 7991.8 30443.9 Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 548.6 2369.7 468.4 2494.7 413.4 2770.3 0.0 0.0 413.4 2770.3 Аскеран 

Հադրութ 

Hadrօut -  - -  - -  - - -  -  - Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 12043.1 15339.3 9380.4 10254.9 5509.7 9114.2 -3547.8 0.0 1961.9 9114.2 Мартакерт 

Մարտունի 

Martօuni 950.6 4999.5 509.9 5584.7 343.3 5592.9 -6.0 0.1 337.3 5593.1 Мартуни 

Շահումյան 

Shahօumyan - - - - - - - - - - Шаумян 

Շուշի 

Shօushi - - - - - - - - - - Шуши 

Քաշաթաղ 

Qashatagh - - - - - - - - - - Кашатаг 
 

2.3. Կազմակերպությունների շահութաբերության, վճարունակության և 

ֆինանսական կայունության ցուցանիշները, 2020-2021 (%) 

SSeeppaarraattee  iinnddiiccaattoorrss  ooff  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  ssoollvveennccyy  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliittyy    ooff    oorrggaanniizzaattiioonnss,,  22002200--22002211((%%))  

ППооккааззааттееллии  ррееннттааббееллььннооссттии,,  ппллааттеежжеессппооссооббннооссттии  ии  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввооссттии  ооррггааннииззаацциийй, 2020-2021(%)  
 

 

Արտադրանքի 

շահութաբե-

րություն 
Profitability of 

production 

Рентабельность 

продукта 

Ակտիվների 

շահութաբե-

րություն 

Return on 

assets 
Рентабель-    

ность активов 

Ընթացիկ 

իրացվելիու- 

թյան գործակից 
Current liquidity 

ratio 

Коэффициент 

текущей 
ликвидности 

Ինքնավա- 

րության 

գործակից 
Autonomy 

coefficient 

     Коэффициент 

     автономии 

Սեփական շրջանա- 

ռու  միջոցներով 

ապահովվածության 

գործակից 
Own current funds ratio 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  
Total 14.9 22.5 2.9 12.7 158.4 134.3 39.8 43.3 47.2 47.0 Всего 

áñÇóª 
of which:           из которых: 

Հանքագործական արդյունա-

բերություն և բացահանքերի 

շահագործում 
Mining and quarrying 32.7 50.9 1.4 7.3 236.4 122.7 60.2 50.1 37.0 41.5 

горнодобывающая 

промышленность  и 

разработка открытых  

карьеров 

Մշակող արդյունաբերություն 
Manufacturing 29.5 20.5 11.4 11.8 250.6 244.1 30.7 37.6 64.8 71.8 

обрабатывающая 

промышленность 

Էլեկտրականության, գազի, 

գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարում 
Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply -0.7 18.8 -5.7 23.9 197.8 102.0 3.9 39.4 50.6 18.8  

обеспечение 

(снабжение) 

электроэнергией, газом, 

паром и 

кондиционированным 

воздухом 

http://stat-nkr.am/index.php
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Արտադրանքի 

շահութաբե-

րություն 
Profitability of 

production 

Рентабельность 

продукта 

Ակտիվների 

շահութաբե-

րություն 

Return on 

assets 
Рентабель-    

ность активов 

Ընթացիկ 

իրացվելիու- 

թյան գործակից 
Current liquidity 

ratio 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ինքնավա- 

րության 

գործակից 
Autonomy 

coefficient 

     Коэффициент 

     автономии 

Սեփական շրջանա- 

ռու  միջոցներով 

ապահովվածության 

գործակից 
Own current funds ratio 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և 

վերամշակում   

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities -14.1 -26.2 -0.1 -21.7 169.5 151.3 70.8 60.5 38.4 60.6 

водоснабжение, 

очистка, обработка 

отходов и  

получение вторичного 

сырья 

Շինարարություն 
Construction 20.0 20.6 11.3 22.1 139.0 141.1 25.2 29.7 32.7 26.3 строительство 

Մեծածախ և մանրածախ  

առևտուր, ավտոմեքենաների 

և մոտոցիկլների նորոգում 
Wholsale and retail trade, repair 

of motor vehicles, motorcycles 8.4 11.2 8.0 14.6 173.7 218.8 50.2 51.9 60.9 65.1 

оптовая и розничная 

торговля и ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов 

Փոխադրումներ և 

պահեստային տնտեսություն 
Transportation and storage 16.6 25.7 47.5 36.3 239.6 156.8 63.3 23.2 38.6 69.7 

транспорт и складское 

хозяйство 

Տեղեկատվություն և կապ 
Information and communication 12.7 14.9 -1.4 8.8 246.1 161.6 86.6 83.3 49.9 41.3 информация и связь 

Կացություն և հանրային 

սննդի կազմակերպում 
Accommodation and food service 

activities 0.7 78.7 -2.1 55.5 218.7 195.1 8.2 23.0 41.7 47.5 

организация проживания 

и общественного 

питания 

Առողջապահություն և 

բնակչության սոցիալական 

ապահովություն 
Human health and social work 

activities -1.6 5.3 -2.5 3.3 211.4 223.0 26.0 40.4 92.7 79.8 

здравоохранение и 

социальное 

обслуживание населения 

Կրթություն 

Education -3.5 14.0 -15.4 13.9 318.9 465.1 68.1 66.8 19.4 28.6 образование 
 

 
 

2.4. Արտադրանքի շահութաբերության (վնասաբերության (-)) մակարդակն ըստ շրջանների 

Rate of product profitability (unprofitabilness (-)) by regions 

Уровень рентабельности продукта (убытка (-))по районам 
                /տոկոսներով/                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                              //iinn  ppeerrcceennttss//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              //  сс  ппррооццееннттааммии  // 

 2020 2021  

Ընդամենը 

Total 14.9 22.5 Всего 

այդ թվում` 

including:   в том числе: 

Ստեփանակերտ 
Stepanakert 11.7 16.8 Степанакерт 

Ասկերան 
Askeran 13.7 15.5 Аскеран 

Հադրութ 

Hadrօut - - Гадрут 

Մարտակերտ 
Martakert 31.8 43.1 Мартакерт 

Մարտունի 

Martօuni 10.1 26.1 Мартуни 

Շահումյան 

Shahօumyan - - Шаумян 

Շուշի 

Shօushi - - Шуши 

Քաշաթաղ 

Qashatagh - - Кашатаг 
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2.5. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 
THE COMPOSITION AND SOURCES OF FORMATION 

СОСТАВ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКИ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

2.5.1. Կազմակերպությունների միջոցների կազմը և գոյացման աղբյուրները 
The composition and sources of formation of organizations 

Состав средств организаций и источники их образования  
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 
2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 375061.8 379899.8 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 201829.8 204823.4 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 141876.8 143292.2 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 11607.7 8959.1 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 11756.5 11526.2 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 3368.7 3211.2 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 21071.9 26017.4 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 1481.2 582.3 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 10667.0 11235.0 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 173232.0 175076.4 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 43636.6 47379.2 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 14927.7 12461.7 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 28787.1 39608.9 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի 

գծով 

Short-term receivables for the budget 2710.0 2077.5 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 14611.4 21501.1 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 22764.3 13984.6 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 38165.6 34933.5 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 
2020 2021 

Наименование показателей 

Դրամարկղ 

Cash register 9206.3 9837.7 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 28013.3 24357.6 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 586.6 509.5 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks 226.2 220.1 Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way 133.2 8.6 Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 7629.3 3129.9 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources 
  Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 375061.8 379899.8 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 149443.2 164364.6 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի զուտ 

գումար 

Net capital of the statutory capital 70151.1 71586.8 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 851.7 2.1 Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 6102.7 5604.8 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 60988.7 75093.8 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 4316.7 5214.3 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 7032.3 6862.8 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 116259.4 85126.4 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 110481.8 78590.3 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 574.0 231.5 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 3250.4 4433.9 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves 85.0 73.7 Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 1868.2 1797.0 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 109359.2 130408.8 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 9986.8 7601.4 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 21828.8 37417.2 Краткосрочные ссуды 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 
2020 2021 

Наименование показателей 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 22217.6 26074.9 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 13249.9 11957.5 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 6824.9 5669.3 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term payments to 

the workers 972.9 1356.9 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 23581.0 29929.4 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 5384.6 7054.4 

Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 1350.4 389.9 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 273.5 601.7 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 3688.8 2356.2 Другие текущие обязательства 
 

 

 

 

2.5.2. Ð³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The compositionand sources of formation of mining and quarrying organizations  

Состав средств в горнодобывающей промышленности  и разработке открытых   

карьеров и источники их образования 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 
2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 117237.6 108575.9 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 71640.1 67001.5 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 59519.1 56257.8 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 3569.6 2207.0 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 7730.3 7943.0 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 27.3 27.3 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 
2020 2021 

Наименование показателей 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 520.9 293.5 
Другие внеоборотные финансовые 

активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 272.9 272.9 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 0.0 0.0 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 45597.5 41574.4 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 16489.3 16959.2 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 2286.3 626.8 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 9964.9 14005.2 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի 

գծով 

Short-term receivables for the budget 1807.7 495.0 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 532.2 550.7 Прочая дебиторская задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 13918.6 8509.2 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 371.8 305.2 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 

Դրամարկղ 

Cash register 226.7 61.0 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 131.4 232.2 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 13.7 12.0 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks - - Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way - - Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 226.7 123.1 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources 
  Источники образования средств 

Ընդամենը 

Total 
117237.6 108575.9 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 70625.2 54365.5 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 2691.0 2544.5 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 
- - Эмиссионный доход 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 
2020 2021 

Наименование показателей 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences - - 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 67075.0 50968.1 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 157.4 157.4 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 701.8 695.5 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 27327.3 20315.9 Всего долгосрочные обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 27327.3 20315.9 
Долгосрочные банковские кредиты 

и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities - - 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits - - 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves - - Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities - - Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 19285.1 33894.5 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 241.2 228.4 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 10732.5 16073.9 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 1706.9 5098.7 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 303.0 27.7 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 1191.7 1280.5 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term payments to 

the workers 718.5 1053.7 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 4015.3 9793.5 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед участниками 

(учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 343.5 278.1 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits - - Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves - 1.0 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 32.5 59.0 Другие текущие обязательства 
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2.5.3. Øß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The composition and sources of formation of manufacturing organizations 

Состав средств в обрабатывающей промышленности  и источники их образования 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                  /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 52857.9 47911.2 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 14570.8 15038.9 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 12656.6 12478.5 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 997.7 1495.2 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 29.6 13.8 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 47.0 47.0 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 665.3 665.3 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 8.5 40.8 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 166.1 298.3 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 38287.1 32872.3 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 8710.4 7122.7 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 1346.9 1148.0 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 4879.2 4444.1 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget - 72.9 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 1634.3 1905.4 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 709.4 1218.3 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 16107.4 16466.1 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 

Դրամարկղ 

Cash register 1813.6 1024.5 Касса 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 14001.3 15058.8 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 290.6 382.8 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks - - Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way 1.9 0.0 Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 4899.5 494.8 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   
Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 52857.9 47911.2 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 16234.0 18002.9 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 8390.9 3618.5 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue - - Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 66.6 68.3 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 7137.7 13672.4 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 369.0 623.2 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 269.8 20.5 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 21345.0 16442.3 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 21326.1 16225.3 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 3.5 110.3 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 13.3 100.4 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves 1.3 1.3 Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 0.8 5.0 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 15278.9 13466.0 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 1381.1 630.4 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 3350.3 5912.2 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 4871.7 2473.1 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 1155.8 695.9 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 2216.9 1515.4 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term payments 

to the workers 47.9 51.5 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 699.0 673.2 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 1314.9 1381.4 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 67.9 0.0 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 4.0 2.7 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 169.4 130.2 Другие текущие обязательства 
 

 

2.5.4. ¾É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·³½Ç, ·áÉáñßáõ ¨ É³íáñ³Ï û¹Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The composition and sources of formation of electricity, gas steam and air conditioning 

supply organizations 

Состав средств в обеспечении (снабжении) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом и источники их образования 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                             /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 49115.3 48420.6 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 34846.1 38367.6 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 29274.7 27457.2 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 325.3 613.4 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 62.9 59.2 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 2904.0 2904.0 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 0.0 6185.3 
Другие внеоборотные финансовые 

активы 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 1079.2 181.8 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 1200.0 966.7 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 14269.2 10053.0 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 1359.3 1055.5 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 1035.7 197.2 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 3577.4 3771.2 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 179.6 250.4 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 1732.2 2552.0 Прочая дебиторская задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 29.7 1386.8 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 5865.9 839.1 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

           including:       в том числе: 

Դրամարկղ 

Cash register 181.6 7.1 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 5514.5 830.7 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 169.6 0.0 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks 0.0 0.0 Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way 0.2 1.3 Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 489.4 0.8 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   Источники образования средств 

Ընդամենը 

Total 49115.3 48420.6 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 1917.2 19074.9 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 
29150.5 28119.2 

Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 
501.5 0.0 Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 843.0 762.6 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits -29100.1 -10830.2 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 521.9 1023.3 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 0.4 0.0 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 39984.9 19492.6 Всего долгосрочные обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 39660.8 19192.3 
Долгосрочные банковские кредиты 

и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 8.1 8.1 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 316.0 292.2 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves - - Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities - - Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 7213.2 9853.1 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 1585.5 1375.0 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 61.9 5066.7 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 3781.0 2605.2 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 215.9 216.6 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 170.5 112.9 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term payments 

to the workers 7.9 5.4 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 695.0 8.4 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед участниками 

(учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 428.6 224.4 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 0.6 0.0 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 64.0 65.3 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 202.3 173.2 Другие текущие обязательства 
 
 
 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

 

65 

2.5.5. æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,ÏáÛáõÕáõ,Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ 

í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý 

³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
The composition and sources of formation of water supply, sewerage, waste  

management and remedlation activities organizations 

Состав средств водоснабжения, очистки, обработка отходов и получение вторичного 

сырья и источники их образования 
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 1759.4 9677.0 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 1002.1 4187.6 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 997.2 3257.8 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 0.0 914.1 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 4.6 15.4 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method - - 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets - - 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 0.0 0.0 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 0.3 0.3 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 757.3 5489.4 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 202.0 3262.8 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 3.3 0.3 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 352.5 1578.7 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 9.0 419.7 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 68.0 162.8 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments - - Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 88.9 65.1 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Դրամարկղ 

Cash register 7.3 6.2 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 73.4 58.6 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 8.2 0.3 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks - - Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way - - Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 33.6 0.0 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   
Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 1759.4 9677.0 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 1244.8 5853.0 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 1243.8 6025.1 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 0.0 0.0 Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 184.5 0.6 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits -186.2 -173.2 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 0.5 0.5 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 2.2 0.0 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 67.7 197.0 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans - - 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities - - 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 67.7 197.0 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves - - Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities - - Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 446.9 3627.0 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 20.0 0.0 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 0.0 0.0 Краткосрочные ссуды 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 107.9 3461.9 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 3.6 3.1 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 224.1 100.0 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term payments 

to the workers 0.3 0.3 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 0.6 0.5 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 34.4 51.5 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 14.7 9.7 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 0.0 0.0 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 41.3 0.0 Другие текущие обязательства 

 

2.5.6. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ 

Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The composition and sources of formation of construction organizations 

Состав средств в строительстве и источники их образования 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                   /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 45505.5 51499.1 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 16444.0 18101.9 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 12221.1 14195.9 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 3466.3 3195.2 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 118.9 100.1 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 166.7 191.7 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 387.3 403.6 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 25.8 6.6 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 57.9 8.8 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 29061.5 33397.2 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 4734.2 4223.6 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 7567.7 7107.6 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 6610.1 10745.4 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 148.7 - 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 3558.5 4751.7 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 928.7 1010.2 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 4778.3 4560.4 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 

Դրամարկղ 

Cash register 910.1 2062.9 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 3799.6 2438.1 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 47.4 57.0 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks 0.1 2.4 Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way 21.1 0.0 Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 735.3 998.3 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources 
  

Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 
45505.5 51499.1 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 11453.7 15306.5 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 3615.7 4012.6 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 
347.8 0.0 Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 521.4 633.7 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 5786.9 9001.6 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 594.3 891.1 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 587.6 767.5 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 13147.6 12518.3 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 12544.4 12356.3 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 537.6 107.1 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 52.4 54.9 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves - - Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 13.2 0.0 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 20904.2 23674.3 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 587.9 202.4 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 2356.0 4085.6 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 6289.1 5987.8 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 7726.6 7436.7 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 1951.6 1977.8 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term payments 

to the workers 38.1 60.0 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 1061.7 1624.4 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 724.3 1711.5 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits - 15.8 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 6.9 62.5 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 162.0 509.8 Другие текущие обязательства 
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2.5.7. Ø»Í³Í³Ë ¨ Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ÙáïáóÇÏÉÝ»ñÇ 

Ýáñá·Ù³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

Thecomposition and sources of formation of wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles, motorcycles organizations 

Состав средств в оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей и 

мотоциклов и источники их образования 
 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 27882.3 30760.6 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 7328.0 7410.3 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 4154.7 6971.9 

Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 3063.4 355.1 

Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 17.4 11.5 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 6.1 6.0 

Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 0.7 0.7 

Другие внеоборотные 

финансовые активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 0.0 0.0 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 85.7 65.1 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 20554.3 23350.3 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 9279.8 11999.6 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 2084.9 1908.5 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով 

Accounts receivable on sales 1595.1 1821.3 

Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 224.4 309.4 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 3099.8 2540.3 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 368.1 431.2 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, 

ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 3247.7 3202.4 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 
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Դրամարկղ 

Cash register 2102.5 1895.2 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 1131.8 1295.6 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 13.4 11.6 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks - - Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way - - Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 654.5 1137.6 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   
Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 27882.3 30760.6 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 14005.8 15959.6 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 7114.1 7344.0 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue - - Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 884.0 754.1 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 4729.0 6763.2 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 362.5 341.9 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 916.2 756.4 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 2040.3 4128.9 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 1983.5 4122.9 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 9.5 6.0 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits - - 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves 33.0 0.0 Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 14.3 0.0 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 11836.2 10672.1 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 1985.8 660.7 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 1608.0 1935.1 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 4362.9 3777.9 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 
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Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 334.8 874.3 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 401.2 266.8 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի  և 

աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ  

հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term 

payments to the workers 43.8 27.6 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the founders/ 797.4 934.9 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 1087.0 875.2 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 3.0 0.0 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 40.5 182.8 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 1171.8 1136.8 Другие текущие обязательства 
 

 

 

2.5.8.  öáË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The composition and sources of formation oftransportations and warehouse economy 

organizations 

Состав средств в перевозок и складского хозяйства и источники их образования 
 

   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                 /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 3302.0 3547.6 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 2519.2 601.0 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային 

արժեք) 

Fixed assets/book value / 366.8 572.4 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական 

ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets - - 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 0.1 0.1 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով 

հաշվառվող ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method - - 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 2152.3 9.0 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets - - Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets - 19.5 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 782.8 2946.6 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 51.8 55.2 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 251.5 9.4 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների 

գծով 

Accounts receivable on sales 51.3 818.2 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 127.6 0.1 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 21.4 5.6 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 17.2 58.4 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ, ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 250.2 1997.4 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 

Դրամարկղ 

Cash register 107.9 126.0 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 142.3 1818.4 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 0.0 0.0 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks - 53.0 Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way - - Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 11.8 2.3 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   
Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 3302.0 3547.6 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 2091.3 821.8 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) 

