
1 

ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  
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ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Արժեթղթերի դասը` Անվանական, չփոխարկվող, արժեկտրոնային 
պարտատոմս 

Արժեթղթերի ձևը`       Ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը` 400,000 հատ ԱՄՆ դոլարով, 600,000 հատ 

ՀՀ դրամով 
Արժեթղթերի անվանական արժեքը 
(արժույթը)`      

100 ԱՄՆ դոլար, 10.000  ՀՀ դրամ 

Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական 
արժեքը`    

40,000,000 ԱՄՆ դոլար, 
6,000,000,000ՀՀ դրամ 

Արժեկտրոնը` ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
Շրջանառության ժամկետը` ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
Արժեկտրոնների վճարման 
հաճախականությունը`  

ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
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ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 

Ամփոփաթերթը դիտվում է որպես Ազդագրի համառոտ ներածություն: Առաջարկվող 
պարտատոմսերում ներդրում կատարելու  որոշումը կայացնելիս ներդրողը պետք է ընթերցի 
ամբողջ Ծրագրային Ազդագիրը: 

Սույն Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձինք քաղաքացիական 
պատասխանատվություն են կրում Ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության ոչ 
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար միայն այն դեպքում, եթե այն ոչ 
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ծրագրային Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու 
դեպքում:Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ծրագրային Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող 
փաստաթղթերը թղթային  տարբերակով Բանկի գլխամասային գրասենյակում կամ 
մասնաճյուղերում, իսկ էլեկտրոնային պատճենը` Բանկի ինտերնետային կայքում` www.unibank.am: 

1.1 Թողարկողի և նրա գործունեության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն 

1.1.1 Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները 
Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝  
հայերեն`  «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ռուսերեն`  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ''ЮНИБАНК''  
անգլերեն` “UNIBANK” OPEN JOINT STOCK COMPANY 
Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 
հայերեն`  «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
ռուսերեն` ОАО ''ЮНИБАНК''  
անգլերեն` “UNIBANK” OJSC 
Բանկը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5 

հասցեում:  
Բանկի փոստային հասցեն է՝ 0025, ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Չարենցի փողոց, 12 շենք, 

թիվ 53, թիվ 1-5: 
Կապի միջոցները` 
Հեռախոս`             + 37410 59 22 59 
Ֆաքս`                   + 37410 55 51 40 
Էլ. փոստ`             unibank@unibank.am 
ինտերնետային կայք`  www.unibank.am, www.unibank-armenia.cօm  

Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում ներդրողները կարող են դիմել 
Ներդրողների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության զարգացման 
վարչության պետ Մ. Համբարձումյանին  հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 592236 (ներքին 
հեռ. 301): 

 

 

http://www.unibank.am/
http://www.unibank-armenia.c%D6%85m/


5 
 

1.1.2. Թողարկողի համառոտ նկարագիրը և ռազմավարությունը 

 «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ «Բանկ» կամ «Յունիբանկ») հիմնադրվել է 2001թ.-ի 
հոկտեմբերին` որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն: Յունիբանկը, որպես բանկ գրանցվել է 
2001թ.-ի հոկտեմբերի 9-ին (Գրանցման վկայական թիվ 0373 և գրանցման համար թիվ 81՝ 
հաստատված ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի 09.10.2011թ. 260 որոշմամբ: Բանկային 
գործունեության լիցենզիա 81 տրված 2001թ.-ի հոկտեմբերի 10-ին): Բանկի 2015թ. մարտի 12-ի 
Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկը վերակազմավորվել է, և ներկայում Բանկի 
կազմակերպաիրավական ձևն է՝ բաց բաժնետիրական ընկերություն:   

Յունիբանկը 2002թ. գործարկեց Unistream դրամական փոխանցումների միջազգային համակարգ, 
որը Հայաստանում դրամական փոխանցումների ոլորտում առաջատարներից է: 

Յունիբանկը 2003թ. դարձավ «ArCa» վճարահաշվարկային համակարգի անդամ:  

2004թ. Յունիբանկը դարձավ Visa Internatiօnal միջազգային համակարգի անդամ:  

2005թ. Յունիբանկը սկսեց լայնածավալ վարկավորում հիփոթեքի եւ ավտովարկավորման գծով` 
զբաղեցնելով, համապատասխանաբար, երկրորդ եւ առաջին տեղերը ՀՀ բանկային 
համակարգում վարկավորման ծավալով: 1    

