
ZCMC cjsc - Separate Statement of financial position - Management accounts

AMD'000 
as at

31/12/2019 

as at

31/12/2020 

as at

30/06/2021 

Audited Audited

Non-current assets 238,799,258       246,719,949       249,317,862       

Property, plant and equipment 216,830,944       217,288,866       218,158,680       

Stripping activity asset 5,310,400           5,759,233           5,759,233           

Inventories (ore stockpiles) 13,156,651         16,923,125         16,948,696         

Intangible assets 399,659              342,073              320,755              

Equity investments at fair value through profit or loss 777,159              705,257              646,043              

Borrowings given 274,901              -                        -                        

Prepayments for non-current assets 1,856,045           5,488,462           7,271,523           

Trade and other receivables (non-current) 50                       50                       50                       

Other non-current assets 193,449              212,883              212,882              

Current assets 59,108,412         47,968,434         87,710,085         

Inventories 23,990,408         19,953,498         21,732,330         

Other prepaid taxes 377,309              444,627              3,835,172           

Borrowings given (current part) 9,851,275           311,404              308,704              

Input VAT 2,026,389           1,632,803           1,834,276           

Deferred VAT 461,305              108,615              2,534                  

Trade and other receivables 9,892,473           15,137,600         46,485,037         

Prepayments for current assets 7,078,316           6,064,215           6,127,736           

Cash and cash equivalents 5,429,487           4,314,382           7,383,085           

Receivables from sales of shares -                        -                        -                        

Other current assets 1,450                  1,290                  1,211                  

Total assets 297,907,670       294,688,383       337,027,947       

Equity 15,726,515         16,982,735         95,692,183         

Share capital 54,966,680         54,966,680         54,966,680         

Treasury shares (41,225,060)        (41,225,060)        (41,400,772)        

Retained earnings 1,984,895           3,241,115           82,126,275         

Non-current liabilities 143,495,004       153,997,281       138,098,564       

Loans and borrowings (non-current) 33,139,355         95,703,069         81,465,977         

Provisions 3,016,269           3,732,002           3,386,956           

Advances received for provisionally priced sales (non-current) 9,656,580           -                        -                        

Deferred tax liabilities 10,964,709         9,298,801           9,298,801           

Liabilities for shares repurchased 19,116,375         -                        -                        

Contract liabilities under cancelled streaming contracts (non-current) 41,283,567         18,719,024         17,507,387         

Finance lease 2,141,314           228,113              342,558              

Issued bonds 24,176,835         26,316,272         26,096,885         

Current liabilities 138,686,150       123,708,367       103,237,201       

Loans and borrowings (current) 48,943,932         38,626,628         28,666,306         

Financial liabilities at fair value through profit or loss 394,869              591,905              -                        

Provisions (current) 332,277              344,248              1,501,950           

Advances received for provisionally priced sales 19,198,586         16,903,910         11,563,535         

Income tax payable 1,346,898           5,944,177           6,000,000           

Trade and other payables 28,830,894         19,176,899         18,205,988         

Liabilities for shares repurchased (current) 24,006,496         39,084,742         32,957,045         

Royalty payable 3,540,217           360,558              3,073,130           

Contract liabilities under cancelled streaming contracts (current) 9,085,035           210,827              151,891              

Finance lease (current) 936,873              229,760              -                        

Issued bonds (coupon) 2,070,073           2,234,713           1,117,356           

Total liabilties 282,181,154       277,705,648       241,335,765       

Total equity and liabilities 297,907,669       294,688,383       337,027,948       



ZCMC cjsc -Separate Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income - Management accounts

AMD'000 12m 2019
 12m 2020 6m 2021

Audited Audited

Revenue 195,827,666          232,961,617          186,219,364       

Revenue from sale of Cu concentrate 149,277,651         140,551,032         117,311,450       

Revenue from sale of Mo concentrate 1,486,907             46,787,491           31,681,022         

Revenue from sale of FeMo 66,157,603           45,541,253           37,154,104         

Revenue from sale of sintered molybdenum -                        -                        -                     

Revenue from provided stripping services -                        -                        -                     

Stream buyback deduction (21,199,153)          -                        -                     

Other revenue 104,658                81,841                  72,788               
Cost of sales (135,242,210)         (124,007,958)         (67,309,382)        

Cost of sales of concentrate, ferromolybdenum and sintered molybdenum (134,704,926)        (123,902,644)        (67,117,243)       

Cost of provided stripping services -                        -                        -                     

Cost of other sales (537,284)               (105,314)               (192,139)            
Gross profit 60,585,456            108,953,659          118,909,982       