կապիտալի զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 2719.9 2934.9 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 0.1 0.0 Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 3.9 3.1 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits -640.7 -2130.2 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 7.9 14.0 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 0.2 0.0 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ 
պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 884.0 847.1 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 830.7 818.8 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  

պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 0.0 0.0 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 32.4 28.3 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves - - Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 20.9 0.0 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 326.7 1878.7 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 0.0 1.8 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 118.3 113.0 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 34.3 262.8 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received - - Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 88.7 144.5 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր 

աշխատավարձի  և աշխատակիցների այլ 

կարճաժամկետ  հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term 

payments to the workers 6.8 22.8 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the 

founders/ 0.1 1098.7 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 29.6 118.7 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits - - Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves - 93.3 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 48.9 23.1 Другие текущие обязательства 
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2.5.9. î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý  ¨ Ï³åÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The composition and sources of formation of information and communication 

organizations 

Состав средств отраслей информации и связи и источники их образования 
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                            

   /mln drams/                                                                                                                                                /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 10891.5 12397.5 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 8575.4 9917.2 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային արժեք) 

Fixed assets/book value / 4533.5 4337.5 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական 

ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 10.4 2.0 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 3701.7 3368.9 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով 

հաշվառվող ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method - - 
Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 0.1 1225.0 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 93.2 78.6 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 236.5 905.2 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 2316.1 2480.3 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 465.0 366.9 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 49.7 43.4 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների 

գծով 

Accounts receivable on sales 643.5 1000.3 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 184.2 112.6 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 212.4 275.3 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 7.5 0.4 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ, ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 691.5 658.4 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Դրամարկղ 

Cash register 143.3 236.5 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 515.8 385.9 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 32.4 36.0 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks - - Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way - - Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 62.3 23.0 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   

Источники образования 

средств 

Ընդամենը 

Total 10891.5 12397.5 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 9433.8 10333.3 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) 

կապիտալի զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 7096.8 7263.4 
Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue - - Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences - - 
Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 1356.6 2171.8 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 896.2 897.1 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 84.2 1.0 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ 
պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 516.4 529.3 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 143.4 138.8 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  

պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities - - 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 372.3 389.7 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves - - Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 0.7 0.8 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 941.3 1534.9 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans - 12.9 
Краткосрочные банковские 

кредиты 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings - - Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 214.1 1014.3 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 275.5 132.1 
Полученные текущие 

предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 220.0 87.5 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր 

աշխատավարձի  և աշխատակիցների այլ 

կարճաժամկետ  հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term 

payments to the workers 9.9 70.9 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the 

founders/ 14.4 38.8 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 52.6 49.1 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 1.3 3.2 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 140.8 98.5 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 12.7 27.6 Другие текущие обязательства 
 

2.5.10. ²ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ և ·áÛ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 

The composition and sources of formation of other organizations 

Состав средств других отраслей и источники их образования 
   /մլն դրամ/                                                                                                                                                                                   

   /mln drams/                                                                                                                                                                          /млн. драмов/    

Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

1. Միջոցների կազմը 

1.The composition of the funds   1.Состав средств 

Ընդամենը 

Total 66510.3 67110.3 Всего 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Only non-current assets 44904.1 44197.4 Всего внеоборотные активы 

Հիմնական միջոցներ (հաշվեկշռային 

արժեք) 

Fixed assets/book value / 18153.1 17763.2 
Основные средства (балансовая 

стоимость) 

Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական 

ակտիվներ 

Unfinished non-current tangible assets 175.0 177.1 
Незавершенные внеоборотные 

материальные активы 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

Intangible assets 91.0  14.2 Нематериальные активы 

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 

ներդրումներ 

Investments accounted for by equity method 217.6 35.2 

Инвестиции, учитываемые по 

методу долевого участия 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ 

Other non-current financial assets 17345.3 17235.0 
Другие внеоборотные 

финансовые активы 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ 

Deferred tax assets 1.6 1.6 Отложенные налоговые активы 

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 

Other non-current assets 8920.5 8971.1 Другие внеоборотные активы 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 

Total current assets 21606.2 22912.9 Всего оборотные активы 

Պաշարներ, ընդամենը 

Reserves, total 2344.8 2333.7 Ресурсы, всего 

Տրված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances given 301.7 1420.5 Выданные текущие предоплаты 

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների 

գծով 

Accounts receivable on sales 1113.1 1424.5 
Дебиторская задолженность по 

продажам 

Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր 

բյուջեի գծով 

Short-term receivables for the budget 28.8 417.4 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность бюджету 

Այլ դեբիտորական պարտքեր 

Other accounts receivable 3752.6 8757.3 
Прочая дебиторская 

задолженность 

Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 

Current financial investments 6785.1 1370.1 Текущие финансовые вложения 

Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ, ընդամենը 

Cash and cash equivalents, total 6763.9 6839.4 
Финансовые средства и их 

эквиваленты, всего 

          այդ թվում` 

         including:       в том числе: 

Դրամարկղ 

Cash register 3713.3 4418.3 Касса 

Հաշվարկային հաշիվ 

Settlement account 2703.2 2239.3 Расчетный счет 

Արտարժութային հաշիվ 

Foreign currency account 11.3 9.8 Валютный счет 

Այլ հաշիվներ բանկերում 

Other accounts in banks 226.1 164.7 Другие банковские счета 

Դրամական միջոցներ ճանապարհին 

Money on the way 110.0 7.3 Денежные средства на ходу 

Այլ ընթացիկ ակտիվներ 

Other current assets 516.2 350.0 Прочие оборотные активы 

2. Միջոցների գոյացման աղբյուրները 

2.Resources sources   Источники образования средств 

Ընդամենը 

Total 66510.3 67110.3 Всего 

Ընդամենը սեփական կապիտալ 

Only own capital 22437.4 24647.1 Всего собственный капитал 

Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 

զուտ գումար 

Net capital of the statutory capital 8128.4 9724.6 

Чистая сумма уставного (поевой) 

капитала  

Էմիսիոն եկամուտ 

Emission revenue 2.3 2.1 Эмиссионный доход 

Վերագնահատումից և վերաչափումից 

տարբերություններ 

Reassessment and remeasurement differences 3599.3 3382.4 

Различия от переоценкой и 

переизмеряемой 
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Ցուցանիշների անվանումը 

Indicators name 

2020 2021 

Наименование показателей 

Կուտակված շահույթ 

Accumulated profits 4830.5 5650.3 Накопленная прибыль 

Պահուստային կապիտալ 

Capital reserve 1407.0 1265.8 Резервный капитал 

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 

Other capital elements 4469.9 4621.9 
Другие элементы собственного 

капитала 

Ընդամենը ոչ ընթացիկ 
պարտավորություններ 
Only non-current liabilities 10946.2 10655.0 

Всего долгосрочные 
обязательства 

Երկարաժամկետ  բանկային վարկեր և 

փոխառություններ 

Long-term bank loans and loans 6665.6 5420.0 
Долгосрочные банковские 

кредиты и ссуды 

Հետաձգված հարկային  

պարտավորություններ 

Deferred tax liabilities 15.3 0.0 
Отсроченные налоговые 

обязательства 

Ակտիվներին  վերաբերող  շնորհներ 

Asset-related benefits 2396.3 3371.4 
Гранты 

связанные с активами 

Ոչ ընթացիկ պահուստներ  

Non-current reserves 50.7 72.4 Нетекущие резервы 

Այլ ոչ ընթացիկ  պարտավորություններ 

Other non-current liabilities 1818.3 1791.2 Другие нетекущие обязательства 

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ 
Only current commitments 33126.7 31808.2 Всего текущие обязательства 

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր 

Short-term bank loans 4185.3 4489.8 
Краткосрочные банковские 

кредиты 

Կարճաժամկետ փոխառություններ 

Short-term borrowings 3601.8 4230.7 Краткосрочные ссуды 

Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով 

Accounts payable 849.7 1393.2 
Кредиторская задолженность по 

покупкам 

Ստացված ընթացիկ կանխավճարներ 

Current advances received 3234.7 2571.1 Полученные текущие предоплаты 

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

բյուջեին 

Short-term payables to the budget 360.2 183.9 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

бюджету 

Կրեդիտորական պարտքեր 

աշխատավարձի  և աշխատակիցների այլ 

կարճաժամկետ  հատկացումների գծով 

Accounts receivable and other short-term 

payments to the workers 99.7 64.7 

Кредиторская задолженность по 

заработной плате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 

մասնակիցներին (հիմնադիրներին) 

Short-term payables to participants/the 

founders/ 16297.5 15757.0 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

Այլ կրեդիտորական  պարտքեր 

Other accounts payable 1369.7 2364.5 
Другая кредиторская 

задолженность 

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ 

Income benefits 1262.9 361.2 Гранты связанные с доходом 

Ընթացիկ պահուստներ  

Current reserves 17.3 95.6 Текущие резервы 

Այլ ընթացիկ պարտավորություններ 

Other current liabilities 1847.9 296.5 Другие текущие обязательства 
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2.6. Հաշվարկներ բյուջեի հետ  
Calculations with the budget 

Расчеты по бюджету 

 

2.6.1. Կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ 
Calculations with the budget of organizations 

Расчеты организаций по бюджету  
 

           /մլն դրամ/                                                                                                                                               

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 30654.0 31956.8 4114.9 26468.2 26796.7 3591.8 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 14213.6 12023.5 2644.3 13046.7 14244.6 1418.5 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax 131.3 145.1 31.4 126.9 206.0 -48.3 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 2120.7 5346.8 -517.7 1544.1 484.3 400.5 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 7645.5 7195.2 1301.6 6055.1 6252.6 1085.4 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 62.3 67.1 23.9 39.0 45.3 18.2 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 4.9 4.7 1.1 3.3 5.4 1.5 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 408.8 190.3 266.0 420.5 577.4 115.1 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 1021.6 993.1 197.9 395.3 423.8 126.1 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 74.0 68.8 9.4 77.4 81.2 5.5 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 4495.8 5648.4 -755.7 4190.1 3611.8 -200.2 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 12.9 9.8 36.5 0.8 12.0 26.5 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 462.6 264.0 876.2 569.0 852.3 643.0 

пении и 

штрафы 
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2.6.2. Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի 

շահագործման կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ 

Calculation of mining and quarrying organizations with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях горнодобывающей промышленности  и 

разработке открытых карьеров 
 

           /մլն դրամ/                                                                                                                                               

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 10028.3 12354.6 -616.0 10388.2 8968.4 785.5 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 4671.8 3811.1 912.5 4990.6 4701.0 1180.6 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax 0.6 1.0 0.3 1.3 1.4 0.1 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 638.0 2648.7 -682.6 1352.9 791.8 -107.4 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 1447.9 1361.5 261.2 770.3 938.8 88.5 

налог на 

доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 4.7 6.7 3.0 2.1 3.1 2.0 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 1.0 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments - - - - - - 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax - - - - - - 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 16.1 14.6 1.6 13.3 14.6 0.4 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 3242.6 4509.0 -1125.1 3247.8 2504.1 -387.6 

другие 

налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend - - - - - - дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 5.6 1.4 12.6 9.2 13.0 8.3 

пении и 

штрафы 
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2.6.3. Մշակող արդյունաբերական կազմակերպությունների 

 հաշվարկները բյուջեի հետ 

Calculation of manufacturing organizations with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях обрабатывающей промышленности  

          
        /մլն դրամ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The 

remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 3190.7 2598.4 2216.9 1693.7 2183.9 1442.5 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 1360.1 1138.0 233.6 715.2 989.5 -24.5 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax 130.7 143.9 31.1 125.6 204.6 -48.4 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 393.5 563.7 754.7 72.6 -7.6 731.3 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 789.4 623.9 403.9 437.2 449.1 359.9 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 5.8 11.0 3.0 6.7 6.0 3.6 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 0.8 0.8 0.2 0.6 0.3 0.5 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 150.7 1.2 149.7 1.6 1.9 0.0 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 13.2 10.6 5.7 15.3 7.2 13.7 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 7.2 6.6 0.5 6.1 6.4 1.6 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 92.5 90.5 114.3 21.9 67.2 59.2 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 246.8 8.2 520.2 290.9 459.3 345.6 

пении и 

штрафы 
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2.6.4. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարման կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ 
Calculation of electricity, gas, steam and air conditioning supply organizations with the budget 

Расчеты по бюджету в организациях обеспечении (снабжении) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом 
           /մլն դրամ/  

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 3234.1 3209.4 -9.1 1903.9 1977.0 -137.5 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 1857.9 1663.3 -100.3 1073.3 1115.3 -249.7 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 317.6 543.5 -79.3 33.9 5.3 8.1 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 584.9 599.3 52.2 328.3 343.9 33.3 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 17.2 17.5 0.7 2.6 1.9 1.3 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 1.3 1.5 0.0 0.1 0.1 0.0 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 104.5 78.5 34.7 103.7 120.5 17.9 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax - - - - - - 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 7.0 7.0 0.1 21.6 22.3 -0.7 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 342.8 298.1 82.6 336.7 366.0 50.0 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 0.3 0.3 0.0 0.8 0.4 0.4 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 0.6 0.4 0.2 2.9 1.3 1.9 

пении и 

штрафы 
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2.6.5. Ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոնների կառավարման և 

վերամշակման կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ 

Calculation of water supply, sewerage, wast managment organizations with the 

budget 
Расчеты по бюджету в организациях водоснабжения, очистки, обработка 

отходов и получение вторичного сырья 
  

           /մլն դրամ/  

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 472.1 375.2 215.1 -131.1 262.1 -319.7 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 229.5 134.9 170.6 -307.3 138.8 -419.7 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 1.7 17.6 -9.0 0.0 -6.1 0.0 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 209.7 198.0 14.0 154.3 123.2 82.9 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 0.1 0.0 0.0 1.1 1.4 0.2 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax - - - - - - 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5 0.0 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 12.8 19.0 5.7 4.1 2.5 2.5 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 17.6 5.3 32.1 15.0 0.6 14.4 

пении и 

штрафы 
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2.6.6. Շինարարական կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ  

Calculation of construction organizations with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях строительства 

  

         /մլն դրամ/  

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 5146.7 5035.0 1802.9 6140.5 6123.2 1977.8 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 3510.4 2794.9 1531.2 4279.7 4650.6 1333.5 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 288.9 818.9 -148.7 274.5 -99.9 129.4 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 1071.8 1070.6 174.0 1317.1 1221.7 267.8 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 14.0 13.0 9.8 10.6 14.3 5.4 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 0.7 0.8 0.2 0.3 0.4 0.1 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 5.3 4.0 2.0 2.4 1.0 5.3 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 1.3 0.5 0.9 1.3 2.2 0.1 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 19.8 19.6 1.8 26.2 25.4 4.2 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 83.8 87.1 62.6 74.3 73.4 51.1 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 148.9 223.8 169.1 154.1 234.1 180.9 

пении и 

штрафы 
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2.6.7. Մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

նորոգման կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ 

Calculation of wholsale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles 

organizations with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях оптовой и розничной торговли и 

ремонт автомобилей и мотоциклов 
         /մլն դրամ/  

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվ

ել է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 1830.5 1702.2 176.8 949.7 1063.1 -42.6 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 288.7 209.5 -212.2 191.5 271.9 -303.8 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 48.7 102.4 -12.2 8.6 -30.4 -5.4 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 346.5 316.2 85.2 234.7 258.1 49.7 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 4.9 4.5 1.3 4.6 5.1 1.5 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 0.1 0.1 - - - - 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 85.1 60.2 50.3 101.4 90.2 69.6 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 988.3 956.0 187.9 374.0 411.1 110.1 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 13.2 11.9 3.9 2.6 3.4 -0.2 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 30.1 26.9 10.6 6.8 14.5 1.7 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend - - - - - - дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 24.9 14.5 62.0 25.5 39.2 34.2 

пении и 

штрафы 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

87 

2.6.8. Փոխադրումների և պահեստային տնտեսության 

կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ  

Calculation of transportation and storage organizations with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях перевозок и складского хозяйства 

          /մլն դրամ/    

          /mln drams/                                                                                                                                          /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 1175.0 1214.2 -38.9 647.8 454.1 144.4 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 704.0 762.1 2.4 493.0 437.7 57.0 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 154.6 178.9 -127.6 - -127.5 -0.1 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 269.0 236.6 58.2 152.0 130.5 74.4 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 1.4 1.4 0.2 0.1 0.2 0.0 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax - - - - - - 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 18.7 9.3 14.5 - 6.0 7.3 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 0.1 0.1 0.2 - - - 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 1.0 0.7 0.3 0.9 1.2 0.0 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 21.6 24.1 3.7 0.3 1.7 1.5 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend - - - - - - дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 4.6 1.0 9.2 1.5 4.3 4.3 

пении и 

штрафы 
 

 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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2.6.9. Տեղեկատվության  և կապի կազմակերպությունների  

հաշվարկները բյուջեի հետ  

Calculation of information and communication organizations 

with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях информации и связи 

           /մլն դրամ/   

          /mln drams/                                                                                                                                    /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 2171.9 2261.3 35.8 1619.4 1685.0 -25.1 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 975.8 957.5 98.0 834.7 1052.2 -112.6 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 196.9 342.9 -184.2 84.3 -125.5 19.4 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 441.0 456.6 35.9 320.5 316.4 40.3 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 1.1 0.7 0.5 2.3 2.7 0.7 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax - - - - - - 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments - - - - - - 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 9.3 17.0 0.7 2.7 1.6 1.8 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 2.5 2.1 0.4 3.3 3.3 0.5 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 544.2 483.5 65.3 370.3 432.3 5.6 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 18.8 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 1.1 1.0 0.6 1.3 2.0 0.4 

пении и 

штрафы 

 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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2.6.10. Այլ ճյուղերի կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ  

Calculation of other branch organizations with the budget 
Расчеты по бюджету в организациях других отраслей 

 

          /մլն դրամ/    

          /mln drams/                                                                                                                                              /млн. драмов/    

 

2020 2021 

 
Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Հաշվարկվել 

է 
Calculated 

Рассчитано 

Մարվել է 
Extinguished 

 Погашено 

Մնացորդը 
The remainder 

Остаток 

Ընդամենը  

Total 3404.7 3206.5 331.4 3256.1 4079.9 -233.5 Всего 
այդ թվում` 

                including:       
в том числе: 

 Ավելացված արժեքի 

հարկ  

value added 615.4 552.2 8.5 776.0 887.6 -42.3 

налог на 

добавленную 

стоимость 

 Ակցիզային հարկ  

 Excise tax - - - - - - 

акцизный 

налог 

 Շահութահարկ 
 Profits tax 80.8 130.2 -28.8 -282.7 84.2 -374.8 

налог на 

прибыль 

 Եկամտային հարկ 
 Income tax 2485.3 2332.5 217.0 2340.7 2470.9 88.6 налог на доход 

 Գույքահարկ  

 Property tax 13.1 12.3 5.4 8.9 10.6 3.5 

налог на 

имущество 

 Հողի հարկ  

 Land tax 1.0 0.9 0.2 0.4 2.8 0.3 

земельный 

налог 

 Հաստատագրված 

վճարներ 

Fixed payments 44.4 37.1 14.8 211.4 357.8 15.0 

фиксирован-

ные платежи 

 Առևտրի հարկ  

 Trade tax 9.4 8.9 2.5 2.0 1.7 0.4 

торговый 

налог 

 Պետական տուրք 

 Government duties 6.6 5.9 0.5 2.9 4.1 -0.3 

государст-

венные 

пошлины 

 Այլ հարկեր, տուրքեր և 

պարտադիր վճարներ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 125.4 110.4 24.6 127.9 150.1 15.8 

другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные 

платежи 

Շահաբաժին 

Dividend 10.8 7.7 16.5 0.0 11.6 7.3 дивиденды 

Տույժեր և տուգանքներ 

Fines and penalties 12.5 8.4 70.2 68.6 98.5 53.0 

пении и 

штрафы 

 

  

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


 

2.7. Կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները, 2020-2021 

Main financial indicators of organizations activity, 2020-2021 

Основные финансовые показатели деятельности организаций, 2020-2021 
 

  /մլն դրամ/ 

 /mln drams/                                                                                                                                                                                                                                                                            /млн. драмов/               

  

Ընդամենը 

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх:: 

Հանքագոր- 

ծական 

արդյունա-

բերություն, 

բացահան- 

քերի 

շահագոր- 

ծում 
MMiinniinngg  aanndd  

qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    

ии  ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  

ккааррььеерроовв 

Մշակող 

արդյունա- 

բերություն 

MMaannuuffaaccttuu  

rriinngg  

ООббррааббааттыывваа

юющщааяя  

ппррооммыышшллеенн

ннооссттьь 

Էլեկտրա- 

կանու- 

թյան, գազի, 

գոլորշու 

և լավորակ 

օդի 

մատակա 

րարում 
EElleeccttrriicciittyy,,  

ggaass,,  sstteeaamm  aanndd  

aaiirr  ccoonnddii--

ttiioonniinngg  ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерргг

ииеейй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

Ջրամատակա- 

րարում 

կոյուղու, 

թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում 

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

Շինարա-

րություն 
CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо 

Մեծածախ և 

մանրածախ 

առևտուր, 

ավտոմեքե- 

նաների և 

մոտոցիկլ- 

ների նորոգում 

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  

mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббии--

ллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв 

Փոխադրում- 

ներ և 

պահեստա- 

յին տնտե-

սություն 

TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  

ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо 

Տեղեկա- 

տվություն և 

կապ 

IInnffoorrmmaattiioo

nn  aanndd  

ccoommmmuunniicc

aattiioonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь 

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 

AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահություն

և բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  

ссооццииаалльь--

ннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 
EEdduuccaattiioonn  

ООббррааззоовваа--  

ннииее  
 

Արտադրանքի (ծառայության) 

իրացումից զուտ հասույթ 

NNeett  eeaarrnniinnggss  ffrroomm  tthhee  ssaallee  ooff  

pprroodduuccttss  ((sseerrvviicceess))  

ВВыыррууччккаа  ((ччииссттыыйй  ддооххоодд))  оотт  

ррееааллииззааццииии  ппррооддууккццииии  ((ууссллууггии)) 

2020  223088.7 47229.7 28444.8 27928.4 1660.1 31795.0 45394.2 8740.0 7292.6 5773.3 5954.6 7405.0 

2021  237863.8 41861.5 22309.3 20388.7 4138.2 60158.3 42495.2 5831.3 6946.4 10198.4 9059.8 8528.0 

Արտադրանքի արտադրու-

թյան և իրացման ինքնարժեք 

Manufacturing  ccoosstt  ooff  tthhee  

pprroodduuccttiioonn,,  ggooooddss,,  

wwoorrkkss,,sseerrvviicceess  
ССееббеессттооииммооссттьь  ппррооииззввооддссттвваа  ии  

ррееааллииззааццииии  ппррооддууккццииии  

2020  194127.4 35590.4 21958.0 28129.9 1932.0 26503.2 41863.2 7495.2 6469.2 5733.7 6053.4 7673.5 

2021  194168.0 27737.8 18520.6 17166.5 5607.7 49902.7 38218.9 4639.7 6045.9 5707.2 8605.7 7480.7 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  

%%  оотт  ччииссттоойй  ппррииббыыллии  

2020 

            
87.0 75.4 77.2 100.7 116.4 83.4 92.2 85.8 88.7 99.3 101.7 103.6 

2021 81.6 66.3 83.0 84.2 135.5 83.0 89.9 79.6 87.0 56.0 95.0 87.7 
Զուտ շահույթ նախքան 

շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումը 

NNeett  pprrooffiitt,,  lloossss  bbeeffoorree  pprrooffiitt  ttaaxx  

eexxppeennssee  rreedduuccttiioonn  

ЧЧииссттааяя  ппррииббыылльь  ((ууббыыттоокк((--))))  ддоо  

ннааллооггооооббллаажжеенниияя  ппоо  ннааллооггуу  ннаа 
ппррииббыылльь  

2020 10704.4 1628.5 5945.7 -3756.4 -5.8 4491.3 2240.6 1611.8 -158.5 -115.8 -135.8 -1291.6 

2021  47921.5 8220.8 5529.9 11639.8 -1242.9 10723.0 4281.7 1243.0 1021.8 4518.4 227.5 922.9 
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Ընդամենը 

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх:: 

Հանքագոր- 

ծական 

արդյունա-

բերություն, 

բացահան- 

քերի 

շահագոր- 

ծում 

MMiinniinngg  aanndd  

qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    

ии  ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  

ккааррььеерроовв 

Մշակող 

արդյունա- 

բերություն 

MMaannuuffaaccttuu  

rriinngg  

ООббррааббааттыывваа

юющщааяя  

ппррооммыышшллеенн

ннооссттьь 

Էլեկտրա- 

կանու- 

թյան, գազի, 

գոլորշու 

և լավորակ 

օդի 

մատակա 

րարում 
EElleeccttrriicciittyy,,  

ggaass,,  sstteeaamm  aanndd  

aaiirr  ccoonnddii--

ttiioonniinngg  ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерргг

ииеейй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

Ջրամատակա- 

րարում 

կոյուղու, 

թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում 

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

Շինարա-

րություն 

CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо 

Մեծածախ և 

մանրածախ 

առևտուր, 

ավտոմեքե- 

նաների և 

մոտոցիկլ- 

ների նորոգում 

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  

mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббии--

ллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв 

Փոխադրում- 

ներ և 

պահեստա- 

յին տնտե-

սություն 
TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  

ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо 

Տեղեկա- 

տվություն և 

կապ 

IInnffoorrmmaattiioo

nn  aanndd  

ccoommmmuunniicc

aattiioonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь 

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 
AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահություն

և բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  

ссооццииаалльь--

ннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 

EEdduuccaattiioonn  

ООббррааззоовваа--  

ннииее  
 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  
% от чистой прибыли 

2020 4.8 3.4 20.9 -13.5 -0.3 14.1 4.9 18.4 -2.2 -2.0 -2.3 -17.4 

2021  20.1 19.6 24.8 57.1 -30.0 17.8 10.1 21.3 14.7 44.3 2.5 10.8 
Միջոցների ընդհանուր 

մեծությունը (տարեվերջին) 

Total amount of funds (by the end 

of the year) 

Общая сумма средств (на 

конец года) 

2020 
375061.8 117237.6 52857.9 49115.3 1759.4 45505.5 27882.3 3302.0 10891.5 4929.8 6228.1 7081.6 

            

2021 

379899.8 108575.9 47911.2 48420.6 9677.0 51499.1 30760.6 3547.6 12397.5 8644.2 6083.6 6364.9 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  
% от чистой прибыли 

2020 168.1 248.2 185.8 175.9 106.0 143.1 61.4 37.8 149.4 85.4 104.6 95.6 

2021  159.7 259.4 214.8 237.5 233.8 85.6 72.4 60.8 178.5 84.8 67.1 74.6 
Շրջանառու միջոցների 

մնացորդը (տարեվերջին) 

Remaining balance(by the end of 

the year) 

Остаток оборотных средств (на 

конец года) 

2020 173232.0 45597.5 38287.1 14269.2 757.3 29061.5 20554.3 782.8 2316.1 1940.0 2873.9 1104.9 

2021  
175076.4 41574.4 32872.3 10053.0 5489.4 33397.2 23350.3 2946.6 2480.3 5504.3 1497.1 1064.8 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  
% от чистой прибыли 

2020 
            

77.7 96.5 134.6 51.1 45.6 91.4 45.3 9.0 31.8 33.6 48.3 14.9 

2021  73.6 99.3 147.3 49.3 132.7 55.5 54.9 50.5 35.7 54.0 16.5 12.5 
ԸԸննդդհհաաննոոււրր  

պպաարրտտաավվոորրոոււթթյյոոււննննեերրըը  

((տտաարրեեվվեերրջջիինն))  

General commitments(by the end 

of the year) 

Обязательства (на конец года) 

2020 225618.6 46612.4 36623.9 47198.1 514.6 34051.8 13876.5 1210.7 1457.7 4526.7 4611.5 2259.7 

2021  
215535.2 54210.4 29908.3 29345.7 3824.0 36192.6 14801.0 2725.8 2064.2 6659.7 3624.8 2110.9 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  
% от чистой прибыли 

2020 101.1 98.7 128.8 169.0 31.0 107.1 30.6 13.9 20.0 78.4 77.4 30.5 

2021 
90.6 129.5 134.1 143.9 92.4 60.2 34.8 46.7 29.7 65.3 40.0 24.8 
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Ընդամենը 

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх:: 

Հանքագոր- 

ծական 

արդյունա-

բերություն, 

բացահան- 

քերի 

շահագոր- 

ծում 

MMiinniinngg  aanndd  

qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    

ии  ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  

ккааррььеерроовв 

Մշակող 

արդյունա- 

բերություն 

MMaannuuffaaccttuu  

rriinngg  

ООббррааббааттыывваа

юющщааяя  

ппррооммыышшллеенн

ннооссттьь 

Էլեկտրա- 

կանու- 

թյան, գազի, 

գոլորշու 

և լավորակ 

օդի 

մատակա 

րարում 
EElleeccttrriicciittyy,,  

ggaass,,  sstteeaamm  aanndd  

aaiirr  ccoonnddii--

ttiioonniinngg  ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерргг

ииеейй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

Ջրամատակա- 

րարում 

կոյուղու, 

թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում 

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

Շինարա-

րություն 

CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо 

Մեծածախ և 

մանրածախ 

առևտուր, 

ավտոմեքե- 

նաների և 

մոտոցիկլ- 

ների նորոգում 

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  

mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббии--

ллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв 

Փոխադրում- 

ներ և 

պահեստա- 

յին տնտե-

սություն 
TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  

ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо 

Տեղեկա- 

տվություն և 

կապ 

IInnffoorrmmaattiioo

nn  aanndd  

ccoommmmuunniicc

aattiioonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь 

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 
AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահություն

և բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  

ссооццииаалльь--

ннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 

EEdduuccaattiioonn  

ООббррааззоовваа--  

ннииее  
 

ՎՎճճաարրվվաածծ  աաշշխխաատտաավվաարրձձ  

((ննեերրաառռյյաալլ  ննրրաաննցց  

աաննոոււննիիցց  վվճճաարրոոււմմննեերր))  ևև  

աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի  

կկաատտաարրմմաանն  դդիիմմաացց  

վվճճաարրննեերր  
Paid salaries (including 

payments on behalf of) and 

performance payments 

Выплачиваемая заработная 

плата (в том числе 

выплаты от их имени) и 

оплата выполненных работ 

 

2020 

            

65189.5 18915.3 7694.3 4833.6 948.9 7069.1 2210.4 6041.2 5108.3 1085.5 3078.5 5399.9 

2021  59836.9 7246.9 4858.5 3841.8 4952.6 12838.4 1760.0 3013.6 4006.4 2579.9 5342.5 6627.1 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  
% от чистой прибыли 

2020 
29.2 40.0 27.0 17.3 57.2 22.2 4.9 69.1 70.0 18.8 51.7 72.9 

            

2021  
25.2 17.3 21.8 18.8 119.7 21.3 4.1 51.7 57.7 25.3 59.0 77.7 

Հաշվարկված է բյուջե 
CCaallccuullaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  bbuuddggeett  

Рассчитано в бюджет 

2020 
            

30654.0 10028.3 3190.7 3234.1 472.1 5146.7 1830.5 1175.0 2171.9 325.9 690.8 1055.6 

2021  
26468.2 10388.2 1693.7 1903.9 -131.1 6140.5 949.7 647.8 1619.4 864.1 749.6 649.5 

տոկոսներով զուտ հասույթի 
նկատմամբ 

iinn  %%  ttoo  nneett  eeaarrnniinnggss  
% от чистой прибыли 

2020 13.7 21.2 11.2 11.6 28.4 16.2 4.0 13.4 29.8 5.6 11.6 14.3 

2021 11.1 24.8 7.6 9.3 -3.2 10.2 2.2 11.1 23.3 8.5 8.3 7.6 
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2.8. Կազմակերպությունների հաշվարկները բյուջեի հետ, 2020-2021 

Calculations with the budget of organizations, 2020-2021 

Расчеты организаций по бюджету, 2020-2021  
//մմլլնն  դդրրաամմ//  

//mmllnn  ddrraammss//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        //ммллнн..  ддррааммоовв//                           

  

ԸԸննդդաամմեեննըը  

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх::  
 

ՀՀաաննքքաագգոորր--  

ծծաակկաանն  աարրդդյյոոււննաա--

բբեերրոոււթթյյոոււնն,,  

բբաացցաահհաանն--  

քքեերրիի  

շշաահհաագգոորր--  

ծծոոււմմ  

MMiinniinngg  aanndd  qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    ии  

ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  ккааррььеерроовв 

ՄՄշշաակկոողղ  

աարրդդյյոոււ--

ննաաբբեե--

րրոոււթթյյոոււնն  

MMaannuuffaaccttuu  

RRiinngg  

ООббррааббааттыы

ввааюющщааяя  

ппррооммыышшлл

ееннннооссттьь 

ԷԷլլեեկկտտրրաա--  

կկաաննոոււ--  

թթյյաանն,,  գգաազզիի,,  

գգոոլլոորրշշոոււ  

ևև  լլաավվոորրաակկ  

օօդդիի  մմաատտաակկաա  

րրաարրոոււմմ  

EElleeccttrriicciittyy,,  ggaass,,  

sstteeaamm  aanndd  aaiirr  

ccoonnddii--ttiioonniinngg  

ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерр--

ггиийй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии--

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

ՋՋրրաամմաատտաա--

կկաարրաարրոոււմմ  

կկոոյյոոււղղոոււ,,  

թթաափփոոննննեերրիի  

կկաառռաավվաարրոոււմմ  

ևև  վվեերրաամմշշաակկոոււմմ  

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  

aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

ՇՇիիննաարրաա--

րրոոււթթյյոոււնն  

CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо  

ՄՄեեծծաածծաախխ  ևև  

մմաաննրրաածծաախխ  

աառռևևտտոոււրր,,  

աավվտտոոմմեեքքեե--  

ննաաննեերրիի  ևև  

մմոոտտոոցցիիկկլլ--  

ննեերրիի  ննոորրոոգգոոււմմ  

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббииллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв  

ՓՓոոխխաադդրրոոււմմ--  

ննեերր  ևև  պպաահհեեսստտաա--  

յյիինն  տտննտտեե--սսոոււթթյյոոււնն  

TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо  

ՏՏեեղղեեկկաա--  

տտվվոոււթթյյոոււնն  ևև  

կկաապպ  

IInnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  

ccoommmmuunniiccaattii

oonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь  

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 
AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահությունև 

բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  
ссооццииааллььннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 

EEdduuccaattii

oonn  

ООббррааззоо

ввааннииее  
 

²ñï³¹ñ³ÝùÇ 

(Í³é³ÛáõÃÛ³Ý) 

Çñ³óáõÙÇó  ½áõï  

Ñ³ëáõÛÃ   

Net earnings from the 

sale of products (services) 

Выручка (чистый доход) 

от реализации 

продукции (услуги) 

2020 223088.7 47229.7 28444.8 27928.4 1660.1 31795.0 45394.2 8740.0 7292.6 5773.3 5954.6 7405.0 

2021 237863.8 41861.5 22309.3 20388.7 4138.2 60158.3 42495.2 5831.3 6946.4 10198.4 9059.8 8528.0 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ 

µÛáõç»Ç  Ñ»ï  
Total Calculations of 

budget 

Всего расчеты по 

бюджету 

2020 
30654.0 10028.3 3190.7 3234.1 472.1 5146.7 1830.5 1175.0 2171.9 325.9 690.8 1055.6 

2021 26468.2 10388.2 1693.7 1903.9 -131.1 6140.5 949.7 647.8 1619.4 864.1 749.6 649.5 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï Ñ³ëáõÛÃÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 13.7 21.2 11.2 11.6 28.4 16.2 4.0 13.4 29.8 5.6 11.6 14.3 

2021 11.1 24.8 7.6 9.3 -3.2 10.2 2.2 11.1 23.3 8.5 8.3 7.6 
այդ թվում` 

including:ª 

в том числе: 
 

            
²í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏ 

Value added 

налог на добавленную 

стоимость 

2020 14213.6 4671.8 1360.1 1857.9 229.5 3510.4 288.7 704.0 975.8 63.7 2.6 7.9 

2021 
13046.7 4990.6 715.2 1073.3 -307.3 4279.7 191.5 493.0 834.7 308.3 10.2 4.5 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï Ñ³ëáõÛÃÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
 in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 6.4 9.9 4.8 6.7 13.8 11.0 0.6 8.1 13.4 1.1 0.0 0.1 
            

2021 5.5 11.9 3.2 5.3 -7.4 7.1 0.5 8.5 12.0 3.0 0.1 0.1 
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ԸԸննդդաամմեեննըը  

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх::  
 

ՀՀաաննքքաագգոորր--  

ծծաակկաանն  աարրդդյյոոււննաա--

բբեերրոոււթթյյոոււնն,,  

բբաացցաահհաանն--  

քքեերրիի  

շշաահհաագգոորր--  

ծծոոււմմ  

MMiinniinngg  aanndd  qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    ии  

ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  ккааррььеерроовв 

ՄՄշշաակկոողղ  

աարրդդյյոոււ--

ննաաբբեե--

րրոոււթթյյոոււնն  

MMaannuuffaaccttuu  

RRiinngg  

ООббррааббааттыы

ввааюющщааяя  

ппррооммыышшлл

ееннннооссттьь 

ԷԷլլեեկկտտրրաա--  

կկաաննոոււ--  

թթյյաանն,,  գգաազզիի,,  

գգոոլլոորրշշոոււ  

ևև  լլաավվոորրաակկ  

օօդդիի  մմաատտաակկաա  

րրաարրոոււմմ  

EElleeccttrriicciittyy,,  ggaass,,  

sstteeaamm  aanndd  aaiirr  

ccoonnddii--ttiioonniinngg  

ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерр--

ггиийй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии--

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

ՋՋրրաամմաատտաա--

կկաարրաարրոոււմմ  

կկոոյյոոււղղոոււ,,  

թթաափփոոննննեերրիի  

կկաառռաավվաարրոոււմմ  

ևև  վվեերրաամմշշաակկոոււմմ  

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  

aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

ՇՇիիննաարրաա--

րրոոււթթյյոոււնն  
CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо  

ՄՄեեծծաածծաախխ  ևև  

մմաաննրրաածծաախխ  

աառռևևտտոոււրր,,  

աավվտտոոմմեեքքեե--  

ննաաննեերրիի  ևև  

մմոոտտոոցցիիկկլլ--  

ննեերրիի  ննոորրոոգգոոււմմ  

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббииллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв  