2006թ. Յունիբանկը դարձավ IFAD-ի գյուղական վայրերում ներդրումների խթանման ծրագրի, 
ինչպես նաեւ SMEDNC հիմնադրամի փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման ծրագրի մասնակից:  

2007թ. ներդրվեց ABN AMRO բանկի ռիսկերի կառավարման ծրագիրը: 

2008թ. Յունիբանկը դարձավ ՀՀ ֆոնդային բորսայի անդամ: Յունիբանկը գործարկեց Blade 
տեսակի սերվերային խումբ, որով ներդրվեց ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման 
միջազգային փորձը:  

2009թ. Յունիբանկի մասնաճյուղային ցանցը միացվեց տվյալների գլխավոր բազային: Ներկայում 
բանկի բոլոր մասնաճյուղերն աշխատում են оnline ռեժիմում:  

2010թ.-ի հունիսի 3-ին Mօօdy’s միջազգային վարկանիշային գործակալությունը Յունիբանկին 
շնորհեց  ֆինանսական կայունության E+, արտարժույթով և ազգային դրամով ավանդների Ba3 
երկարաժամկետ  եւ NP կարճաժամկետ վարկանիշները: Բոլոր վարկանիշներն ունեցել են Կայուն 
կանխատեսումը: 

2011թ. Յունիբանկը Ասիական Զարգացման Բանկի հետ համատեղ իրականացնում է առեւտրի 
ֆինանսավորման ծրագիր, որի շրջանակներում ձեռներեցներին տրամադրվում են 
ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ:                  
2012թ. Thօmsօn Reuters Միջազգային Կորպորացիան Յունիբանկին շնորհեց Հայաստանում 
“Լավագույն դիլինգ բանկ 2012” կոչումը: Յունիբանկն ընդգրկված է Հայաստանի 100 
խոշորագույն հարկատուների ցուցակում:  

                                                           
1 Արմինֆո ռեյտինգային մարքետինգային գործակալության կողմից իրականացված ՀՀ բանկերի ռենքինգ, 2006թ 
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2013թ. Համաշխարհային բանկի Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC), Առևտրի և 
զարգացման Սևծովյան բանկը (BSTDB) և Յունիբանկը ստորագրեցին համագործակցության 
պայմանագիր` ուղղված ՓՄՁ-ների վարկավորման ծրագրի ընդլայնմանը: Յունիբանկը սկսեց 
համագործակցություն Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի (AmCham) հետ` դառնալով 
կազմակերպության թղթակից անդամ: 

2014թ. Յունիբանկը սկսեց համագործակցություն Intel Express միջազգային դրամական 
փոխանցումների համակարգի հետ: Բանկը նաև ներկայացրել է ISO 27001:2013 տեղեկատվության 
անվտանգության համակարգը, ներդրել է Unibank Prive անհատական ծառայությունները: 
Յունիբանկը ստացել է նաև «Գերազանց Որակ» մրցանակը (RBI STP Quality Awards) Ավստրիայի 
Ռայֆայզեն Միջազգային Բանկից SWIFT փոխանցումների ծառայության բարձր որակ 
ապահովելու համար:  

Բանկի 2015թ. մարտի 12-ի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկը վերակազմավորվեց, և 
ներկայում Բանկի կազմակերպաիրավական ձևն է՝ բաց բաժնետիրական ընկերություն:   