Distribution expenses (8,368,819)            (7,144,250)            (5,050,777)         

Administrative expenses (14,751,851)          (13,802,177)          (7,450,242)         

Reversal of subsidiary receivable impairment -                        -                        -                     

Reversal of impairment for borrowings provided -                        -                        -                     

Impairment of investments in subsidiary -                        -                        -                     

Other income 1,294,126             455,943                417,889             
Other expenses (30,823,685)           (29,294,400)           (17,932,946)        

from which:

Royalty expense (22,556,260)          (23,853,740)          (15,000,000)       

Other (8,267,425)            (5,440,660)            (2,932,946)         
Operating income/(loss) 7,935,227              59,168,775            88,893,906         

Dividend income 72,373                  (71,902)                 -                     

Interest income 810,670                568,965                34,635               

Interest expense (8,514,127)            (18,543,200)          (7,291,959)         

Allowance for expected credit loss 257,970                115,331                -                     

Unwinding of discount on site restoration provision (322,446)               (282,901)               -                     

Net gain/(loss) from financial instruments at FVTPL (666,683)               (2,807,877)            (823,883)            

Net foreign exchange loss/gain 639,784                (19,861,660)          6,546,462          
Results from operating activities 212,767                 18,285,531            87,359,161         

Donations to social programs (6,508,522)            (9,304,936)            (2,473,994)         
Earnings before tax (6,295,755)             8,980,595              84,885,167         

Income tax (expense)/benefit (10,308,539)          (9,390,283)            (6,000,000)         

Deferred tax credit/expense 2,897,252             1,665,908             -                     
Earnings after tax (13,707,041)           1,256,220              78,885,167         



   «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

 

 

Կառավարման մարմինների միջանկյալ զեկույց 

 
 

Ներածություն 

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնաում է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 

կոմբինատ» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ ԶՊՄԿ կամ Ընկերություն)  2020 թվականի 

գործունեության արդյունքները և հետագա զարգացման նկարագիրը` ներառյալ այն 

հիմնական ռիսկերի կամ անորոշությունների նկարագիրը, որի հետ առնչվել կամ 

առնչվում է ընկերությունը:  

 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության գործունեության 

ընդհանուր նկարագիր 

ԶՊՄԿ-ն Հայաստանի Հանրապետության առաջատար հանքարդյունահանող 

ընկերությունն է: Ընկերությունը շահագործում է Քաջարանի հանքավայրը, որը ունի 

մոլիբդենի և պղնձի հաստատված զգալի պաշարներ: Հանքավայրի շահագործումն սկսվել 

է 1951թ., և մինչև 1954թ. հանքարդյունահանումն իրականացվել է ստորգետնյա 

եղանակով: 1954-1962թթ.՝ համակցված եղանակով (ստորգետնյա և բացահանք), իսկ 

1962թ.-ից հանքավայրի շահագործումն իրականացվում է միայն բաց եղանակով:  

Ընկերության կողմից արդյունահանված հանքաքարի վերամշակումից ԶՊՄԿ-ում 

արտադրվում է մոլիբդենի և պղնձի խտանյութ: Արտադրված պղնձի խտանյութն 

արտահանվում է, իսկ մոլիբդենի խտանյութը վերամշակվում է: Մոլիբդենի խտանյութի 

վերամշակման արդյունքում ստացվում է ֆերոմոլիբդեն, որը հետագայում 

արտահանվում է Ընկերության կողմից: 

 

Հիմնական ռիսկերի նկարագիրը 

Շուկայական ռիսկ (արտադրանքի գներ): ԶՊՄԿ-ի ֆինանսական ցուցանիշների 

վրա զգալիորեն ազդում են արդյունահանվող հանքաքարում առկա մետաղների (պղինձ և 

մոլիբդեն) միջազգային շուկայական գների տատանումները: Պատմականորեն այս գներն 

ունեցել են տատանման լայն տիրույթ, որը պայմանավորված է ԶՊՄԿ-ի 



   «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

վերահսկողությունից դուրս բազմաթիվ գործոններով: 

Ռիսկի չեզոքացում. Շուկայական ռիսկի չեզոքացման կամ նվազեցման նպատակով  

միջազգային հարթակներում Ընկերությունը օգտագործում է հեջավորման տարբեր 

տեսակի գործիքներ` ֆյուչերս, օպցիոն և այլն: 2021 առաջին 6 ամիսների ընթացքում 

հեջավորման գործիքներ չեն օգտագործվել, հաշվի առնելով մետաղների միջազգային 

շուկաններում բարձր գները: 