ՓՓոոխխաադդրրոոււմմ--  

ննեերր  ևև  պպաահհեեսստտաա--  

յյիինն  տտննտտեե--սսոոււթթյյոոււնն  

TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо  

ՏՏեեղղեեկկաա--  

տտվվոոււթթյյոոււնն  ևև  

կկաապպ  

IInnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  

ccoommmmuunniiccaattii

oonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь  

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 

AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահությունև 

բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  
ссооццииааллььннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 
EEdduuccaattii

oonn  

ООббррааззоо

ввааннииее  
 

²ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 

Excise tax 

Акцизный налог 

2020 131.3 0.6 130.7 - - - 0.0 - - - - - 

2021 126.9 1.3 125.6 - - - 0.0 - - - - - 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
 in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.1 0.0 0.5 - - - 0.0 - - - - - 

2021 0.1 
0.0 0.6 

- - - 0.0 - - - - - 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ 

Profits tax 

Налог на прибыль 

2020 2120.7 638.0 393.5 317.6 1.7 288.9 48.7 154.6 196.9 8.1 16.0 0.9 

2021 1544.1 1352.9 72.6 33.9 0.0 274.5 8.6 0.0 84.3 21.8 0.0 -350.4 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ   
in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 1.0 1.4 1.4 1.1 0.1 0.9 0.1 1.8 2.7 0.1 0.3 0.0 

2021 
0.6 3.2 0.3 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0 -4.1 

ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ 

Income tax 

Налог на доход 

2020 7645.5 1447.9 789.4 584.9 209.7 1071.8 346.5 269.0 441.0 201.8 626.2 1031.7 

2021 6055.1 770.3 437.2 328.3 154.3 1317.1 234.7 152.0 320.5 241.0 721.7 993.0 
ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
 in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 3.4 3.1 2.8 2.1 12.6 3.4 0.8 3.1 6.0 3.5 10.5 13.9 

2021 
2.5 1.8 2.0 1.6 3.7 2.2 0.6 2.6 4.6 2.4 8.0 11.6 

¶áõÛù³Ñ³ñÏ 

Property tax 

Налог на имущество 

2020 62.3 4.7 5.8 17.2 0.1 14.0 4.9 1.4 1.1 2.0 3.6 0.0 

2021 39.0 2.1 6.7 2.6 1.1 10.6 4.6 0.1 2.3 1.7 3.2 0.0  
ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
 in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ÐáÕÇ Ñ³ñÏ 

Land tax 

Земельный налог 

2020 4.9 1.0 0.8 1.3 0.0 0.7 0.1 - - 0.0 0.9 0.0 

2021 3.3 0.7 0.6 0.1 1.2 0.3 0.0 - - 0.0 0.2  0.0 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
 in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 
            

2021 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 
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ԸԸննդդաամմեեննըը  

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх::  
 

ՀՀաաննքքաագգոորր--  

ծծաակկաանն  աարրդդյյոոււննաա--

բբեերրոոււթթյյոոււնն,,  

բբաացցաահհաանն--  

քքեերրիի  

շշաահհաագգոորր--  

ծծոոււմմ  

MMiinniinngg  aanndd  qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    ии  

ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  ккааррььеерроовв 

ՄՄշշաակկոողղ  

աարրդդյյոոււ--

ննաաբբեե--

րրոոււթթյյոոււնն  

MMaannuuffaaccttuu  

RRiinngg  

ООббррааббааттыы

ввааюющщааяя  

ппррооммыышшлл

ееннннооссттьь 

ԷԷլլեեկկտտրրաա--  

կկաաննոոււ--  

թթյյաանն,,  գգաազզիի,,  

գգոոլլոորրշշոոււ  

ևև  լլաավվոորրաակկ  

օօդդիի  մմաատտաակկաա  

րրաարրոոււմմ  

EElleeccttrriicciittyy,,  ggaass,,  

sstteeaamm  aanndd  aaiirr  

ccoonnddii--ttiioonniinngg  

ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерр--

ггиийй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии--

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

ՋՋրրաամմաատտաա--

կկաարրաարրոոււմմ  

կկոոյյոոււղղոոււ,,  

թթաափփոոննննեերրիի  

կկաառռաավվաարրոոււմմ  

ևև  վվեերրաամմշշաակկոոււմմ  

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  

aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

ՇՇիիննաարրաա--

րրոոււթթյյոոււնն  
CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо  

ՄՄեեծծաածծաախխ  ևև  

մմաաննրրաածծաախխ  

աառռևևտտոոււրր,,  

աավվտտոոմմեեքքեե--  

ննաաննեերրիի  ևև  

մմոոտտոոցցիիկկլլ--  

ննեերրիի  ննոորրոոգգոոււմմ  

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббииллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв  

ՓՓոոխխաադդրրոոււմմ--  

ննեերր  ևև  պպաահհեեսստտաա--  

յյիինն  տտննտտեե--սսոոււթթյյոոււնն  

TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо  

ՏՏեեղղեեկկաա--  

տտվվոոււթթյյոոււնն  ևև  

կկաապպ  

IInnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  

ccoommmmuunniiccaattii

oonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь  

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 

AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահությունև 

բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  
ссооццииааллььннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 
EEdduuccaattii

oonn  

ООббррааззоо

ввааннииее  
 

Ð³ëï³ï³·ñí³Í 

í×³ñÝ»ñ 

Fixed payments 

Фиксированные 

платежи 

2020 408.8  - 150.7 104.5 0.1 5.3 85.1 18.7 -  28.6 12.5 0.6 

2021 
420.5 - 1.6 103.7 0.0 2.4 101.4 0.0  - 211.6 0.0 0.0 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  
 in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.2 - 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 - 0.5 0.2 0.0 

2021 

            

0.2 - 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 - 2.1 0.0 0.0 

²é¨ïñÇ Ñ³ñÏ 

Sales tax 

Торговый налог 

2020 1021.6  - 13.2 -  -  1.3 988.3 0.1 9.3 5.1 0.0 - 

2021 395.3 - 15.3  - -  1.3 374.0 0.0 2.7 0.8 0.0 
- 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ   
in % to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.5 - 0.0 - - 0.0 2.2 0.0 0.1 0.1 0.0 - 

2021 
0.2 - 0.1 - - 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

ä»ï³Ï³Ý ïáõñù 

Government duties 

Государственные 

пошлины 

2020 
74.0 16.1 7.2 7.0 0.6 19.8 13.2 1.0 2.5 0.1 1.5 - 

2021 77.4 13.3 6.1 21.6 0.5 26.2 2.6 0.9 3.3 0.1 1.6 - 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
% to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

2021 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

 ²ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ, ïáõñù»ñ ¨ 

å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ 

Other taxes, duties and 

mandatory payments 

Другие налоги, 

пошлины  и 

обязательные платежи 

2020 4495.8 3242.6 92.5 342.8 12.8 83.8 30.1 21.6 544.2 11.0 16.3 12.6 

2021 

4190.1 3247.8 21.9 336.7 4.1 74.3 6.8 0.3 370.3 47.5 8.8 0.1 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
% to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 2.0 6.9 0.3 1.2 0.8 0.3 0.1 0.2 7.5 0.2 0.3 0.2 

2021 
1.8 7.8 0.1 1.7 0.1 0.1 0.0 0.0 5.3 0.5 0.1 0.0 
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ԸԸննդդաամմեեննըը  

TToottaall  

ВВссееггоо 

áñÇó` /ooff  wwhhiicchh:://  иизз  нниихх::  
 

ՀՀաաննքքաագգոորր--  

ծծաակկաանն  աարրդդյյոոււննաա--

բբեերրոոււթթյյոոււնն,,  

բբաացցաահհաանն--  

քքեերրիի  

շշաահհաագգոորր--  

ծծոոււմմ  

MMiinniinngg  aanndd  qquuaarrrryyiinngg    
ГГооррннооддооббыывваа  

юющщааяя  ппрроо--

ммыышшллееннннооссттьь    ии  

ррааззррааббооттккаа  

ооттккррыыттыыхх  ккааррььеерроовв 

ՄՄշշաակկոողղ  

աարրդդյյոոււ--

ննաաբբեե--

րրոոււթթյյոոււնն  

MMaannuuffaaccttuu  

RRiinngg  

ООббррааббааттыы

ввааюющщааяя  

ппррооммыышшлл

ееннннооссттьь 

ԷԷլլեեկկտտրրաա--  

կկաաննոոււ--  

թթյյաանն,,  գգաազզիի,,  

գգոոլլոորրշշոոււ  

ևև  լլաավվոորրաակկ  

օօդդիի  մմաատտաակկաա  

րրաարրոոււմմ  

EElleeccttrriicciittyy,,  ggaass,,  

sstteeaamm  aanndd  aaiirr  

ccoonnddii--ttiioonniinngg  

ssuuppppllyy  

ООббеессппееччееннииее  

((ссннааббжжееннииее))  

ээллееккттррооээннеерр--

ггиийй,,  ггааззоомм,,  

ппаарроомм  ии  

ккооннддииццииооннии--

рроовваанннныымм  

ввооззддууххоомм 

ՋՋրրաամմաատտաա--

կկաարրաարրոոււմմ  

կկոոյյոոււղղոոււ,,  

թթաափփոոննննեերրիի  

կկաառռաավվաարրոոււմմ  

ևև  վվեերրաամմշշաակկոոււմմ  

WWaatteerr  ssuuppppllyy;;  

sseewweerraaggee,,  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt  

aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess  

ВВооддооссннааббжжееннииее,,  

ооччииссттккаа  ,,  

ооббррааббооттккаа  

ооттххооддоовв  ии  

ппооллууччееннииее  

ввттооррииччннооггоо  

ссыыррььяя  

ՇՇիիննաարրաա--

րրոոււթթյյոոււնն  
CCoonnssttrruuccttiioonn  

ССттррооииттееллььссттввоо  

ՄՄեեծծաածծաախխ  ևև  

մմաաննրրաածծաախխ  

աառռևևտտոոււրր,,  

աավվտտոոմմեեքքեե--  

ննաաննեերրիի  ևև  

մմոոտտոոցցիիկկլլ--  

ննեերրիի  ննոորրոոգգոոււմմ  

WWhhoollssaallee  aanndd  

rreettaaiill  ttrraaddee,,  

rreeppaaiirr  ooff  mmoottoorr  

vveehhiicclleess,,  

mmoottoorrccyycclleess  

ООппттооввааяя  ии  

ррооззннииччннааяя  

ттооррггооввлляя  ии  

ррееммооннтт  

ааввттооммооббииллеейй  ии  

ммооттооццииккллоовв  

ՓՓոոխխաադդրրոոււմմ--  

ննեերր  ևև  պպաահհեեսստտաա--  

յյիինն  տտննտտեե--սսոոււթթյյոոււնն  

TTrraannssppoorrttaa  

ttiioonn  aanndd  ssttoorraaggee  

ТТррааннссппоорртт  ии  

ссккллааддссккооее  

ххооззяяййссттввоо  

ՏՏեեղղեեկկաա--  

տտվվոոււթթյյոոււնն  ևև  

կկաապպ  

IInnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  

ccoommmmuunniiccaattii

oonn  

ИИннффоорр--

ммаацциияя  ии  

ссввяяззьь  

Կացության 

և հանրա- 

յին սննդի 

կազմակեր-

պում 

AAccccoommmmooddaa  

ttiioonn  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  

aaccttiivviittiieess  

ООррггааннииззаа--

цциияя  

ппрроожжиивваа--

нниияя  ии  

ооббщщеессттввеенн--

ннооггоо  

ппииттаанниияя 

Առողջա-

պահությունև 

բնակչու 

թյան սոց. 

սպասար 

կում 

HHuummaann  

hheeaalltthh  aanndd  

ssoocciiaall  

wwoorrkk  

aaccttiivviittiieess  

ЗЗддррааввоооохх--

ррааннееннииее  ии  
ссооццииааллььннооее  

ооббссллуужжии--

ввааннииее  

ннаассееллеенниияя 

Կրթու- 

թյուն 
EEdduuccaattii

oonn  

ООббррааззоо

ввааннииее  
 

 Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 

 Dividend 

Дивиденды 

2020 12.9 - 0.0 0.3 0.0 1.8 - - - - 10.8 - 

2021 
            

0.8 - 0.0 0.8 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
% to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 
0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.2 - 

2021 
            

0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 

îáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ 

Fines and penalties 

Пении и штрафы 

2020 462.6 5.6 246.8 0.6 17.6 148.9 24.9 4.6 1.1 5.5 0.3 2.0 

2021 
569.0 9.2 290.9 2.9 15.0 154.1 25.5 1.5 1.3 44.7 3.8 2.4 

ïáÏáëÝ»ñáí ½áõï 
Ñ³ëáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
% to net earnings 

% от чистой прибыли 

2020 0.2 0.0 0.9 0.0 1.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 
            

2021 
0.2 0.0 1.3 0.0  0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 
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2.9  Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 

 State of payments between organizations 

 Состояние расчетов организаций 
 

2.9.1. Կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերը, 

բանկային վարկերը և փոխառությունները    

Payables and receivables, the indebtedness under loans and credits of banks of organizations 

Кредиторская и дебиторская задолженность организаций, банковские кредиты и ссуды 
       

         /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

Դեբիտորական պարտքեր, 

 ընդամենը  
Receivables,  total 61036.2 3751.7 75649.2 3387.9 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

    Ընդամենը դեբիտորական պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 28787.1 512.9 39608.9 417.0 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 10217.2 318.9 18686.2 3122.2 из них:  нерезидентам РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 14927.7 3156.2 12461.7 2911.5 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 5777.2 2827.0 4540.7 - из них:  нерезидентам РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 2710.0 - 2077.5 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 14611.4 82.6 21501.1 59.4 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 1269.5 37.8 1067.8 15.9 из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 72230.9 174.5 82042.4 899.0 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 22217.6 64.4 26074.9 157.1 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 8891.2 63.4 11643.8 112.3 из них:  нерезидентам РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 13249.9 70.6 11957.5 727.0 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 4002.9 - 5089.6 727.0 из них:  нерезидентам РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 6824.9 - 5669.3 - 

задолженность   

бюджету 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  կարճաժամկետ 

հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 972.9 - 1356.9 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ 

մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including participants) 28965.6 39.5 36983.8 14.9 

прочая кредиторская 

задолженность(включая 

задолженность 

участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 4551.3 11.5 9953.3 - из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքի գերազանցումը 

դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables 11194.7 -3577.2 6393.2 -2488.9 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of banks 142297.4 - 123608.9 - 

Задолженность по 

банковским кредитам и 

ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 11513.7 - 11622.4 - 

из них: нерезидентам 

РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 34938.7 x 47379.2 x 

Ресурсы и 

биологические активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления 

дебиторской 

задолженности для 

целей налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական պարտքեր 

Payables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для 

целей налогообложения 

 

Կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ երկրների 

կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between organizations (to each other and between organizations of other countries) 

  Расчеты между организациями ( между собой и  организациями других стран) 2020г. 
 

       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտորակա

ն պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Название 

Ընդամենը   
Total 75649.2 3387.9 82042.4 899.0 Всего 

ԱՀ 
RA 51354.5 249.8 55355.7 59.7 РА 

http://stat-nkr.am/index.php
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Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտորակա

ն պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Название 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 

CIS countries, total 16068.0 255.3 26083.9 839.3 Страны СНГ, всего 

այդ թվումª 
 of which:     в том числе: 

       Բելառուս  
        Belarus 0.1 - - - Беларусь 

Հայաստան 
 Armenia 15910.3 238.2 26048.9 839.3 Армения 

Ղազախստան  
Kazakhstan - - 6.0 - Казахстан 

Ռուսաստանի   

      Դաշնություն 
       Russian Federation 153.2 17.1 29.0 - Российская Федерация 

Ուկրաինա 
 Ukraine 4.4 - - - Украина 

ԵՄ երկրներ 
 EC countries 1225.8 91.4 189.7 - Страны ЕС 

այդ թվում` 
of which:     в том числе: 

Բելգիա 
 Belgium 24.3 - - - Бельгия 

    Ֆրանսիա 
     France 164.5 - 0.1 - Франция 

    Գերմանիա  
    Germany 8.5 - 10.1 - Германия 

   Միացյալ    

   Թագավորություն  
   United  
   Kingdom 950.7 91.4 165.5 - 

Объединенное 

 Королевство 

    Իտալիա 
     Italy 63.5 - - - Италия 

    Հունաստան 
    Greece 8.3 - - - Греция 

    Շվեդիա  
    Sweden 0.4 - 0.9 - Швеция 

    Լյուքսեմբուրգ 
     Luxembourg - - 2.5 - Люксембург 

    Իսպանիա  
    Spain 0.2 - - - Испания 

    Բուլղարիա 
    Bulgaria 5.3 - - - Болгария 

    Էստոնիա 
    Estonia  0.1 - 10.6 - Эстония 

²ÛÉ »ñÏñÝ»ñ  
Other countries 7000.9 2791.4 413.1 - Другие страны 

³Û¹ ÃíáõÙª  
of which:     в том числе: 

    Իրան  
    Iran 14.0 - 3.6 - Иран 

    Թուրքիա  
    Turkey 60.5 - - - Турция 

http://stat-nkr.am/index.php
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Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտորակա

ն պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Название 

    ՄԱԷ 
    UAE 2820.1 2791.4 - - ОАЭ 

    ԱՄՆ  
    USA 4029.7 - 2.9 - США 

    Չինաստան 
    China  49.4 - 3.5 - Китай 

    Շվեյցարիա  
    Switzerland 27.2 - 403.1 - Швейцария 

 

 

2.9.2.  Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման 

կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերը, 

բանկային վարկերը և փոխառությունները 

Payables and receivables, loans and credits of banks in mining and quarrying organizations 

Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

горнодобывающей промышленности  и разработке открытых карьеров 

 
       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                       /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

Դեբիտորական պարտքեր,  

ընդամենը  
Receivables, total 14591.1 - 15677.7 - 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 9964.9 - 14005.2 - 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 5798.7 - 11510.2 - из них:  нерезидентам РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 2286.3 - 626.8 - 
выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 1824.7 - 476.9 - из них:  нерезидентам РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 1807.7 - 495.0 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 532.2 - 550.7 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 98.4 - 316.8 - из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 8278.9 - 17532.2 - 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 1706.9 - 5098.7 - 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1394.3 - 3728.2 - из них:  нерезидентам РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 303.0 - 27.7 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 10.5 - 7.3 - из них:  нерезидентам РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 1191.7 - 1280.5 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  

կարճաժամկետ հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 718.5 - 1053.7 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including 

participants) 4358.8 - 10071.6 - 

прочая кредиторская 

задолженность(включая 

задолженность 

участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 4008.0 - 9770.2 - из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables -6312.2 - 1854.5 - 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of 

banks 38301.0 - 36618.2 - 

Задолженность по 

банковским кредитам и 

ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 3980.0 - 7393.0 - 

из них: нерезидентам 

РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 16489.3 x 16959.2 x 

Ресурсы и 

биологические активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления 

дебиторской 

задолженности для 

целей налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական 

պարտքեր Payables written off for tax 

accounting purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для 

целей налогообложения 
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Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման 

կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ երկրների 

կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between of mining and quarrying organizations (to each other and between organizations of other 

countries) 2021 

 Расчеты между горнодобывающей промышленностью и горнорудными предприятиями(между собой и 

организациями других стран) 2021г. 
      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                                                                           /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 
of which: 
overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Կրեդիտորական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Название 

Ընդամենը  
Total 15677.7 - 17532.2 - 

Всего 

ԱՀ  
RA 3373.8 - 4026.5 - 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 7680.1 - 13340.4 - 

Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     в том числе: 

     Հայաստան  
      Armenia 7680.1 - 13340.4 - Армения 

ԵՄ երկրներ, ընդամենը  
EC countries, total 858.9 - 165.3 - 

Страны ЕС, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     в том числе: 

  Միացյալ  

  Թագավորություն  
  United Kingdom 858.9 - 165.3 - 

Объединенное 

 Королевство 

Այլ երկրներ  
Other countries 3764.9 - - - Другие страны 

այդ թվում` 
                   of which:     в том числе: 

   ԱՄՆ  
   USA 3757.6 - - - США 

  Չինաստան  
  China 7.3 - - - Китай 

2.9.3.  Մշակող  արդյունաբերության կազմակերպությունների դեբիտորական, 

կրեդիտորական պարտքերը, բանկային վարկերը և փոխառությունները 
Payables and receivables, loans and credits of banks in manufacturing organizations 

 Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

обрабатывающей промышленности   
       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                                                      /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 7860.4 38.8 7570.4 49.4 

Дебиторская 

задолженность, всего 
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 4879.2 21.1 4444.1 19.7 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1732.1 20.4 1878.7 18.8 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 1346.9 - 1148.0 13.8 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 303.9 - 166.9 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget - - 72.9 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 1634.3 17.7 1905.4 15.9 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 35.9 17.5 15.9 15.9 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 10306.2 71.6 6790.5 8.7 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 4871.7 1.0 2473.1 - 

 От всего 

кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1358.2 - 775.6 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 1155.8 70.6 695.9 8.7 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - 82.2 8.7 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 2216.9 - 1515.4 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  

կարճաժամկետ հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 47.9 - 51.5 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including 

participants) 2013.9 - 2054.6 - 

прочая кредиторская 

задолженность 

(включая задолжен-

ность участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 8.1 - 17.8 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables 2445.8 32.8 -779.9 -40.7 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of banks 26057.5 - 22767.9 - 

Задолженность по 

банковским кредитам 

и ссудам, всего 
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроче

нные 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 272.3 - 533.8 - 

из них: 
нерезидентам РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 8151.1 x 7122.7 x 

Ресурсы и 

биологические 

активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления деби-

торской задолжен-

ности для целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական 

պարտքեր Payables written off for tax 

accounting purposes - x - x 

Отчисления креди-

торской задолжен-

ности для целей 

налогообложения 

Մշակող  արդյունաբերության կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը 

(միմյանց և այլ երկրների կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between of manufacturing organizations (to each other and between 

organizations of other countries) 2021 

Расчеты между организациями обрабатывающей промышленности  (между  собой и 

организациями других стран) 2021г. 
      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտորակ

ան պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Название 

Ընդամենը 
 Total 7570.4 49.4 6790.5 8.7 

Всего 

ԱՀ  
RA 5508.9 14.7 5914.9 - 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 1586.5 34.7 852.2 8.7 Страны СНГ, всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 
 

Հայաստան 
 Armenia 1493.3 17.6 841.0 8.7 Армения 

Ռուսաստանի 

      Դաշնություն  
      Russian Federation 88.9 17.1 11.2 - 

Российская 

Федерация 

Ուկրաինա  
Ukraine 4.3 - - - Украина 

ԵՄ երկրներ 
 EC countries 104.8 - 20.7 - Страны ЕС, всего 

այդ թվում`  
of which:     

в том числе: 
 

Ֆրանսիա 
 France 81.0 - - - Франция 
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Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտորակ

ան պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Название 

Գերմանիա  
Germany 7.2 - 10.1 - Германия 

Իտալիա  
Italy 3.0 - - - Италия 

Հունաստան 
 Greece   8.3 - - - Греция 

Բուլղարիա  
Bulgaria 5.3 - - - Болгария 

      Էստոնիա 
 Estonia  - - 10.6 - Эстония 

Այլ երկրներ 
 Other countries 370.2 - 2.7 - Другие страны 

այդ թվում` 
 of which:     

в том числе: 
 

Իրան 
 Iran 13.1 - - - Иран 

Թուրքիա  
Turkey 60.5 - - - Турция 

ՄԱԷ  
UAE 21.3 - - - ОАЭ 

ԱՄՆ  
USA 269.1 - 2.7 - США 

    Չինաստան 
    China  6.2 - - - Китай 

 
 
 

2.9.4. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման 

կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերը, բանկային վարկերը և 

փոխառությունները   

Payables and receivables, loans and credits of banks in electricity, gas, steam and air conditioning 

supply organizations  

Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 
 

       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 

 èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

Դեբիտորական պարտքեր, 

 ընդամենը  
Receivables, total 6524.9 - 6770.8 - 

Дебиторская 

задолженность, всего 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 3577.4 - 3771.2 - 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
https://hy.glosbe.com/en/hy/Estonia
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 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 

 èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 15.7 - 29.5 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 1035.7 - 197.2 - 
выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents - - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 179.6 - 250.4 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 1732.2 - 2552.0 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 495.6 - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 5298.9 - 3172.9 - 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 3781.0 - 2605.2 - 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1505.4 - 995.0 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 215.9 - 216.6 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 170.5 - 112.9 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  կարճաժամկետ 

հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 7.9 - 5.4 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including 

participants) 1123.6 - 232.8 - 

прочая кредиторская 

задолженность 

(включая задолжен-

ность участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 501.0 - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables -1226.0 - -3597.9 - 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of banks 41308.2 - 25634.0 - 

Задолженность по 

банковским кредитам и 

ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1811.0 - 1.1 - из них: нерезидентам РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 1090.7 x 1055.5 x 

Ресурсы и 

биологические активы 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 

 èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս 

գրված դեբիտորական պարտքեր  

Receivables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления дебиторской 
задолженности для целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս 

գրված  կրեդիտորական պարտքեր 
 Payables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления кредиторской 

задолженности для целей 
налогообложения 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման կազմակերպությունների միջև 

հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ երկրների կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between electricity, gas, steam and air conditioning supply 

organizations (to each other and between organizations of other countries) 2021 

Расчеты между организациями по обеспечению (снабжению) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом( между собой и  организациями других стран) 2021г. 

      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Կրեդիտորական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Название 

Ընդամենը 
 Total 6770.8 - 3172.9 

- 
Всего 

ԱՀ  
RA 6741.3 - 2177.9 

- 
РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 4.1 - 995.0 

- 
Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 
 

Հայաստան 
 Armenia 

4.1  - 995.0 - 
Армения 

Այլ երկրներ 
 Other countries 25.4 - - - Другие страны 

այդ թվում` 
 of which:     

в том числе: 
 

    Շվեյցարիա  
    Switzerland 25.4 - - - Швейцария 

 

2.9.5.  æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ÏáÛáõÕáõ, Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¹»µÇïáñ³Ï³Ý, Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Payables and receivables, loans and credits of banks in water supply, sewerage, wast managment organizations 

 Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

водоснабжения, очистки , обработка отходов и получения вторичного сырья 
      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                                                                           /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 
ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроченн

ые 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроченн

ые 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 432.8 - 2161.5 - 

Дебиторская 

задолженность, всего 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 
ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроченн

ые 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроченн

ые 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 352.5 - 1578.7 - 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - 49.9 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 3.3 - 0.3 - 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents - -  - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 9.0 - 419.7 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 68.0 - 162.8 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents - - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 370.9 - 3617.3 - 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 107.9 - 3461.9 - 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - 0.5 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 3.6 - 3.1 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - -  - 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 224.1 - 100.0 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  

կարճաժամկետ հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 0.3 - 0.3 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including participants) 35.0 - 52.0 - 

прочая кредиторская 

задолженность(включая 

задолженность 

участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents - - - - из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքի գերազանցումը 

դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables -61.9 - 1455.8 - 

Ïðåâûøåíèå êðåäèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of banks 20.0 - - - 

Задолженность по 

банковским кредитам и 

ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - - - 

из них: нерезидентам 

 РА 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 
ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроченн

ые 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просроченн

ые 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 117.7 x 3262.8 x 

Ресурсы и 

биологические 

активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления 

дебиторской 

задолженности для 

целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական 

պարտքեր Payables written off for tax 

accounting purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для 

целей 

налогообложения 
 

 

æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ÏáÛáõÕáõ, Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ (ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨) 2021Ã. 

State of calculations between water supply, sewerage, wast managment 

organizations (to each other and between organizations of other countries) 2021 

Расчеты между организациями водоснабжения, очистки , обработка отходов и получения вторичного 

сырья( между собой и  организациями других стран) 2021г. 

 
       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա- 

կան պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Կրեդիտո-

րական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Название 

Ընդամենը 
 Total 2161.5 - 3617.3 - 

Всего 

ԱՀ  
RA 2111.6 - 3616.8 - 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 49.9 - 0.5 - 

Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 

 

Հայաստան 
 Armenia 49.9 - 0.5 - Армения 
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2.9.6.  Շինարարական կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական 

պարտքերը, բանկային վարկերը և փոխառությունները 

Payables and receivables, loans and credits of banks in construction organizations- organizations 

 Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

строительства 
      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 17885.0 3478.5 22604.7 3162.3 

Дебиторская 

задолженность, всего 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 6610.1 302.6 10745.4 264.6 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 2208.0 298.5 4253.8 3103.4 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 7567.7 3155.6 7107.6 2897.7 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 3510.4 2827.0 3613.8 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 148.7 - 0.0 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 3558.5 20.3 4751.7 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 604.3 20.3 689.5 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 17791.4 98.8 18798.2 885.3 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 6289.1 62.3 5987.8 152.1 

 От всего 

кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 3036.5 62.3 4241.6 112.3 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 7726.6 - 7436.7 718.3 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 3990.4 - 4926.4 718.3 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 1951.6 - 1977.8 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  

կարճաժամկետ հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 38.1 - 60.0 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 1786.0 36.5 3335.9 14.9 

прочая кредиторская 

задолженность 
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

 other accounts payable(including 

participants) 

(включая задолжен-

ность участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 30.8 11.5 124.9 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables -93.6 -3379.7 -3806.5 -2277.0 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of 

banks 15488.3 - 16644.3 - 

Задолженность по 

банковским 

кредитам и ссудам, 

всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 5450.4 - 161.1 - 

из них: нерезидентам  

РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 2458.5 x 4223.6 x 

Ресурсы и 

биологические 

активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления дебитор-

ской задолженности 

для целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական 

պարտքեր Payables written off for tax 

accounting purposes - x - x 

Отчисления кредитор-

ской задолженности 

для целей 

налогообложения 
 
 
 

Շինարարական կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ 

երկրների կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between of construction organizations (to each other and between organizations 

of other countries) 2021 
 Расчеты между организациями строительства ( между собой и  организациями других стран) 2021г. 

 

       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա-

կան պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտո-

րական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Название 

Ընդամենը 
 Total 22604.7 3162.3 18798.2 885.3 

Всего 

ԱՀ  
RA 14047.6 58.9 9505.3 54.7 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 5470.6 220.6 8892.8 830.6 Страны СНГ, всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 
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Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա-

կան պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտո-

րական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Название 

Հայաստան 
 Armenia 5408.9 220.6 8882.3 830.6 Армения 

Ռուսաստանի 

Դաշնություն  
       Russian Federation 61.7 - 10.5 - Российская Федерация 

ԵՄ երկրներ 
 EC countries 251.3 91.4 - - Страны ЕС, всего 

այդ թվում` 
of which:     

в том числе: 
 

Բելգիա 
 Belgium 24.3 - - - Бельгия 

Ֆրանսիա 
  France 76.2 - - - Франция 

   Միացյալ  

   Թագավորություն  
   United  
   Kingdom 91.4 91.4 - - 

Объединенное 

 Королевство 

    Իտալիա 
     Italy 59.4 - - - Италия 

²ÛÉ »ñÏñÝ»ñ  
Other countries 2835.2 2791.4 400.1 - Другие страны 

    ՄԱԷ 
    UAE 2798.8 2791.4 - - ОАЭ 

    ԱՄՆ  
    USA - - 0.2 - США 

    Չինաստան 
    China  34.6 - 3.5 - Китай 

    Շվեյցարիա  
    Switzerland 1.8 - 396.4 - Швейцария 

 

2.9.7. Մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

նորոգման կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերը, 

բանկային վարկերը և փոխառությունները 
Payables and receivables, loans and credits of banks in wholsale and retail trade, repair of motor 

vehicles, motorcycles organizations 

Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

оптовой и розничной торговли и ремонт автомобилей и мотоциклов 
       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

 
 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование  

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 7004.2 20.5 6579.5 6.1 

Дебиторская 

задолженность, всего 
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2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование  

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 1595.1 19.9 1821.3 6.1 

От всего дебиторской 

задолженности : 
задолженность по 

продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 222.2 - 78.7 - из них:  нерезидентам РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 2084.9 0.6 1908.5 - 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 108.4 - 252.1 - из них:  нерезидентам РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 224.4 - 309.4 - задолженность   бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
       other accounts receivable 3099.8 - 2540.3 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 35.1 - - - из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 7027.1 4.1 6756.7 - 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 4362.9 1.1 3777.9 - 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1379.3 1.1 1083.2 - из них:  нерезидентам РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 334.8 - 874.3 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - 73.6 - из них:  нерезидентам РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 401.2 - 266.8 - задолженность   бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և աշխա-

տակիցների  այլ  կարճաժամկետ 

հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 43.8 - 27.6 - 

задолженность по зарплате 

и другие краткосрочные 

отчисления сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including 

participants) 1884.4 3.0 1810.1 - 

прочая кредиторская 

задолженность(включая 

задолженность 

участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents - - 37.7 - из них:  нерезидентам РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables 22.9 -16.4 177.2 -6.1 

Ïðåâûøåíèå êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of 

banks 5577.3 - 6718.7 - 

Задолженность по 

банковским кредитам и 

ссудам, всего 

http://stat-nkr.am/index.php
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2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование  

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - - - из них: нерезидентам РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 4022.7 x 11999.6 x 

Ресурсы и 

биологические активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления дебиторской 

задолженности для целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական 

պարտքեր 
 Payables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для целей 

налогообложения 
 

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման 

կազմակերպությունների կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և 

այլ երկրների կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between of wholsale and retail trade, repair of motor vehicles, motorcycles 

organizations (to each other and between organizations of other countries)2021 

 Расчеты между организациями оптовой и розничной торговли и ремонт автомобилей и 

мотоциклов ( между собой и  организациями других стран) 2021г. 
 

       /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա-

կան պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Կրեդիտո-

րական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен-

ные 

Название 

Ընդամենը 
 Total 6579.5 6.1 6756.7 - 

Всего 

ԱՀ  
RA 6248.7 6.1 5562.2 - 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 330.8 - 1194.5 - 

Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which: 

    
в том числе: 

 

Հայաստան 
 Armenia 328.3 - 1181.2 - Армения 

     Ղազախստան 
     Kazakhstan - - 6.0 - Казахстан 

Ռուսաստանի   

      Դաշնություն  
      Russian Federation 2.5 - 7.3 - 

Российская 

Федерация 
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2.9.8. Փոխադրումների և պահեստային տնտեսության կազմակերպությունների 

դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերը, բանկային վարկերը և 

փոխառությունները 
Payables and receivables, loans and credits of banks in transportation and storage  

organizations  

Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях 

перевозок и складского хозяйства 

      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 451.8 - 833.3 - 

Дебиторская 

задолженность, всего 

    Ընդամենը դեբիտորական պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 51.3 - 818.2 - 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 30.1 - 60.0 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 251.5 - 9.4 - 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 0.5 - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 127.6 - 0.1 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 21.4 - 5.6 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents - - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 159.5 - 1647.5 - 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 34.3 - 262.8 - 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 21.2 - 236.1 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received - - 0.0 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 88.7 - 144.5 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  կարճաժամկետ 

հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 6.8 - 22.8 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просро-

ченные 

 այլ կրեդիտորական պարտքեր (ներառյալ 

մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including participants) 29.7 - 1217.4 - 

прочая кредиторская 

задолженность(включая 

задолженность 

участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents - - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքի գերազանցումը 

դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables -292.3 - 814.2 - 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of banks 949.0 - 933.6 - 

Задолженность по 

банковским кредитам 

и ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - - - 

из них: нерезидентам 

РА 

Պաշարներ և կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 3.2 x 55.2 x 

Ресурсы и 

биологические 

активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս 

գրված դեբիտորական պարտքեր 
 Receivables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления 

дебиторской 

задолженности для 

целей налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական պարտքեր 

Payables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для 

целей налогообложения 
 

Փոխադրումների և պահեստային տնտեսության կազմակերպությունների միջև 

հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ երկրների կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between transportation and storage organizations (to each other and between 

organizations of other countries) 2021  

Расчеты между организациями перевозок и складского хозяйства ( между собой и  

организациями других стран) 2021г. 
      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                                       /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա-

կան 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просро-

ченные 

Կրեդիտորական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просрочен

ные 

Название 

Ընդամենը 
 Total 833.3 - 1647.5 - 

Всего 

ԱՀ  
RA 773.3 - 1411.4 - 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 60.0 - 236.1 - 

Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 

 

Հայաստան 
 Armenia 60.0 - 236.1 - Армения 
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2.9.9. Տեղեկատվության  և կապի կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական 

պարտքերը, բանկային վարկերը և փոխառությունները 

Payables and receivables, loans and credits of banks in information and communication  

оrganizations 
 Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в организациях информации и связи 

      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                                               /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 

 èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен-

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен-

ные 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 1089.8 161.3 1431.6 123.0 

Дебиторская 

задолженность, всего 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 643.5 161.3 1000.3 123.0 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 155.2 - 794.1 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 49.7 - 43.4 - 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 29.1 - 29.1 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 184.2 - 112.6 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 212.4 - 275.3 - 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents - - 45.6 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 786.5 - 1392.7 - 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 214.1 - 1014.3 - 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 157.4 - 578.4 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 275.5 - 132.1 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 0.1 - 0.1 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 220.0 - 87.5 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  

կարճաժամկետ հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 9.9 - 70.9 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including participants) 67.0 - 87.9 - 

прочая кредиторская 

задолженность(включая 

задолженность участников) 

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which: 

 èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен-

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен-

ные 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents - - 0.4 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables -303.3 -161.3 -38.9 -123.0 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of banks 143.4 - 151.7 - 

Задолженность по 

банковским кредитам 

и ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - - - 

из них: нерезидентам 

РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 391.0 x 366.9 x 

Ресурсы и 

биологические 

активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված դեբիտորական պարտքեր 

Receivables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления 

дебиторской 

задолженности для 

целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական 

պարտքեր  

Payables written off for tax accounting 

purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для 

целей 

налогообложения 

Տեղեկատվության  և կապի կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և 

այլ երկրների կազմակերպությունների միջև) 2021թ. 