2015թ. հուլիսի 1-ից Բանկը դարձավ Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր և 
կարգավորվող շուկայում հաշվարկային համակարգի անդամ: 
2015թ.-ին կայացած  “ՄԵՐԿՈՒՐԻ” ամենամյա մրցանակաբաշխությանը  “Հայաստանի  
Ժողովրդական բանկ” անվանակարգում  “Յունիբանկ” ԲԲԸ-ն  ճանաչվեց  լավագույնը: 
2016թ.-ին բանկում ներդրվեց ISO 27001:2013 միջազգային ստանդարտների պահանջին 
համապատասխան տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը: 
Յունիբանկն անցում կատարեց “Պրոտոբեյզ Լաբորատորիզ” ընկերության կողմից մշակված նոր 
ProtoCRM համակարգին: 
Յունիբանկն առաջին անգամ թողարկեց դոլարային անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսեր, որոնք ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում: Յունիբանկը ստեղծեց corp.unibank.am կայքը` 
հատուկ իր բաժնետերերի և ներդրողների համար: Յունիբանկը գործարկեց Տվյալների մշակման 
ժամանակակից կենտրոն, որն իրենից ներկայացնում է ունիվերսալ տեղեկատվական 
ենթակառուցվածք՝ նախատեսված սերվերային, ցանցային և կոմունիկացիոն սարքավորումների 
տեղաբաշխման և անխափան աշխատանքի ապահովման համար: 
Moody's Investors Service միջազգային գործակալությունը հաստատեց Յունիբանկի դրամով և 
արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների B3 վարկանիշը` կանխատեսումը դարձնելով 
“պոզիտիվ”: 
Աթենքում կայացած “Ապագայի բանկ 2016” միջազգային համաժողովում Յունիբանկը ճանաչվեց 
“Տարվա գործընկեր”: Յունիբանկին հանձնվեց PCI DSS 3.2 ստանդարտի պահանջների 
համապատասխանության հավաստագիրը: 
Յունիբանկն առաջինը Հայաստանում հաջողությամբ անցավ SWIFT-ի ատեստավորումը: 
2018թ.-ին Յունիբանկը և Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը 
կնքեցին համագործակցության համաձայնագիր: «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն և FMO-ն իրականացրեցին 
«Կանայք բիզնեսում» նոր վարկավորման ծրագիրը, որի շրջանակներում կին ձեռներեցներին 
տրամադրվեց 10 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկավորում: Յունիբանկն իրականացրեց պարտատոմսերի 4 
թողարկում` տեղաբաշխելով 1 մլրդ ՀՀ դրամ և 5 մլն ԱՄՆ դոլար գումարի պարտատոմս: Unibank 
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Prive-ն արժանացավ SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018 մրցանակի ԱՊՀ 
երկրներում private banking-ի ոլորտում հաճախորդների լավագույն սպասարկում կազմակերպելու 
համար: 
2019 թվականին բանկն ընդլայնեց իր ներկայության աշխարհագրությունը և բացեց հինգ նոր 
մասնաճյուղ` Գուգարք, Արարատ, Իսակով, Նորագավիթ, Գևորգ Չաուշ: Նախորդ տարի 
Յունիբանկը նախաձեռնեց և հաջողությամբ  ներդրեց արհեստական բանականության 
տեխնոլոգիան` թարմացնելով անգրավ սպառողական վարկերի գծով վարկային սքորինգը: 
Նորարարական ալգորիթմն օգնում է էապես կրճատել ծախսերը, մշակել մեծ ծավալի 
տեղեկատվություն, վերլուծել և մոդելավորել հաճախորդի պրոֆիլը` դրանով իսկ նպաստելով 
զանգվածային վարկավորման աճին: Հաճախորդների արտաքին տնտեսական գործունեության 
զարգացմանն օժանդակելու նպատակով թղթակցային հարաբերություններ են հաստատվել 
արտասահմանյան մի շարք բանկերի, այդ թվում` Landesbank Baden-ի (Գերմանիա), Banca 
Popolare di Sondrio-ի (Իտալիա), Եվրասիական զարգացման բանկի (Ղազախստան), 
Տրանսկապիտալբանկի (Ռուսաստան) հետ: 2019 թվականին Յունիբանկը դարձավ Visa 
միջազգային վճարային համակարգի մրցանակի հաղթող «Largest Visa Issuance in Armenia» 
անվանակարգում` Հայաստանում Visa քարտերի թողարկման թվով առաջատար դիրքի համար: 

 
2020 թվականի նշանակալի իրադարձություններ 

- Բանկն ընդլայնել է իր ներկայության աշխարհագրությունը և բացել է 2 նոր մասնաճյուղեր` 
Սիսիան և Ապարան քաղաքներում: Տարեվերջի դրությամբ Յունիբանկի մասնաճյուղային 
ցանցն ընդգրկել է 53 մասնաճյուղ Հայաստանում և Արցախում, Մոսկվայում գործում է 
Բանկի ներկայացուցչությունը, որն օժանդակում է  օտարերկրացի հաճախորդների 
ներգրավմանը: 