 

Շրջակա միջավայր, թափոններ, առողջություն, անվտանգություն: 

Բնապահպանական, թափոնների, առողջության և անվտանգության պահպանմանն 

ուղղված կանոնակարգերի և օրենսդրական դաշտի խստացումը կարող է ավելացնել 

ԶՊՄԿ-ի գործառնական և կապիտալ ծախսերը, սահմանափակել գործողությունները: 

Ռիսկի չեզոքացում. Ընկերությունը շարունակաբար արդիականացնում է իր 

արտադրական գործընթացները` դրանք համապատասխանեցնելով բնապահպանական 

ամենախիստ միջազգային ստանդարտներին (օր` Միջզգային Ֆինանսական 

Կորպորացիայի (IFC)` բնապահպանական ստանդարտներ): Վերջին տարիներին 

բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության ուղղությամբ Ընկերության 

ծախսումները կազմում են տարեկան ավելի քան 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար:    

Հարկային դաշտի և ռոյալթիի փոփոխություն: Հանքարդյունաբերության մեջ 

ներգրավված ընկերությունների համար ռոյալթին էական ծախսային հոդված է: Wood 

Mackenzie խորհրդատվական ընկերության կողմից կատարված հետազոտության 

արդյունքները փաստում են, որ խղնձի խտանյութ արտադրող աշխարհի առաջատար 

երկրների շարքում Հայաստանի Հանրապետությունը ռոյալթիի արդյունավետ դրույքի 

տեսանկյունից կարելի է համարել ամենաբարձր դրույքով օրենսդրական դաշտերից մեկը: 

 

Հիմնական արտադրական և ֆինանսական ցուցանիշներ 

Արտադրության ծավալ. 

2021թ.-ի ընթացքում ընկերությունն վերամշակել է 10,144,365 չոր մետրիկ տոնա 

(չմտ) հանքաքար, որից արտադրվել է` պղնձի 123,577 չմտ խտանյութ, մոլիբդենի 10,482 չմտ 



   «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

խտանյութ: 

 
Ամփոփ ֆինանսական ցուցանիշներ. 
 

Ցուցանիշ Հազ.դրամ 

Արտադրանքի իրացումից հասույթ 186,219,364 

 Իրացված արտադրանքի ինքնարժեք - 67,309,382 

Իրացման ծախսեր -5,050,777 

Վարչական ծախսեր -7,450,242 

Նվիրատվություններ սոցիալական ծրագրեին -2,473,994 

Այլ գործառնական եկամուտ 417,889 

Այլ գործառնական ծախսեր -17,932,946 

Գործառնական գործունեությունից շահույթ 86,419,912 

Ֆինանսական ծախսեր -1,534,745 

Շահութահարկի գծով ծախս -6,000,000 

Հաշվետու տարվա ընդամենը համապարփակ (վնաս)/շահույթ 78,885,167 

Դեբիտորական պարտք 52,612,773 

Կրեդիտորական պարտք 27,769,523 



    «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

 

 

 

Ամփոփ ֆինանսական գործակիցներ. 
 
 

Ցուցանիշի անվանումը 31.12.2020թ. 

   Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) 82% 

   Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) 23% 

   Զուտ շահույթի մարժա (NPM) 42% 

   Դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 8% 

   Դեբիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 27 

   Պաշարների շրջանառելիության գործակից 22% 

   Պաշարների շրջապտույտի տևողությունն օրերով 79 

   Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործակից 17% 

   Կրեդիտորական պարտքերի շրջապտույտի տևողությունն օրերով 62 

 



    «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ընկերության  արտադարական պլան  

 
 

  

 

 

 

 

Ընդամենը 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Ընդամենը 

6 ամիս 

 

Հանքաքարի վերմշակում Չմտ 1,544,864 1,368,919 1,665,790 1,842,700 1,896,298 1,825,794 10,144,366 

Cu պարունակությունը վերմշակված հանքաքարում % 0.340 0.363  0.300 0.272 0.296 0.340 0.310 

Mo պարունակությունը վերամշակված հանքաքարում % 0.0505 0.0455 0.0594 0.0658 0.0611 0.0600 0.0570 