State of calculations between of Information and communication organizations (to each other and 

between organizations of other countries) 2021 

Состояние расчетов между организациями информации и связи ( между собой и  организациями 

других стран) 2021г.  
     /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա-

կան 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просроченн

ые 

Կրեդիտո-

րական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просроченн

ые 

Название 

Ընդամենը 
 Total 1431.6 123.0 1392.7 - 

Всего 

ԱՀ  
RA 562.8 123.0 813.8 - 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, ընդամենը 
 CIS countries, total 852.8 - 564.9 - 

Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 

 

      Բելառուս 
      Belarus 0.1 - - - Беларусь 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորա-

կան 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просроченн

ые 

Կրեդիտո-

րական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: 

overdue 

èç êîèõ: 

просроченн

ые 

Название 

Հայաստան 
     Armenia 852.5 - 564.9 - Армения 

Ռուսաստանի   

      Դաշնություն 
       Russian Federation 0.1 - - - 

Российская 

Федерация 

Ուկրաինա 
 Ukraine 0.1 - 0.0 - Украина 

ԵՄ երկրներ 
 EC countries 10.8 - 3.7 - Страны ЕС 

այդ թվում` 
of which:     в том числе: 

    Ֆրանսիա 
     France 7.3 - 0.1 - Франция 

    Գերմանիա  
    Germany 1.3 - - - Германия 

   Միացյալ  

   Թագավորություն  
   United  
   Kingdom 0.4 - 0.2 - 

Объединенное 

Королевство 

    Իտալիա 
     Italy 1.1 - - - Италия 

    Շվեդիա  
    Sweden 0.4 - 0.9 - Швеция 

    Լյուքսեմբուրգ 
     Luxembourg 0.0 - 2.5 - Люксембург 

    Իսպանիա  
    Spain 0.2 - 0.0 - Испания 

    Էստոնիա 
    Estonia  0.1 - - - Эстония 

Այլ երկրներ 
 Other countries 5.2 -  10.3 - Другие страны 

այդ թվում` 
 of which:     

в том числе: 
 

     Իրան 
     Iran 0.9 - 3.6 - Иран 

    ԱՄՆ  
    USA 3.0 - - - США 

    Չինաստան 
    China  1.3 - - - Китай 

    Շվեյցարիա  
    Switzerland - - 6.7  Швейцария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php
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2.9.10. Այլ ճյուղերի կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական 

պարտքերը, բանկային վարկերը և փոխառությունները 

Payables and receivables, loans and credits of banks in other organizations 
 Дебиторская и кредиторская задолженность, банковские кредиты и ссуды в других отраслевых 

организациях  
      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

Դեբիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Receivables, total 5196.2 52.6 12019.7 47.1 

Дебиторская 

задолженность, всего 

    Ընդամենը դեբիտորական 

պարտքերիցª 

       պարտքեր վաճառքների գծով  
     Total receivables: debts on sales 1113.1 8.0 1424.5 3.6 

От всего дебиторской 

задолженности : 
  задолженность по 

  продажам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 55.2 - 31.3 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       տրված ընթացիկ կանխավճարներ  

      current advances given 301.7 - 1420.5 - 

выданные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 0.2 - 1.9 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

       պարտքեր բյուջեի գծով  
        debts on budget 28.8 - 417.4 - 

задолженность   

бюджету 

       այլ դեբիտորական պարտքեր 
      other accounts receivable 3752.6 44.6 8757.3 43.5 

прочая дебиторская 

задолженность 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
  of which: non-residents 0.2 - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքեր, ընդամենը  
Payables,  total 22211.5 - 22334.4 5.0 

Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü, âñåãî 

Ընդամենը կրեդիտորական 

պարտքերիցª  

      պարտքեր գնումների գծով  
Total payables:  

       on acquisitions 849.7 - 1393.2 5.0 

 От всего кредиторской 

задолженности: 

задолженность по 

покупкам 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 38.9 - 5.2 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

    ստացված ընթացիկ կանխավճարներ   
     current advances received 3234.7 - 2571.1 - 

полученные текущие 

предоплаты 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents 1.9 - - - 

из них:  нерезидентам 
РА 

 պարտքեր բյուջեին  

indebtedness of budget 360.2 - 183.9 - 

задолженность   

бюджету 

 պարտքեր աշխատավարձի և   

 աշխատակիցների  այլ  

կարճաժամկետ հատկացումների գծով  
 accounts receivable and other short-term  
 payments to the workers 99.7 - 64.7 - 

задолженность по 

зарплате и другие 

краткосрочные 

отчисления 

сотрудникам  

http://stat-nkr.am/index.php
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Ցուցանիշների անվանումը 
 Indicators name 

2020 

որից՝  
of which:  
èç êîèõ: 

2021 

որից՝  
of which: 
èç êîèõ: 

Наименование 

показателей 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

ժամկե- 

տանց 

overdue 

просрочен

ные 

 այլ կրեդիտորական պարտքեր 

(ներառյալ մասնակիցների պարտքերը) 
 other accounts payable(including 

participants) 17667.2 - 18121.5 - 

прочая кредиторская 

задолженность 

(включая задолжен-

ность участников) 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին  
of which: non-residents 3.4 - 2.3 - 

из них:  нерезидентам 
РА 

Կրեդիտորական պարտքի 

գերազանցումը դեբիտորականին  
Excess of payables over receivables 17015.3 -52.6 10314.7 -42.1 

Ïðåâûøåíèå 
êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè íàä 
äåáèòîðñêîé 

Պարտքեր  բանկերի  վարկերի և 

փոխառությունների գծով, ընդամենը 

Indebtedness under loans and credits of 

banks 14452.7 - 14140.5 - 

Задолженность по 

банковским кредитам 

и ссудам, всего 

- որիցª  ԱՀ  ոչ ռեզիդենտներին 
 of which: non-residents - - 3533.4 - 

из них: нерезидентам 

РА 

Պաշարներ և  

կենսաբանական ակտիվներ 
 Resources and biological assets 2214.5 x 2333.7 x 

Ресурсы и 

биологические 

активы 

Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս 

գրված դեբիտորական պարտքեր  

Receivables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления дебиторской 

задолженности для целей 

налогообложения 

Հարկային հաշվառման նպատակներով 

դուրս գրված  կրեդիտորական պարտքեր  

Payables written off for tax accounting purposes - x - x 

Отчисления 

кредиторской 

задолженности для целей 

налогообложения 
  

Այլ ճյուղերի կազմակերպությունների միջև հաշվարկների վիճակը (միմյանց և այլ երկրների 

կազմակերպությունների միջև) 2021թ.   

State of calculations between other organizations (to each other and between organizations of other  

countries) 2021 

  Расчеты между организациями в других отраслях ( между собой и  организациями других стран) 2021г. 
 

      /տարեվերջին, մլն դրամ/                                                                                   

       /at end-period, mln drams/                                                                                                                 /на конец года, млн драм/ 

Անվանումը 

 Name 

Դեբիտորական 

պարտքեր 
Receivables 

Дебиторская 

задолженность 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: overdue 

èç êîèõ: 

просроченные 

Կրեդիտորական 

պարտքեր 

Payables 
Кðåäèòîðñêàÿ 

çàäîëæåííîñòü 

որիցª 

ժամկետանց 

of which: overdue 

èç êîèõ: 

просроченные 

Название 

Ընդամենը  
Total 12019.7 47.1 22334.4 5.0 

Всего 

ԱՀ  
RA 11986.5 47.1 22326.9 5.0 

РА 

ԱՊՀ երկրներ, 

ընդամենը 
 CIS countries, total 33.2 - 7.5 - 

Страны СНГ, 

всего 

այդ թվումª  
of which:     

в том числе: 

 

     Հայաստան  
      Armenia 33.2 - 7.5 - Армения 

 

http://stat-nkr.am/index.php
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Առևտրային բանկերի գործունեության հիմնական ցուցանիշները 

Main indicators of commercial banks  activity  

Основные показатели деятельности коммерческих банков 
 

Բանկային համակարգի 

հիմնական ցուցանիշներ:  

Այդ ցուցանիշները 

ներկայացված են ըստ ԱՀ 

տարածքում գործունեություն 

իրականացնող բանկերի 

կողմից տրամադրված 

տվյալների:  

Վարկային ներդրումներն 

իրենցից ներկայացնում են 

բանկային համակարգի 

կողմից տնտեսությանը 

տրամադրված վարկերի գծով 

մնացորդները: Վարկային 

ներդրումները բաժանվում են  

կարճաժամկետի՝ 

տրամադրված մեկ տարուց 

պակաս ժամկետով, և 

երկարաժամկետի՝ մեկ 

տարուց ավել ժամկետով:  

Ցպահանջ ավանդները 

բանկերի պահպանմանը 

հանձնված և որևէ գործարք 

իրականացնելիս հանվող 

միջոցներն են: 

Ժամկետային ավանդները` 

բանկերում որոշակի 

ժամկետով ձևավորվող 

ավանդներն են: 

 

 
Main indicators of banking 

systems.  

These indicators are 

presented according to the 

data submitted by the acting 

banks in RA. 

 

 

Credit investments - 

represent balance of loans 

alloted to economy by 

banking system. Credit 

investments are divided into 

short-term (allotted for a 

period less than one year) and 

long-term (allotted for a 

period more than one year). 
 

 

 

 

Call deposits – assets kept 

by bank and not subject to 

withdrawal for 

implementation of any 

transaction. 
 

 

Fixed deposits – deposits 

drawn up in banks for 

determined period. 

 Основные показатели  

банковской системы.  

Это данные, 

представленные банками, 

осуществляющими 

деятельность на территории 

РА. 

 

 Кредитные вложения – 

представляют собой 

остатки по ссудам, 

предоставленным 

банковской системой. 

Кредитные вложения 

делятся на краткосрочные 

(предоставляемые на срок 

менее одного года) и 

долгосрочные 

(предоставляемые на срок 

более одного года).  

Вклады до 

востребования- средства, 

переданные банкам на 

хранение и подлежащие 

снятию для проведения 

любой сделки. 

Срочные вклады - 

оформленные вклады в 

банках на определенный 

срок. 
 

http://stat-nkr.am/index.php
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3.1. Բանկերի վարկերի կազմը 
Credits of bank loans 

Состав банковских кредитов 
/մլն դրամ/  

/mln dram /                           /млн. драмов/ 

 

 01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի 

նկատմամբ 

in % to total, к итогу, % 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth 

rate,% Òåìï 

ðîñòà, % 

 

01.01.2021 01.01.2022  
1. Վարկեր, ընդամենը 

Credits, total 206294.9 62248.6 100.0 100.0 30.2 Êðåäèòû, âñåãî 
1.1 Վարկային ներդրումներ 

Credit investments 192575.8 55334.9 93.3 88.9 28.7 Кредитные вложения 
          այդ թվում՝  

       of which:      в том числе: 

կարճաժամկետ  

short-term 46828.1 16035.3 22.7 25.8 34.2 êðàòêîñðî÷íûå 
որից՝  

of which:      в том числе: 

հայկական դրամով 

 in armenian drams 30157.3 9834.2 14.6 15.8 32.6 êðåäèòû â äðàìàõ 

տարադրամով 

 in currency 16670.8 6201.1 8.1 10.0 37.2 êðåäèòû â âàëþòå 

երկարաժամկետ  

long-term 145747.7 39299.6 70.6 63.1 27.0 äîëãîñðî÷íûå 

որից՝  
of which:      в том числе: 

 հայկական դրամով  

in armenian drams 75099.6 25255.0 36.4 40.6 33.6 êðåäèòû â äðàìàõ 

 տարադրամով  

in currency 70648.1 14044.6 34.2 22.5 19.9 êðåäèòû â âàëþòå 
1.2 Ä³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏ»ñ 

Overdue credits 
762.7 2506.3 0.4 4.0 3.3 անգ. / 

time 
раз 

Ïðîñðî÷åííûå 
êðåäèòû 

  կարճաժամկետ 
 short-term 339.4 390.2 0.2 0.6 115.0 êðàòêîñðî÷íûå 

երկարաժամկետ 

long-term 

423.3 2116.1 0.2 3.4 5.0 անգ. / 

time 

раз 

äîëãîñðî÷íûå 

1.3 ºñÏ³ñ³Ó·í³Í í³ñÏ»ñ 
Deferred credits 12956.4 4407.4 6.3 7.1 34.0 

Ïðîäëåííûå 
êðåäèòû 

    կարճաժամկետ 
   short-term 9337.3 2534.3 4.5 4.1 27.1 êðàòêîñðî÷íûå 

   երկարաժամկետ 
   long-term 3619.1 1873.1 1.8 3.0 51.8 äîëãîñðî÷íûå 

 

3.2. Վարկերի  ճյուղային կառուցվածքը 
Sectoral structure of credits 

 Отраслевая структура кредитов 
 /մլն դրամ/  

/mln dram /                           (млн. драмов) 

 

01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total 
 к итогу, % 

 

 

Ընդամենը  

Total 206294.9 62248.6 100.0 100.0 Всего 

http://stat-nkr.am/index.php
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01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total 
 к итогу, % 

 

 

արդյունաբերություն 

industry 56697.0 9469.6 27.5 15.2 
ïðîìûøëåííîñòü 

գյուղատնտեսություն 

agriculture 2829.6 6503.7 1.4 10.5 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 

շինարարություն 

construction 6045.5 5784.9 2.9 9.3 
ñòðîèòåëüñòâî 

առևտուր 

 trade 3098.7 2260.4 1.5 3.6 
òîðãîâëÿ 

այլ  

others 137624.1 38230.0 66.7 61.4 
äðóãèå îòðàñëè 

 

3.3. Վարկերը ըստ տնտեսության հատվածների 

Credits attracted by commercial  by sectors                                  

Êðåäèòû ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè  
 

 

 01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total 
 к итогу, %  

01.01.2021 01.01.2022 
 Վարկերը, ըստ տնտեսության 

հատվածների 

 Credits attracted by commercial  by 

sectors 206294.9 62248.6 100.0 100.0 
Êðåäèòû ïî ñåêòîðàì 

ýêîíîìèêè 

1. 
Ոչ ռեզիդենտներին  
From non-residents   19.2 1.2 0.0 0.0 Îò íåðåçèäåíòîâ 

 Դրամով 

 In drams 19.1 1.1 0.0 0.0 â äðàìàõ 

Արտարժույթով  

Foreign currency 0.1 0.1 0.0 0.0 â èíîñòðàííîé âàëþòå 
2. Ռեզիդենտներին  

From residents 206275.7 62247.4 100.0 100.0 Îò ðåçèäåíòîâ 
 Դրամով  

In drams 111852.2 40607.0 54.2 65.2 â äðàìàõ 

Արտարժույթով 

 Foreign currency 94423.5 21640.4 45.8 34.8 â èíîñòðàííîé âàëþòå 

այդ թվում` 
including:     в том числе: 

Կազմակերպություններին  

Organizations 92154.4 24342.1 44.7 39.1 Îò ïðåäïðèÿòèé 

Դրամով 
 In drams 25482.4 12998.7 12.4 20.9 â äðàìàõ 
Մասնավոր 

 private 23622.9 12705.2 11.5 20.4 ÷àñòíûå 

Պետական 

 state 1859.5 293.5 0.9 0.5  ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà 

Արտարժույթով  
In foreign currency 66672.0 11343.4 32.3 18.2 Â èíîñòðàííîé âàëþòå 

Մասնավոր  

private 44990.2 11343.4 21.8 18.2 ÷àñòíûå 

Պետական  

state 21681.8 - 10.5 -  ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà 

http://stat-nkr.am/index.php
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 01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total 
 к итогу, %  

01.01.2021 01.01.2022 

Տնային տնտեսություններին 

 Households 35997.3 33216.9 17.4 53.4 Îò äîìàøíèõ õîçÿéñòâ 

Դրամով 

In drams 31208.5 24408.3 15.1 39.2 â äðàìàõ 

Արտարժույթով 

 Foreign currency 4788.8 8808.6 2.3 14.2 â èíîñòðàííîé âàëþòå 
Þ³ÑáõÛÃ ãÑ»ï³åÝ¹áÕ  

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  
To non-profit                                           
organization 58446.1 4688.4 28.3 7.5 

Îò íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé 

Դրամով 

 In drams 37286.1 3200.0 18.0 5.1 â äðàìàõ 

Արտարժույթով  

Foreign currency 21160.0 1488.4 10.3 2.4 â èíîñòðàííîé âàëþòå 

Այլ ֆինանսական  

Կազմակերպություններին 

 To other financial institutions 19677.9 - 9.6 - 
Îò äðóãèõ ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé 

Դրամով  

In drams 17875.2 - 8.7 - â äðàìàõ 

Արտարժույթով 

 Foreign currency 1802.7 - 0.9 - â èíîñòðàííîé âàëþòå 
                        

 

 

3.4. Բնակչության ավանդների մնացորդը, քանակը և գումարի միջին չափը 

Balance of deposits attracted from population, quantity and average amount of deposits  

Êîëè÷åñòâî, ñóììà è ñðåäíèé ðàçìåð âêëàäîâ íàñåëåíèÿ 
 

 01.01.2021 01.01.2022 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth rate,% 

Òåìï ðîñòà, % 

 

Ավանդների քանակը  

Deposits quantity 
162838 180482 110.8 

Êîëè÷åñòâî âêëàäîâ 

              այդ թվում՝ 
              of which: 

    в том числе: 

      ցպահանջ 

       demand 
144115 164574 114.2 äî âîñòðåáîâàíèÿ 

ժամկետային 

 term 
7710 5385 69.8 ñðî÷íûõ 

նպատակային՝ երեխաների 

համար   

targeted, for children 

11013 10523 95.6 

öåëåâûõ: äëÿ äåòåé 

Ավանդների գումարը (մնացորդը),  

մլն  դրամ  

Amount of deposits (balance), mln AMD 

73917.8 94083.0 127.3 
Ñóììà (îñòàòîê) âêëàäîâ, 
ìëí. äðàìîâ 

              այդ թվում՝   
               of which: 

     èç íèõ: 

      ցպահանջ 

       demand 
11553.8 16961.8 146.8 

äî âîñòðåáîâàíèÿ 

ժամկետային 

 term 56199.6 71262.0 126.8 ñðî÷íûõ 

http://stat-nkr.am/index.php
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 01.01.2021 01.01.2022 

Աճի 

տեմպը,% 

Growth rate,% 

Òåìï ðîñòà, % 

 

նպատակային՝ երեխաների 

համար   

targeted, for children 

6164.4 5859.2 95.0 

öåëåâûõ: äëÿ äåòåé 

Ավանդների միջին չափը, հազ. դրամ 

Average amount of deposits, thousand. 