− 2020 թվականի դեկտեմբերին Բանկը մասնաճյուղ բացեց Աստանա Միջազգային 
Ֆինանսական Կենտրոնում` օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման նոր 
հնարավորությունների ձեռքբերման նպատակով: Մասնաճյուղի աշխատանքը 
նախատեսված է առանց դրամարկղային հանգույցի միայն անկանխիկ միջոցներով 
գործառնությունների կատարման համար: Աճի հիմնական ուղղությունն առևտրային 
ֆինանսավորման գործառնություններն են (ապահովված երաշխիքներ և/կամ 
ակրեդիտիվներ):  

- ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված՝ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման նպատակով տնտեսվարողներին օժանադակելու միջոցառումների ծրագրերի 
շրջանակներում Յունիբանկը ակտիվորեն իրականացրեց վարկավորման դիմումների 
ընդունում՝ տրամադրելով բանկի հաճախորդներին մի շարք արտոնություններ, այն է՝ 
վարկերի մարման ազատ գրաֆիկ, առանց ժամկետանցների դասակարգման, տույժերի և 
տուգանքների կիրառման: Արցախի Հանրապետությունում 27.09.2020թ. սկսած 
ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված մասնակիցների և  նրանց հետ 
համատեղ տնտեսություն վարող փոխկապակցված անձանց վարկային 
պարտավորությունների մասով Բանկը իրականացրեց մի շարք միջոցառումներ՝ 
վերջիններիս վարկային բեռը որոշակիորեն թեթևացնելու համար: 
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- Հաճախորդների սպասարկման գործընթացն ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակով, 
EasyPay վճարահաշվարկային ընկերությունը և Յունիբանկն ընդլայնեցին 
համագործակցությունը: 

- Հայաստանի բանկային պամտության մեջ առաջին անգամ հայկական բանկի 
պարտատոմսերը ցուցակվել են Ռուսաստանում: Յունիբանկի 10-րդ թողարկման 5,25% 
եկամտաբերությամբ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը ներառվել են 
Մոսկվայի բորսայի ցուցակման երրորդ հարթակում: Յունիբանկը Ռուսաստանում 
ցուցակման մասին որոշում է կայացրել՝ հաշվի առնելով ռուսաստանյան ներդրողների մեծ 
հետաքրքրությունը բանկի դոլարային պարտատոմսերի նկատմամբ: Մոսկվայի բորսայում 
երկրորդային ցուցակումը հնարավորություն տվեց ռուսաստանյան ներդրողներին 
ձեռքբերել հայաստանյան բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր պարզեցված 
ընթացակարգով՝ առանց Հայաստանում բանկային կամ արժեթղթերի հաշիվներ բացելու: 

- Յունիբանկը սեպտեմբերի 1-ին թողարկեց 5 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 
արժեկտրոնային պարտատոմսեր՝ 5.25% տարեկան եկամտաբերությամբ և 500 մլն ՀՀ 
դրամ ընդհանուր ծավալով արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսեր՝ 10,5% տարեկան 
եկամտաբերությամբ: Թողարկման տեղաբաշխումն ավարտվեց սեպտեմբերին, որից հետո 
պարտատոմսերը ցուցակվել են  AMX Հայաստանի ֆոնդային բորսայում:  

- 25.12.2020թ թվականին Յունիբանկն արժանացել է Visa միջազգային վճարային 
համակարգի կողմից սահմանված «Sustainability Icon» մրցանակին: Visa-ի 
ներկայացուցիչները շնորհավորել են Յունիբանկին հիանալի արդյունքների համար և հույս 
հայտնել, որ գալիք 2021թ.-ին բանկի հետ միասին ավելի շատ նախագծեր կիրականացվեն: 

- 2020թ. դեկտեմբերին  Moody’s Investors Service միջազգային վարկանշային 
գործակալությունը հաստատեց Յունիբանկի վարկանիշը B2 մակարդակում` կայուն 
հեռանկարով:  