Cu ապրանքային կորզում % 87.7 85.1 87.1 85.0 88.7 90.7 87.4 

Mo ապրանքային կորզում % 91.5 89.7 89.9 90.8 92.6 91.6 91.0 

Cu պարունակությունը խտանյութում % 22.03 22.8 22.6 22.8 22.8 23.0 22.7 

Mo պարունակությունը խտանյութում % 50.0 50.5 50.7 50.8 51.1 52.0 50.9 

Cu խտանյութի թողարկում Չմտ 20,644 18,585 19,255 18,685 21,837 24,446 123,451 

Mo խտանյութի թողարկում Չմտ 1,428 1,106 1,756 2,167 2,098 1,928 10,483 

Պղինձը Cu խտանյութում Չմտ 4,604 4,228 4,352 4,258 4,979 5,630 28,050 

Մոլիբդենը Mo խտանյութում Չմտ 714 559 890 1,101 1,073 1,003 5,340 



    «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

 

 

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Մենք` պատասխանատու անձինք, հավաստիացնում ենք, որ մեր լավագույն 

տեղեկացվածության համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրիտ և լիարժեք ձևով 

արտացոլում են Ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների, ֆինանսական վիճակի, 

եկամուտների և ծախսերի իրական պատկերը, իսկ կառավարման մարմինների միջանկյալ 

զեկույցում ներառված տեղեկությունները ճշգրիտ և լիարժեք են: 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ 

 

Անուն, Ազգանուն Պաշտոն Պատասխանատվության շրջանակ 

Թոմաս Հայլ 
Տնօրենների խորհրդի 

նախագահ 

Որպես Խորհրդի նախագահ` 

✓ մասնակցել Խորհրդի նիստերին, 

✓ մասնակցել Խորհրդի որոշումների 

քվեարկությանը. 

✓ կազմակերպում է Խորհրդի 

աշխատանքները. 

✓ գումարում է Խորհրդի նիuտերն ու 

նախագահում է դրանք. 

✓ կազմակերպում է Խորհրդի նիuտերի 

արձանագրության վարումը: 

Պարագ Յոհաննես 

Բհատտ 
Գլխավոր տնօրեն 

✓ տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ 

թվում ֆինանսական միջոցները, 

գործարքներ է կնքում Ընկերության 

անունից. 

✓ ներկայացնում է Ընկերությունը ՀՀ-ում և 

արտասահմանում. 

✓ սահմանված կարգով կնքում է 

պայմանագրեր, այդ թվում 

աշխատանքային. 

✓ բանկերում բացում է Ընկերության 

հաշվարկային և այլ հաշիվներ. 

✓ հաստատում է Ընկերության 

աշխատանքային ներքին կանոնակարգը. 

✓ իր իրավասության սահմաններում 

արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, 

տալիս է կատարման համար պարտադիր 

ցուցումներ և վերահսկում դրանց 

կատարումը: 



    «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
կիսամյակային հաշվետվություն 2021թ. առաջին 6 ամիս 

 

 

 

Ալեքսանդր Ֆիշման 
Գլխավոր տնօրենի 

տեղակալ 

✓ գլխավոր տնօրենի բացակայության 

ժամանակ փոխարինում է վերջինիս 

ամբողջ ծավալով իրականացնելով 

գլխավոր տնօրենի լիազորությունները. 

✓ համակարգում է ընկերության ոչ 

արտադրական ստորաբաժանումների 

գործունեությունը. 

✓ գլխավոր տնօրենի հրամանով 

նախատեսված դեպքերում համակարգում 

է ընկերության այլ ստորաբաժանումների 

գործունեությունը: 

Թոմաս Հոֆման 
Գլխավոր տնօրենի 

տեղակալ 

✓ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ 

համակարգում է ընկերության առանձին 

ծրարգրեի իրագործումը: 

Աննա Սեդրակյան Ֆինանսական տնօրեն 
✓ ընկերության ֆինանսական 

գործունեության կառավարում: 

Դավիթ Իսահակյան Կոմերցիոն տնօրեն 

✓ ընկերության նյութատեխնիկական 

ապահովման, վաճառքների, մաքսային 

ձևակերպումների, 

բեռնափոխադրումների կազմակերպում: 

Սամվել Ալեքսանյան 
Կայուն զարգացման 

գծով տնօրեն 

✓ ընկերության բնապահպանական և 

աշխատանքի անվտանգության 

քաղաքականության իրականացման 

ապահովում: 

Վարդան Մարության Գլխավոր հաշվապահ 

✓  կազմակերպում է հաշվապահական 

հաշվառման վարումը,  ֆինանսական և 

հարկային հաշվետվությունների 

ժամանակին կազմումն ու ներկայացումը, 

✓  

✓ պատասխանատու է հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության 

կիրառման համար, 

✓ կազմման սկզբնական հաշվառման 

փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի 

նախապատրաստման աշխատանքները: 
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