AMD 

453.9 521.3 114.8 Ñðåäíèé ðàçìåð âêëàäîâ, 
òûñ.äðàìîâ 

              այդ թվում՝  
             of which: 

     èç íèõ: 

ցպահանջ  

demand 
80.2 103.1 128.6 äî âîñòðåáîâàíèÿ 

ժամկետային  

term 
7289.2 13233.4 181.5 ñðî÷íûõ 

նպատակային՝ երեխաների 

համար 

 targeted, for children 

559.7 556.8 99.5 

öåëåâûõ: äëÿ äåòåé 
 

3.5. Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների 

                      Deposits attracted by commercial banks by sectors of economy  
Âêëàäû êîììåð÷åñêíõ áàíêîâ ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè 

/մլն դրամ/  

/mln dram /                           /млн. драмов/ 

  01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total  
к итогу, % 

 

 

 

01.01.2021 01.01. 2022 

 

Ավանդների գումարը (մնացորդը), 

ըստ տնտեսության հատվածների 

Deposits attracted by          commercial 

banks by         sectors of economy 130098.4 142270.6 100.0 100.0 
Ñóììà âêëàäîâ 
(îñòàòîê) 

 1 
Ոչ ռեզիդենտներին 
 From non-residents   23694.4 20175.7 18.2 14.2 Îò íåðåçèäåíòîâ 

 1.1 
 արտարժույթով  

foreign currenc 13418.3 10837.3 10.3 7.6 в èíîñòðàííîé âàëþòå 

 1.1 
 դրամով 

 in drams 10276.1 9338.4 7.9 6.6 â äðàìàõ 

 2 
Ռեզիդենտներին  
From residents 106404.0 122094.9 81.8 85.8 Îò ðåçèäåíòîâ 

 2.1 
 Դրամով 

 In drams 90800.4 103464.6 69.8 72.7 â äðàìàõ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Ցպահանջ (ներառյալ 
հաշիվները)  
Demand (including accounts) 25467.8 27616.4 19.6 19.4 

Äî âîñòðåáîâàíèÿ 
(âêëþ÷àÿ ñ÷åòà) 

         Կազմակերպություններին 

        organization 14616.7 10590.8 11.2 7.4 Îò ïðåäïðèÿòèé 

               Մասնավոր 

              private 10702.8 7962.4 8.2 5.6 ÷àñòíûå 

              Պետական 

              state 3913.9 2628.4 3.0 1.8 
ñ ó÷àñòèåì 
ãîñóäàðñòâà 

         Տնային տնտեսություններին 

         households 10349.8 14886.6 8.0 10.5 
Îò äîìàøíèõ 
õîçÿéñòâ 

http://stat-nkr.am/index.php
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  01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total  
к итогу, % 

 

 

 

01.01.2021 01.01. 2022 

  
  

         Շահույթ չհետապնդող 

         Կազմակերպություններին   

         To non-profit organization 446.5 2116.5 0.4 1.5 
Îò íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé 

         Այլ ֆինանսական  

        կազմակերպություններին 

        To other financial institutions 54.8 22.5 0.0 0.0 

 Îò äðóãèõ 
ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé 

         Ժամկետային  
        Term 65332.6 75848.2 50.2 53.3 Ñðî÷íûå 

         Կազմակերպություններին   

         Օrganization 8120.4 8650.2 6.2 6.1 Îò ïðåäïðèÿòèé 

               Մասնավոր  

               Private 7988.0 8520.5 6.1 6.0 ÷àñòíûå 

              Պետական   

                State 132.4 129.7 0.1 0.1 
ñ ó÷àñòèåì 
ãîñóäàðñòâà 

         Տնային տնտեսություններին 

         Households 54560.7 66173.0 42.0 46.5 
Îò äîìàøíèõ 
õîçÿéñòâ 

         Շահույթ չհետապնդող 

        Կազմակերպություններին 

         To non-profit organization 791.5 305.0 0.6 0.2 
Îò íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé 

         Այլ ֆինանսական  

        Կազմակերպություններին 

        To other financial institutions 1860.0 720.0 1.4 0.5 

Îò äðóãèõ 
ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé 

 2.2 
      Արտարժույթով 

      In foreign currency 15603.6 18630.3 12.0 13.1 
Â èíîñòðàííîé 
âàëþòå 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ցպահանջ (ներառյալ հաշիվները)  
Demand (including accounts) 3375.3 3501.5 2.6 2.5 

Äî âîñòðåáîâàíèÿ 
(âêëþ÷àÿ ñ÷åòà) 

         Կազմակերպություններին 

        organization 1823.1 1364.3 1.4 1.0 Îò ïðåäïðèÿòèé 

               Մասնավոր  

               Private 1723.5 1276.2 1.3 0.9 ÷àñòíûå 

              Պետական   

                State 99.6 88.1 0.1 0.1 
ñ ó÷àñòèåì 
ãîñóäàðñòâà 

         Տնային տնտեսություններին 

         Households 1204.0 2075.2 0.9 1.5 
Îò äîìàøíèõ 
õîçÿéñòâ 

         Շահույթ չհետապնդող 

        կազմակերպություններին  

        To non-profit organization 344.1 61.9 0.3 0.0 
Îò íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé 

         Այլ ֆինանսական  

        կազմակերպություններին 

        To other financial institutions 4.1 0.1 0.0 0.0 

Îò äðóãèõ 
ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé 

         Ժամկետային  
        Term 12228.3 15128.8 9.4 10.6       Ñðî÷íûå 

         Կազմակերպություններին  

         organization 4411.3 4058.7 3.4 2.8  Îò ïðåäïðèÿòèé 

               Մասնավոր  

               Private 4411.3 4058.7 3.4 2.8 ÷àñòíûå 

              Պետական   

                State 0.0 - 0.0 - 
ñ ó÷àñòèåì 
ãîñóäàðñòâà 

         Տնային տնտեսություններին 

         Households 7803.3 10948.3 6.0 7.7 
Îò äîìàøíèõ 
õîçÿéñòâ 
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  01.01.2021 01.01.2022 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total  
к итогу, % 

 

 

 

01.01.2021 01.01. 2022 

         Շահույթ չհետապնդող 

        կազմակերպություններին 

        To non-profit organization 13.7 121.8 0.0 0.1 
Îò íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé 

         Այլ ֆինանսական  

        կազմակերպություններին  

        To other financial institutions - - - - 

Îò äðóãèõ 
ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé 

 

 

3.6. Առևտրային բանկերի գործունեության հիմնական ցուցանիշները 

     Main indicators of commercial banks activity  

Основные показатели деятельности коммерческих банков 
 /մլն դրամ/  

/mln dram /                           /млн. драмов/ 

 

2020 2021 

Աճի  

տեմպը,% 

Growth 

rate,%  

Òåìï ðîñòà, % 

 

       Տոկոսային եկամուտներ  

       Interest incomes 
25025.2 20685.7 82.7 

Ïðîöåíòíûå äîõîäû 

       Տոկոսային ծախսեր 

       Interest expenditures 
12350.8 13029.4 105.5 

Ïðîöåíòíûå ðàñõîäû 

   Զուտ տոկոսային եկամուտներ 

   Net interest incomes 
12674.4 7656.3 60.4 ×èñòûå ïðîöåíòíûå 

äîõîäû 

      Ոչ տոկոսային եկամուտներ  

      Non-interest incomes 
6749.8 264.1 3.9 

Íåïðîöåíòíûå äîõîäû 

      Ոչ տոկոսային ծախսեր 

       Non-interest expenditure 
5376.7 6031.3 112.2 

Íåïðîöåíòíûå ðàñõîäû 

  Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ  

  Net non-interest incomes 
1373.1 -5767.2 x ×èñòûå íåïðîöåíòíûå 

äîõîäû 

Հատկացումներ ակտիվների հնարա-
վոր կորուստների պահուստներին  

Alocation to covering possible losses of 
assets 

9375.4 13708.5 146.2 Àññèãíîâàíèÿ ðåçåðâàì 
îò âîçìîæíûõ ïîòåðü 
àêòèâîâ    

Պահուստներին կատարված 
մասհանումների վերադարձ 

 possible losses on assets 
4035.5 12598.1 

3.1 անգ. / 

time 

раз 
Âîçâðàò îò÷èñëåíèé 
âûïîëíåííûõ ðåçåðâàì 

Զուտ մասհանումներ  

Net provisions 
5339.9 1110.4 20.8 

×èñòûå îò÷èñëåíèÿ 

Շահույթ մինչև հարկվելը  

Pre-tax profit 
8707.6 778.7 8.9 

Ïðèáûëü äî îáëàæåíèÿ 

 

3.7. Հաճախորդների և նրանց հաշիվների վերաբերյալ տվյալները 

Data on customers and their accounts 

Êîëè÷åñòâî клиентов и их счетов 
 

2020 2021  

Ընդամենը հաճախորդներ 
Customers serviced total 

125892 135963 Êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ, âñåãî 

http://stat-nkr.am/index.php
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2020 2021  

              այդ թվում՝  
             including: 

                â òîì ÷èñëå: 

իրավաբանական անձինք  
Legal persons 

4211 4573 
þðèäè÷åñêèå ëèöà 

ֆիզիկական անձինք  
Natural persons 

121681 131390 ôèçè÷åñêèå ëèöà 

Ընդամենը հաշիվներ  

Total accounts 
190717 248860 Êîëè÷åñòâî ñ÷åòîâ, âñåãî 

              այդ թվում՝  
             including: 

                â òîì ÷èñëå: 

իրավաբանական անձանց 
 Legal persons 

7542 8648 þðèäè÷åñêèå ëèöà 

ֆիզիկական անձանց  
Natural persons 

183175 240212 ôèçè÷åñêèå ëèöà 

 

 

4. Ոչ բանկային կազմակերպությունների գործունեության ցուցանիշները 

Indicators of non-banking organizations activity 
Показатели деятельности небанковских организаций 

 

4.1 Ոչ բանկային կազմակերպությունների կողմից իրականացված փոխառությունները 

Implemented loans of non-banking organizations 
 Ññóäû ïðåäîñòàâëåííûå íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè 

/մլն դրամ/  

/mln dram /                           /млн. драмов/ 

 2020 2021 

%-ով ընդամենի նկատմամբ 
in % to total 
 к итогу, % 

 

Փոխառություններ,ընդամենը  
Total loans 18660.2 21622.8 100.0 100.0 

Ññóäû, âñåãî 

         այդ թվում՝ 
        including:     

â òîì ÷èñëå: 

կարճաժամկետ  
short-term 2750.4 4633.6 14.7 21.4 

êðàòêîñðî÷íûå 

որից՝  
of   which     

èç êîèõ: 

հայկական դրամով  
in armenian drams 2750.4 4633.6 14.7 21.4 â äðàìàõ 

տարադրամով 
 in currency - - - - â âàëþòå 

Երկարաժամկետ 
 long-term 15909.8 16989.2 85.3 78.6 

äîëãîñðî÷íûå 

որից՝  
of   which:     

èç êîèõ: 

   հայկական դրամով  
   in armenian drams 15696.4 16803.0 84.1 77.7 â äðàìàõ 

   տարադրամով 
    in currency 213.4 186.2 1.2 0.9 â âàëþòå 

http://stat-nkr.am/index.php
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4.2 Ոչ բանկային կազմակերպությունների կողմից իրականացված 

փոխառությունները ըստ տնտեսության հատվածների 

Loans by sectors of economy of non-banking organizations 
Ññóäû, ïðåäîñòàâëåííûå íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè 

 /մլն դրամ/ 

        /mln dram/                                                                                                                                                   /млн. драмов/ 
 

 2020 2021 

%-ով ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total  
ê èòîãó, % 

 

 Փոխառությունները, ըստ 

տնտեսության հատվածների 

Loans by sectors of economy 

18660.2 21622.8 100.0 100.0 Ññóäû ïî ñåêòîðàì 

ýêîíîìèêè 
1. Ոչ ռեզիդենտներին  

From non-residents   
- - - - 

Îò íåðåçèäåíòîâ 

- Դրամով  

In drams 
- - - - 

  â äðàìàõ 

Արտարժույթով  

Foreign currency 
- - - - 

â èíîñòðàííîé âàëþòå 

2. Ռեզիդենտներին  
From residents 

18660.2 21622.8 100.0 100.0 
Îò ðåçèäåíòîâ 

 Դրամով  

In drams 
18446.8 21436.6 98.9 99.1 

  â äðàìàõ 

Արտարժույթով  

Foreign currency 
213.4 186.2 1.1 0.9 

â èíîñòðàííîé âàëþòå 

այդ թվում`  
                  including: 

     
â òîì ÷èñëå: 

Կազմակերպություններին 

 organizations 
7004.3 10269.1 37.6 47.5 

Îò ïðåäïðèÿòèé 

Դրամով  
In drams  

7004.3 10269.1 37.6 47.5 
â äðàìàõ 

Մասնավոր  

private 
6670.0 10186.1 35.8 47.1 

       ÷àñòíûå 

Պետական  

state 
334.3 83.0 1.8 0.4 

ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà 

Արտարժույթով 
 Foreign currency 

- - - - 
â èíîñòðàííîé âàëþòå 

Մասնավոր 

 private 
- - - - 

 ÷àñòíûå 

Պետական 

 state 
- - - - 

ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà 

Տնային տնտեսու- 

թյուններին 

 households 

11090.2 10602.1 59.4 49.0 

Îò äîìàøíèõ õîçÿéñòâ 

Դրամով 

In drams 
10894.9 10429.9 58.4 48.2 

 â äðàìàõ 

Արտարժույթով  

Foreign currency 
195.3 172.2 1.0 0.8 

â èíîñòðàííîé âàëþòå 

Շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններին 

To non-profit  organization 

565.7 751.6 3.0 3.5 Îò íåêîììåð÷åñêèõ 
   îðãàíèçàöèé 

Դրամով  

In drams 
547.6 737.6 2.9 3.4 

 â äðàìàõ 

http://stat-nkr.am/index.php
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 2020 2021 

%-ով ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total  
ê èòîãó, % 

 

Արտարժույթով 

 Foreign currency 
18.1 14.0 0.1 0.1 

â èíîñòðàííîé âàëþòå 

Այլ ֆինանսական 

կազմակերպություններին 

To other financial 

institutions 

- - - - Îò äðóãèõ 
ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé 

Դրամով 

 In drams 
- - - - 

â äðàìàõ 

Արտարժույթով 

Foreign currency 
- - - - 

â èíîñòðàííîé âàëþòå 
 

 

4.3 Ոչ բանկային կազմակերպությունների կողմից իրականացված 

փոխառությունները ըստ տնտեսության ճյուղերի 

Loans of non-banking organizations by branches of economy 
 Ññóäû, ïðåäîñòàâëåííûå íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè 
 

       /մլն դրամ/                                                                                                                          

       /mln dram /                                                                                                                                                       /млн. драмов/ 
 

2020 2021 

%-ով ընդամենի 

նկատմամբ 
in % to total 
 ê èòîãó, % 

 

Փոխառություններ, ընդամենը 

Total loans 
18660.2 21622.8 100.0 100.0 Ññóäû, âñåãî 

     արդյունաբերություն 

      industry 
754.4 515.4 4.0 2.4 

ïðîìûøëåííîñòü 

     գյուղատնտեսություն    

      agriculture 
4384.5 4811.1 23.5 22.3 ñåëüñêîå 

õîçÿéñòâî 

     շինարարություն  

     construction 
454.1 3319.0 2.4 15.3 

ñòðîèòåëüñòâî 

     առևտուր  

     trade 
326.0 194.0 1.8 0.9 

òîðãîâëÿ 

     այլ    

    others 
12741.2 12783.3 68.3 59.1 

äðóãèå îòðàñëè 
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5. Արտարժութային փոխարժեքներ   
Foreign exchange rates 

Курсы валют 

5.1. 1 ԱՄՆ դոլարի, 1 ՌԴ ռուբլու և 1 ԵՎՐՈ-ի միջին փոխարժեքների փոփոխությունները 

Average exchange rates changes of 1 US dollar, 1 Russian ruble and 1 Euro 
 Èçìåíåíèÿ öåí êóïëè, ïðîäàæè è ñðåäíåãî êóðñà 1 äîëëàðà ÑØÀ, 1 рîññèéñêîãî ðóáëÿ è 1 åâðî 

 
 

 2020 2021  

1 ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը 

Еxchange rate of 1 US dollar  
Средний курс 1доллара США 

ժամանակաշրջանի միջին 
a v e r a g e  o f  p e r i o d  

средний за период 

հունվար  

january 479.21 521.20 
ÿíâàðü 

փետրվար  

february 478.74 523.54 
ôåâðàëü 

մարտ  

march 489.01 527.67 
ìàðò 

ապրիլ  

april 488.66 525.62 
àïðåëü 

մայիս  

may 484.12 521.35 
ìàé 

հունիս  

june 481.27 513.09 
èþíü 

հուլիս  

july 484.65 490.87 
èþëü 

օգոստոս 

august 485.49 491.73 
àâãóñò 

սեպտեմբեր  

september 486.69 488.12 
ñåíòÿáðü 

հոկտեմբեր  

october 491.74 479.25 
îêòÿáðü 

նոյեմբեր  

november 499.62 477.66 
íîÿáðü 

դեկտեմբեր 

december 518.91 485.14 
äåêàáðü 

տոկոսներովª նախորդ ամսվա նկատմամբ 
i n  p e r c e n t s   c o m p a r e d  t o  t h e   p r e v i o u s  m o n t h 

процентов по сравнению с предыдущим месяцем 

հունվար  

january 100.2 100.4 
ÿíâàðü 

փետրվար  

february 99.9 100.5 
ôåâðàëü 

մարտ  

march 102.1 100.8 
ìàðò 

ապրիլ  

april 99.9 99.6 
àïðåëü 

մայիս  

may 99.1 99.2 
ìàé 
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 2020 2021  

հունիս  

june 99.4 98.4 
èþíü 

հուլիս  

july 100.7 95.7 
èþëü 

օգոստոս 

august 100.2 100.2 
àâãóñò 

սեպտեմբեր  

september 100.2 99.3 
ñåíòÿáðü 

հոկտեմբեր  

october 101.0 98.2 
îêòÿáðü 

նոյեմբեր  

november 101.6 99.7 
íîÿáðü 

դեկտեմբեր 

december 103.9 101.6 
äåêàáðü 

1 ԱՄՆ դոլարի միջին հաշվարկային փոխարժեքը 

Average exchange rate of 1 US dollar 

Средний курс обмена 1 доллара США 

ժամանակաշրջանի միջին 
a v e r a g e  o f  p e r i o d  

средний за период 

1-ին եռամսյակ 
1st quarter 482.32 524.14 

1-я четверть 

2-րդ եռամսյակ 
2nd quarter 484.68 520.02 

2-я четверть 

1-ին կիսամսյակ 
1st half year   483.50 522.08 

1 семестр 

3-րդ եռամսյակ 
3rd quarter 485.61 490.24 

3 семестр 

9 ամիս 
9 months 484.20 511.47 

9 месяцев 

4-րդ եռամսյակ 
4th quarter 503.42 480.68 

4-я четверть 

Տարեկան  

Annual 489.01 503.77 
Ежегодный 

1 ռուսական ռուբլի 

Еxchange rate of 1 Russian ruble   

1 российский рубль 

ժամանակաշրջանի միջին 
a v e r a g e  o f  p e r i o d 

 средний за период 

հունվար  

january 7.75 7.01 
ÿíâàðü 

փետրվար  

february 7.47 7.04 
ôåâðàëü 

մարտ  

march 6.61 7.09 
ìàðò 

ապրիլ  

april 6.51 6.91 
àïðåëü 

մայիս  

may 6.65 7.04 
ìàé 

հունիս  

june 6.95 7.07 
èþíü 
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 2020 2021  