- Յունիբանկը վերանայեց անգրավ սպառողական վարկերի սքորինգային համակարգը 
/վարկարժանության գնահատական/՝ ներդնելով արհեստական բանականության 
տեխնոլոգիան: Արհեստական բանականության տեխնոլոգիան հնարավորություն կտա 
ավելի արագ և որակյալ մշակել մեծ ծավալի տեղեկատվություն, վերլուծել հաճախորդների 
տվյալները և ավելի մեծ ճշգրտությամբ կառուցել նրանց պրոֆիլը: Արդյունքում, բանկը, 
խնայելով ժամանակը և միջոցները, կկարողանա էլ ավելի օպտիմալացնել վարկերի գծով 
որոշումների ընդունման գործընթացը, բարձրացնել ռիսկերի գնահատման որակը և 
բարելավել բարեխիղճ հաճախորդների սպասարկումը՝ նրանց առաջարկելով 
վարկավորման ավելի լավ պայմաններ: 
 

2021 թվականի 1-ին եռամսյակի նշանակալի իրադարձություններ 

1-ին եռամսյակում Raiffeisen Bank International ավստրիական բանկը միջազգային 
փոխանցումների բարձր որակ ապահովելու համար Յունիբանկին շնորհել է «Որակի 
գերազանցություն 2020» (STP Quality Award)  մրցանակը: STP (Straight-Through Processing)-ը 
մրցանակը շնորհվում է միջազգային վճարային գործարքների ավտոմատացման և մշակման 
արագություն ապահովելու համար: 
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Յունիբանկի տվյալների մշակման կենտրոնն այժմ ամբողջությամբ սնուցվում է արևային 
էներգիայով: Սա Հայաստանում առաջին բանկային տվյալների կենտրոնն է, որն աշխատում է 
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրով: Դեկարբոնացման նպատակով կանաչ էներգիային 
անցումը Յունիբանկի զարգացման ռազմավարության հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: 
Կենտրոնի անցումն արևային էներգիայի բանկին թույլ է տալիս լուծել միանգամից երկու խնդիր. 
պաշտպանել շրջակա միջավայրը և բարձրացնել կենտրոնի անկախության մակարդակը` 
միաժամանակ ապահովելով դրա առավելագույն արդյունավետությունը: 

Բանկը բացեց նոր <Մոսկվա> մասնաճյուղը ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Աբովյան փողոց, 18 շենք 
հասցեում: Մասնաճյուղի հաճախորդները կսպասարկվեն նորագույն տեխնիկայով հագեցած, 
ժամանակակից և հարմարավետ սրահում, որտեղ, բացի ավանդական բանկային 
ծառայություններից, հաճախորդները հնարավորություն կունենան Բանկում սպասարկվելը 
համադրել հաճելի ժամանցի հետ: 

1-ին եռամսյակի ընթացքում Յունիբանկը թողարկեց դրամային և դոլարային պարտատոմսեր 
արժեկտրոնային բարձր եկամտաբերությամբ:  

Այսօր Յունիբանկն ունիվերսալ բանկ է, որը հաճախորդներին առաջարկում է ժամանակակից 
բանկային ծառայությունների լայն տեսականի: Բանկը ներկայում բնութագրվում է որպես 
պահպանողական գործելաոճով կառավարվող, բայց և նորամուծություններ կիրառող, 
նախաձեռնողական ու թափանցիկության սկզբունքներով գործող ֆինանսական հաստատություն: 
31.12.2020թ. դրությամբ Յունիբանկն ունի ավելի քան 317,000 ակտիվ հաճախորդ: Բանկի 
Խորհրդի մշակած ռազմավարությանը համապատասխան Յունիբանկի գործունեության 
հիմնական ուղղություններն են՝ մանրածախ բիզնեսը և աջակցությունը փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրությանը:  

1.1.3. Թողարկողի կանոնադրական կապիտալը 
Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր 
ութսունինը միլիոն վեց հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է 
տեղաբաշխված 172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց 
հազար հինգ հարյուր քսանհինգ/ սովորական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ 
դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 /երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ 
հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Ա դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմս՝ 
յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի լրացուցիչ 
տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված սովորական բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 
526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար չորս հարյուր 
յոթանասունհինգ/ հատ` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 
4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ 
հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմս` 
յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: 
Հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերի 
(այսուհետ՝ Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսեր) տեղաբաշխման,  շահութաբաժնի վճարման կարգը,  
պայմանները և լուծարային արժեքը  հետևյալն են. 
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-   Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը սահմանել տվյալ 
բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ 12% տարեկան տոկոսադրույքով` ֆինանսական 
տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ:  
- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը նախատեսել դրամական միջոցներով, 
թողարկման ժամանակ Խորհրդի կողմից թողարկման մասին որոշմամբ սահմանվող արժեքով, 
- Բ դասի արտոնյալ  բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը սահմանել  իրացման պահին Խորհրդի 
կողմից սահմանվող արժեքով , 
- Բ դասի արտոնյալ  բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը ենթակա է վճարման միայն Բանկի 
զուտ շահույթից և /կամ/ դրա հաշվին ձևավորված հիմնադրամներից, 
- Բ դասի  արտոնյալ բաժնետոմսերը ենթակա են փոխարկման սովորական բաժնետոմսերի` 
Բանկի Խորհրդի՝ թողարկման մասին որոշմամբ սահմանված պայմաններով, այն է՝ մեկ 
արտոնյալ բաժնետոմսը մեկ սովորական բաժնետոմս հարաբերակցությամբ: Փոխարկումն 
իրականացվում է  բաժնետերերի պահանջով` ոչ ուշ, քան այդ պահանջը Բանկին ներկայացնելուց 
հետո երկու ամսվա ընթացքում: Փոխարկման պահանջ ներկայացնելու ժամկետը չի 
սահմանափակվում: Փոխարկումն իրականացվում է Բանկի կողմից լրացուցիչ սովորական 
բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով: Արտոնյալ բաժնետոմսերը սովորական 
բաժնետոմսերով փոխարկելու ժամանակ Բանկը պետք է մարի արտոնյալ բաժնետոմսերի 
սեփականատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրանց համաձայնությամբ պարտավորվի 
վճարել դրանք այլ ձևով: 
- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը` ամբողջությամբ կամ մասամբ, 
ենթակա չէ վճարման, եթե դա կհանգեցնի Բանկի  կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանված  
տնտեսական նորմատիվներից որևէ մեկի խախտմանը, ընդ որում` 

ա) ամբողջությամբ կամ մասամբ չվճարված շահութաբաժինը ենթակա չէ հետագայում 
վճարվելու պայմանով կուտակման, 

բ) Բանկի և Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջ միջև որևէ 
իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել որևէ սահմանափակում Բանկի համար 
շահութաբաժնի ամբողջական կամ մասնակի չվճարման դեպքում, ինչպես նաև որևէ 
իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել այդպիսի սահմանափակումներ 
նախատեսելու իրավունքի տրամադրում Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջ, 
բացառությամբ եթե սահմանափակումը վերաբերում է սովորական բաժնետոմսերի գծով 
շահութաբաժնի վճարմանը: Ընդ որում, սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինների 
վճարման` սույն պարբերությամբ նշված սահմանափակումը կարող է վերաբերել միայն այն 
ժամանակահատվածին, որի ընթացքում ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վճարվել Բ դասի 
արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք շահութաբաժինը:  

Թողարկողի ռազմավարությունը 

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն առաջին ընկերությունն է Հայաստանում, որը բորսայում նախնական 
հրապարակային առաջարկի (IPO) միջոցով իրականացրեց բաժնետոմսերի տեղաբաշխում: 
Բաժնետոմսեր թողարկելու որոշումը պայմանավորված էր Յունիբանկի՝ զարգացման որակապես 
նոր մակարդակ ապահովելու և իրական ժողովրդական բանկ դառնալու ռազմավարությամբ: 
Բանկը ներկայում բնութագրվում է որպես պահպանողական գործելաոճով կառավարվող, բայց և 



11 
 

նորամուծություններ կիրառող, նախաձեռնողական ու թափանցիկության սկզբունքներով գործող 
ֆինանսական հաստատություն: Բանկի Խորհրդի մշակած ռազմավարությանը համապատասխան 
Յունիբանկի գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ մանրածախ բիզնեսը և 
աջակցությունը փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը:  

1.1.4. Թողարկողի Բիզնեսի համառոտ նկարագիրը 

Բիզնեսի համառոտ նկարագիրը 

Բանկն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթներ, մասնավորապես. 