հուլիս  

july 6.78 6.64 
èþëü 

օգոստոս 

august 6.58 6.68 
àâãóñò 

սեպտեմբեր  

september 6.41 6.70 
ñåíòÿáðü 

հոկտեմբեր  

october 6.33 6.71 
îêòÿáðü 

նոյեմբեր  

november 6.50 6.56 
íîÿáðü 

դեկտեմբեր 

december 7.00 6.58 
äåêàáðü 

տոկոսներովª նախորդ ամսվա նկատմամբ 
i n  p e r c e n t s   c o m p a r e d  t o  t h e   p r e v i o u s  m o n t h  

процентов по сравнению с предыдущим месяцем 

հունվար  

january 101.8 100.1 
ÿíâàðü 

փետրվար  

february 96.4 100.4 
ôåâðàëü 

մարտ  

march 88.5 100.7 
ìàðò 

ապրիլ  

april 98.5 97.5 
àïðåëü 

մայիս  

may 102.2 101.9 
ìàé 

հունիս  

june 104.5 100.4 
èþíü 

հուլիս  

july 97.6 93.9 
èþëü 

օգոստոս 

august 97.1 100.6 
àâãóñò 

սեպտեմբեր  

september 97.4 100.3 
ñåíòÿáðü 

հոկտեմբեր  

october 98.8 100.2 
îêòÿáðü 

նոյեմբեր  

november 102.7 97.8 
íîÿáðü 

դեկտեմբեր 

december 107.7 100.3 
äåêàáðü 

1 ռուսական ռուբլու միջին հաշվարկային փոխարժեքը 

Monthly average exchange rate of 1 Russian ruble 

 Средний курс обмена 1 российского рубля 

ժամանակաշրջանի միջին 
a v e r a g e  o f  p e r i o d 

 средний за период 

1-ին եռամսյակ 
1st quarter 7.28 7.05 

1-я четверть 

2-րդ եռամսյակ 
2nd quarter 

6.70 7.01 2-я четверть 

1-ին կիսամսյակ 
1st half year   

6.99 7.03 1 семестр 
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 2020 2021  

3-րդ եռամսյակ 
3rd quarter 

6.59 6.67 3 семестр 

9 ամիս 
9 months 

6.86 6.91 9 месяцев 

4-րդ եռամսյակ 
4th quarter 

6.61 6.62 4-я четверть 

Տարեկան  

Annual 6.79 6.85 
Ежегодный 

1 ԵՎՐՈ 

1 EURO 

1 ЕВРО 

ժամանակաշրջանի միջին 
 a v e r a g e  o f  p e r i o d  

средний за период 

հունվար  

january 531.41 633.02 
ÿíâàðü 

փետրվար  

february 522.57 633.42 
ôåâðàëü 

մարտ  

march 541.09 628.03 
ìàðò 

ապրիլ  

april 531.36 628.44 
àïðåëü 

մայիս  

may 526.54 633.21 
ìàé 

հունիս  

june 541.78 618.42 
èþíü 

հուլիս  

july 555.25 580.29 
èþëü 

օգոստոս 

august 574.41 578.81 
àâãóñò 

սեպտեմբեր  

september 573.95 574.82 
ñåíòÿáðü 

հոկտեմբեր  

october 578.67 555.86 
îêòÿáðü 

նոյեմբեր  

november 591.31 545.18 
íîÿáðü 

դեկտեմբեր 

december 631.22 548.21 
äåêàáðü 

տոկոսներովª նախորդ ամսվա նկատմամբ 
i n  p e r c e n t s   c o m p a r e d  t o  t h e   p r e v i o u s  m o n t h 

 процентов по сравнению с предыдущим месяцем 

հունվար  

january 100.0 100.3 
ÿíâàðü 

փետրվար  

february 98.3 100.1 
ôåâðàëü 

մարտ  

march 103.5 99.2 
ìàðò 

ապրիլ  

april 98.2 100.1 
àïðåëü 

մայիս  

may 99.1 100.8 
ìàé 
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 2020 2021  

հունիս  

june 102.9 97.7 
èþíü 

հուլիս  

july 102.5 93.8 
èþëü 

օգոստոս 

august 103.5 99.7 
àâãóñò 

սեպտեմբեր  

september 99.9 99.3 
ñåíòÿáðü 

հոկտեմբեր  

october 100.8 96.7 
îêòÿáðü 

նոյեմբեր  

november 102.2 98.1 
íîÿáðü 

դեկտեմբեր 

december 106.7 100.6 
äåêàáðü 

1 ԵՎՐՈ-ի միջին հաշվարկային փոխարժեքը 

Monthly average exchange rate of 1 Euro 

Средний курс обмена 1  евро 

ժամանակաշրջանի միջին 
a v e r a g e  o f  p e r i o d 

 средний за период 

1-ին եռամսյակ 
1st quarter 531.69 631.49 

1-я четверть 

2-րդ եռամսյակ 
2nd quarter 533.23 626.69 

2-я четверть 

1-ին կիսամսյակ 
1st half year   532.46 629.09 

1 семестр 

3-րդ եռամսյակ 
3rd quarter 567.87 577.97 

3 семестр 

9 ամիս 
9 months 544.26 612.05 

9 месяцев 

4-րդ եռամսյակ 
4th quarter 600.40 549.75 

4-я четверть 

Տարեկան  

Annual 558.30 596.48 
Ежегодный 
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Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեության 

ցուցանիշները  

Financial indicators of insurance companies (agents) 
Показатели деятельности страховых компаний (агентов) 

 

ԺԺոողղոովվաածծոոււիի  սսոոււյյնն  

բբաաժժննոոււմմ  բբեերրվվաածծ  եենն  ԱԱՀՀ--ոոււմմ  

գգոորրծծոողղ  ոորրոոշշ  աապպաահհոո--

վվաագգրրաակկաանն  ըըննկկեերրոոււթթյյոոււննննեերրիի  

((գգոորրծծաակկաալլննեերրիի))  գգոորրծծոոււ--

ննեեոոււթթյյոոււննըը  բբննոոււթթաագգրրոողղ  

ցցոոււցցաաննիիշշննեերրըը,,  ոորրոոննքք  սստտաացցվվեելլ  

եենն  դդրրաաննցց  կկոողղմմիիցց  ԱԱՀՀ  աազզգգաայյիինն  

վվիիճճաակկաագգրրաակկաանն  ծծաառռաա--

յյոոււթթյյոոււնն  ննեերրկկաայյաացցվվաածծ  հհաաշշվվեե--

տտվվոոււթթյյոոււննննեերրիի  տտվվյյաալլննեերրիի  

աամմփփոոփփմմաանն  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ::    

ԱԱպպաահհոովվաագգրրաավվճճաարր  էէ  

հհաամմաարրվվոոււմմ  աապպաա--

հհոովվաագգրրոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  

ննաախխաատտեեսսվվոողղ  աայյնն  գգոոււմմաարրըը,,  

ոորրնն  աապպաահհոովվաադդիիրրնն  աապպաահհոո--

վվաագգրրոոււթթյյաանն  պպաայյմմաաննաագգրրիի  

կկաամմ  պպաարրտտաադդիիրր  աապպաահհոո--

վվաագգրրոոււթթյյաանն  դդեեպպքքոոււմմ  

օօրրեեննսսդդրրոոււթթյյաաննըը  հհաամմաա--

պպաատտաասսխխաանն  պպաարրտտաավվոորր  էէ  

մմոոււծծեելլ  աապպաահհոովվաագգրրոողղիինն::  

ԱԱպպաահհոովվաագգրրաակկաանն  

հհաատտոոււցցոոււմմնն  աայյնն  գգոոււմմաարրնն  էէ,,  

ոորրնն  աապպաահհոովվաագգրրոողղննեերրըը  

վվճճաարրոոււմմ  եենն  աապպաահհոովվաադդրրիինն  

կկաամմ  շշաահհաառռոոււննեերրիինն  աապպաահհոո--

վվաագգրրոոււթթյյաանն  պպաայյմմաաննաագգրրոովվ  

ննաախխաատտեեսսվվաածծ  աապպաահհոո--

վվաագգրրաակկաանն  պպաատտաահհաարրիի  

հհեետտևևաաննքքոովվ  աառռաաջջաացցաածծ  

փփաասստտաացցիի  վվննաասսիի  կկաամմ  

կկոորրոոււսստտննեերրիի  դդիիմմաացց::  

 

 

 
TThhiiss  sseeccttiioonn  ooff  hhaannddbbooookk  

pprreesseennttss  iinnddiiccaattoorrss  ddeessccrriibbiinngg  

aaccttiivviittiieess  ooff  ssoommee  iinnssuurraannccee  

ccoommppaanniieess  ((aaggeenncciieess))  iinn  tthhee  

RReeppuubblliicc  ooff  AArrttssaakkhh,,  wwhhiicchh  

wweerree  oobbttaaiinneedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  

ssuummmmaarriizziinngg  tthhee  ddaattaa  

pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  

ssttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee  ooff  tthhee  

RReeppuubblliicc  ooff  AArrttssaakkhh..  

  

  
  

IInnssuurraannccee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  

tthhee  ssuumm  ppaayyaabbllee  bbyy  aann  iinnssuurraanntt  

ttoo  aann  iinnssuurreerr  ffoorr  iinnssuurraannccee  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  lleeggiissllaattiioonn  

iinn  ccaassee  ooff  iinnssuurraannccee  ccoonnttrraacctt  oorr  

ccoommppuullssoorryy  iinnssuurraannccee..  

  

  

  

  
  

  

IInnssuurraannccee  ppaayymmeenntt  iiss  tthhee  

ssuumm  ppaayyaabbllee  bbyy  aann  iinnssuurreerr  ttoo  aann  

iinnssuurraanntt  oorr  bbeenneeffiicciiaarryy  ffoorr  rreeaall  

ddaammaaggee  aanndd  lloossss  ooccccuurrrreedd  dduuee  

ttoo  iinnssuurreedd  aacccciiddeenntt  ssppeecciiffiieedd  iinn  

tthhee  iinnssuurraannccee  ccoonnttrraacctt..  

 

 Этот раздел сборника 

содержит показатели, 

характеризующие 

деятельность некоторых 

страховых компаний (агентов), 

которые были получены в 

результате обобщения данных 

отчетов, представленных ими 

в Национальную статис-

тическую службу РА. 

 

 
 

Деятельность страховых 
компаний (агентов). Эти 

данные представлены 

страховыми компа-

ниями(агентами), осущест-

вляющими деятельность на 

территории РА. 

 

 

 

 

Страховым взносом 

считается предусмотренная 

для страхования сумма, 

которую страхователь, в 

соответствии с законо-

дательством, обязан 

выплатить страховщику по 

договору страхования или при 

обязательном страховании. 

 

  

137 

http://stat-nkr.am/index.php
http://www.stat-nkr.am/index.php


ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
FINANCIAL  STATISTICS 

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

 

ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF THE RA 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РА 

 

138 

6.1 Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) 

 գործունեությունը1 

Activity of insurance companies (agents)1 

Äåÿòåëüíîñòü ñòðàõîâûõ êîìïàíèé (àãåíòîâ) 1 

 

 (ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ, հազար դրամ)                                                                                         

 (at end-period)                                                                                                                                                (в конце периода, тыс. драмов) 

 01.01.2021 01.01.2022  
Ապահովագրավճարներ 
Insurance payments 

214003.1 403853.5 
Сумма страховых 
взносов 

            այդ թվում` 
            of which: 

  
в том числе: 

կյանքի 
life 

- - 
страхование жизни 

անձնական 
private 

15559.0 331.2 
личное страхование 

գույքի 
property 

150.0 303.9 
имущественное 
страхование 

պատասխանատվության 
ապահովագրության գծով 
liability in insurance  

187545.4 402227.3 страхование 
ответственности 

այլ 
other 

10748.7 991.1 
другие 

Ապահովագրական հատուցումներ 
Insurance indemnities 

99942.4 253716.7 
Сумма страховых 
выплат 

            այդ թվում` 
            of which: 

  
в том числе: 

կյանքի 
life 

- - 
страхование жизни 

անձնական 
private 

1465.0 - 
личное страхование 

գույքի 
property 

0.0 - 
имущественное 
страхование 

պատասխանատվության 
ապահովագրության գծով 
liability in insurance  

97425.0 253716.7 страхование 
ответственности 

այլ 
other 

1052.4 - 
другие 

Գործող ապահովագրական 
պայմանագրերի  քանակը (միավոր) 
Number of existing insurance contracts, 
(unit) 

4847 11213 
Число действующих 
страховых договоров 
(единиц) 

            այդ թվում` 
            of which: 

  
в том числе: 

կյանքի ապահովագրություն 
life insurance 

- - 
страхование жизни 

ոչ կյանքի ապահովագրություն 
non-life insurance 

4847 11213 
страхование не жизни 

Գործակալին կամ ներկայացուցչին 
վճարված միջնորդավճարները 
Commissions paid to agent or representative  

33819.2 77203.3 
Оплаченные 
комиссионные агенту или 
представителю 

                                                 
1 Ներառված են  6 ապահովագրական գործակալների ցուցանիշներ 

   The  indicators of  6 insurance agents are included 

   Включены показатели  6 страховых агентов 
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7. Գծապատկերներ 

Charts 

   Графики 
 

Պետական բյուջեի ցուցանիշները 

Indicators of state budget 

Показатели государственного бюджета 
 

մլն. դրամ/mln drams/млн.драмов 

 
 

Պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և պակասուրդի(հավելուրդի) 

տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

Share of incomes, expenditures and deficit (surplus) of state budget in GDP 
Удельный вес доходов, расходов и дефицита (профицита) государственного бюджета к ВВП  

 
                                                                                             տոկոսներով/ in percents/ в процентах 
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Պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը   

The structure of state budget expenditures 

Структура расходов государственного бюджета  
% 
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5.4

4.00.7

2.6

2.4
0.2

0.2
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01. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ/General public services/Государственные услуги общего  характера

03. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն/Maintenance of public order and security and judical activities/Общественный 

порядок, безопасность и судебная деятельность
04. Տնտեսական հարաբերություններ/Economic relations/Экономические отношения

05. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն/Preservation of the environment/Охрана окружающей среды

06. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ/Housing and communal facilities/Жилищное строительство и коммунальные услуги

07. Առողջապահություն/Health/Здравоохранение

08. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն/Rest, culture and religion/Отдых, культура и религия

09. Կրթություն/ Education/Образование

10. Սոցիալական պաշտպանություն/Social security/Социальная  защита

11.Հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր/Expenditures non classified under the main group/Расходы, не относящиеся к  основным группам
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Զուտ շահույթ, վնաս(-) նախքան  շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը 

Net profit, loss before profit tax expense reduction 

Чистая прибыль (убыток   (-)) до налогооблажения по налогу на прибыль 
 

մլն. դրամ/mln drams/млн.драмов 

 

Կազմակերպությունների ակտիվների շահութաբերությունը 

Return on assets of organizations 

Рентабельность активов организаций 
 %

 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

2019 2020 2021

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում/Mining and quarrying/Горнодобывающая промышленность и

разработка открытых карьеров
Մշակող արդյունաբերություն/Manufacturing/Обрабатывающая промышленность

Էլեկտրականության,գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում/Electricity, gas, steam and air conditioning supply/Обеспечение

(снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
Ջրամատակարարում,կոյուղի,թափոնների կառավարում և վերամշակում /Water supply; sewerage, waste management and remediation 

activities/Водоснабжение, очистка , обработка отходов и получение вторичного сырья
Շինարարություն/Construction/строительство

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում/Wholsale and retail trade, repair of motor vehicles, 

motorcycles/Оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов
Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն/Transportation and storage/Транспорт и складское хозяйство

Տեղեկատվություն և կապ/Information and communication/Информация и связь

Այլ/Other/Другие
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Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների  իրացումից  

շահույթ, վնաս(-) ըստ շրջանների,% 

Profit and loss from the sale of the production, goods,works, services by regions,% 

Прибыль, убыток от реализации продукции, товаров, работ, услуг (-)по районам,% 

 

Կազմակերպությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության 

ցուցանիշները 

Separate indicators solvency and financial stability  of  organizations 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций 
% 
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Ստեփանակերտ/Stepanakert/Степанакерт

Ասկերան/Askeran/Аскеран

Հադրութ/Hadrօut/Гадрут

Մարտակերտ/Martakert/Мартакерт

Մարտունի/Martօuni/Мартуни

Շահումյան/Shahօumyan/Шаумян
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Արտադրանքի շահութաբերությունը 

Profitability of production 

Рентабельность продукта 
% 

 

Վարկերի  ճյուղային կառուցվածքը 
Sectoral structure of credits 

 Отраслевая структура кредитов 

% 
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Ֆիզիկական անձանց ավանդների գումարի կառուցվածքը 

The structure of the amount of individuals' deposits  

Структура суммы вкладов физических лиц 
 

                                                                                                                                                 %                                     

 
 

 

 

 

ԱՀ բանկային համակարգում հաճախորդների թիվը 

Number of customers in the banking system of RA 

Количество клиентов в банковской системе РА 
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Առևտրային բանկերի վարկերը և ավանդները 

Credits and deposits of commercial banks 

Кредиты и депозиты коммерческих банков 
 

մլն. դրամ/mln drams/млн.драмов 
 

 
 

 

 

Առևտրային բանկերի վարկերի և ավանդների փոփոխությունը  

(% նախորդ տարվա նկատմամբ) 

Change in credits and deposits of commercial banks 
(in % to previous year) 

Изменение кредитов и депозитов коммерческих банков 
(в % к предыдущему году) 
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Առևտրային բանկերի վարկերը և ավանդները ըստ արժույթի տեսակների 

Commercial bank credits and deposits by type of currency 

Кредиты и депозиты коммерческих банков по типу валюты 

 
մլն. դրամ/mln drams/млн.драмов 

 
 

 

 

 

Արտարժութային միջին տարեկան փոխարժեքները   

Average annual exchange rates 

Среднегодовые обменные курсы 
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ՊՊաայյմմաաննաակկաանն  ննշշաաննննեերր    

EExxppllaannaattiioonnss  ooff  ssyymmbboollss  
  

УУссллооввнныыее  ооббооззннааччеенниияя  

վվիիճճաակկաագգրրաակկաանն  տտվվյյաալլննեերր  չչկկաա  

ssttaattiissttiiccaall  ddaattaa  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ----  нет статистических данных 

եերրևևոոււյյթթըը    բբաացցաակկաայյոոււմմ  էէ    

nnoott  aapppplliiccaabbllee    --  явление отсутствует 

չչննչչիինն  մմեեծծոոււթթյյոոււնն    

nneegglliiggiibbllee  mmaaggnniittuuddee  00..00  небольшая величина 

տտվվյյաալլննեերրըը  ճճշշտտվվաածծ  եենն  

  ddaattaa  aarree  aaddjjuusstteedd  ##  данные уточнены 
 

Առանձին դեպքերում բաղադրիչների գումարի և արդյունքի միջև աննշան տարբերությունները բացատրվում են 

տվյալների կլորացմամբ: 

 Insignificant discrepancies between the  sums and totals of components in some cases can be explained by using rounded data. 
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 

 

 

 

 

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների, ազգային 

հաշիվների և ֆինանսների վիճակագրության բաժին 

Macroeconomic indicators, national accounts and finance 

statistics division  

հեռ` 047- 94-46-23  

phone: 047- 94-46-23  

 ООттддеелл  ссттааттииссттииккии  ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  

ппооккааззааттееллеейй,,  ннааццииооннааллььнныыхх  ссччееттоовв  ии  

ффииннааннссоовв  
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