Միջոցների ներգրավում 

Բանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ընդունում է ժամկետային և ցպահանջ 
ավանդներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով: 

Վարկերի և միջոցների այլ տեղաբաշխումներ 

− Բանկն իրականցնում է բիզնեսի վարկավորում, երաշխիքների տրամադրում, 
փաստաթղթային ակրեդիտիվներ, վարկային գծեր, օվերդրաֆտներ, բանկային 
երաշխիքներ և ֆակտորինգ: Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման 
զարգացումը դիտարկում է որպես առաջնահերթ ռազմավարություն: Յունիբանկն 
առաջարկում է շուկայի ուսումնասիրությունների և բիզնեսի առանձնահատկությունների 
հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: 

−  Մանրածախ բիզնեսի զարգացումը հանդիսանում է Բանկի բիզնես ռազմավարության 
առաջնահերթ ուղղություն: Յունիբանկն առաջարկում է ինչպես նպատակային 
սպառողական վարկեր, այնպես էլ ընդհանուր սպառողական նպատակի` վերանորոգման, 
բժշկական, ճամփորդական կամ այլ ծախսերը հոգալու կամ էլ ապրանքներ գնելու 
վարկավորում: Բանկը տրամադրում է նաև հիփոթեքային վարկեր բնակելի անշարժ գույք, 
բիզնես տարածք գնելու, կառուցապատելու կամ վերանորոգելու համար, ավտովարկեր, 
ոսկու գրավով վարկեր:    

Բանկային փոխանցումների իրականցում 

− Բանկը 2003 թվականից սկսած անդամակցում է SWIFT միջազգային համակարգին: Բանկը 
թղթակցային հաշիվներ ունի տեղական և միջազգային 20 բանկերում, ինչը 
հնարավորություն է տալիս ապահովել բանկի հաճախորդների վճարահաշվարկային 
սպասարկումը ցանկացած արժույթով և վճարային գործիքով:  

− Բանկը ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների ծառայություններ է առաջարկում 
«Յունիստրիմ» դրամական փոխանցումների միջազգային համակարգի միջոցով:  

Պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում 

− Յունիբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է տեղական  ArCa վճարային համակարգի 
քարտեր, ինչպես նաև Visa International և Mastercard քարտեր: Յունիբանկը սեփական 
պրոցեսինգային կենտրոնի միջոցով թողարկում է նաև Visa չիպային քարտեր:  

Արտարժույթով և արժեթղթերով գործարքներ կամ բրոքերային ծառայություններ 
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− Բանկը կատարում է արտարժույթի առք ու վաճառքի և արժեթղթերով գործարքներ: 

Կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումների ընդունում  

− Յունիբանկն ունի կոմունալ վճարումների ընդունման համակարգ: Հաճախորդներին 
անվճար տրամադրվում է UNIPAY կոմունալ վճարումների քարտ, որի վրա նշված է 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հաճախորդների համար արագ և հարմարավետ 
վճարումներ կատարելու համար:  

Հանրային ծառայությունների դիմաց վճարների ընդունում 

− Հաճախորդներին վճարահաշվարկային ծառայությունների համալիր մատուցման 
նպատակով Բանկը խթանում է հարկերի, տուրքերի, էլեկտրաէներգիայի, հեռախոսավարձի 
և այլ հանրային ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից 
վճարների ընդունումը: 

Այլ ծառայություններ 

− Յունիբանկն իրականացնում է հաշվարկա-դրամարկղային սպասարկում իր 
հաճախորդների համար` հաշիվների բացում եւ սպասարկում, դրամարկղային գործարքներ, 
երաշխավորագրերի տրամադրում, ինկասո, գործարքներ արժեթղթերի հետ եւ այլն: 
Յունիբանկը նաև ծառայություններ է մատուցում ՀՀ քաղաքացիներին, որոնք օգտվում են 
պետական սոցիալական ծրագրերից: 

− «Ինտերնետ բանկ - Հաճախորդ» համակարգը նախատեսված է ինտերնետ ցանցի միջոցով, 
առանց Բանկ հաճախելու, հաճախորդների բանկային հաշիվների կառավարման, 
ինտերնետի միջոցով բանկային հաշվի քաղվածքներ ստանալու և վճարումներ 
իրականացնելու համար:  

− Յունիբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է հատուկ կառուցված անվտանգ 
տարածքում տեղակայված  անհատական պահատեղեր՝ թանկարժեք իրերն ու 
փաստաթղթերը պահելու համար:  

− Հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացման, ինչպես նաև չափազանց կարևոր 
համարվող մասնաճյուղերի աշխատանքի թեթևացման նպատակով, բանկը մշակեց և 
շրջանառության մեջ դրեց սեփական մոբայլ բանկինգ ծառայությունը:  

Բանկի մասնաճյուղերը 
Յունիբանկը կառուցել է լայն սպասարկման ցանց: Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և 
Արցախում հիմնել և ներկայում կառավարում է 54 մասնաճյուղ, ինչպես նաև ներկայացուցչություն 
Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում: 
Ստորև ամփոփվում են Բանկի ակտիվները.     
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 Հազ. ՀՀ դրամ 
 31.03.2021(աուդիտ 

չանցած) 
31.12.2020(աուդիտ 

անցած) 

31.12.2019 
(աուդիտ 
անցած) 

31.12.2018 
(աուդիտ 
անցած) 

31.12.2017(աուդիտ 
անցած) 

Ակտիվներ, այդ 
թվում 

244,132,173 238,172,052 249,015,415 209,799,688 202,721,471 

Եկամտաբեր 
ակտիվներ 

184,604,028 186,548,739 181,491,967 162,955,000 156,648,793 

Եկամտաբեր 
ակտիվների 
տեսակարար կշիռը 

76% 78% 73% 78% 77% 

1.1.5. Թողարկողի կազմակերպական կառուցվածքը 

Բանկի կազմակերպական կառուցվածքը ներկայացված է սույն Ազդագրի Հավելված 2-ում: 

1.1.6. Ակտիվների որակը 
Ակտիվների համարժեքությունը 
31.03.2021 թվականի արդյունքներով Բանկի զուտ շահույթը,համաձայն աուդիտի չենթարկված 
հաշվետվությունների, կազմել է 72.7 մլն ՀՀ դրամ, իսկ կապիտալի շահութաբերությունը (զուտ 
շահույթի հարաբերությունը կապիտալի միջին մեծությանը)` 0.9%: 
Ակտիվների որակը 

31.03.2021թ.-ի դրությամբ Բանկի վարկային պորտֆելը կազմել է 158.4 մլրդ ՀՀ դրամ: 
 
Ակտիվների իրացվելիությունը 
Բանկը ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակված և կայուն 
կառուցվածքը, որակյալ և արագ իրացվելի ակտիվների, ինչպես նաև բարձր իրացվելի 
ակտիվների տարբերակված պորտֆելը՝ իրացվելիության անկանխատեսելի պահանջներն արագ և 
հեշտությամբ բավարարելու համար:  
 
Ստորև ներկայացվում են ՀՀ ԿԲ իրացվելիության նորմատիվները`  
Նորմատիվներ 
ՀՀ ԿԲ-ի սահմանած թույլատրելի 
մեծությունը 

Փաստացի 
մեծություն 1-ին 
եռամսյակ 2021  
 

Փաստացի 
մեծություն 
2020 
 

Փաստացի 
մեծություն 
2019 
 

Փաստացի 
մեծություն 
2018 

 

Փաստացի 
մեծություն 
2017 

 
Ն21* 16.6% 19.9% 30.7% 26.9% 25.3% 
Ն2 

2** 71.6% 72.0% 88.9% 107.1% 272.7% 
 
* Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցություն 
** Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցություն 

 
1.2 Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 
Գոյություն ունեն մի շարք ռիսկային գործոններ, որոնք հատուկ են սույն Ազդագրի միջոցով 
առաջարկվող պարտատոմսերում ներդրումներին: Ներդրողները պետք է որոշում կայացնեն` 
լիովին գիտակցելով ներդրումների բնույթը և դրանից բխող հիմնական ռիսկերը` ելնելով իրենց 
փորձից, նպատակներից, ֆինանսական ռեսուրսներից, ռիսկի նկատմամբ հակվածության 
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աստիճանից և այլ գործոններից: Որոշում կայացնելուց առաջ ցանկացած ներդրող պետք է 
նախապես ծանոթանա տվյալ պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված ռիսկերին:  
Ստորև ներկայացնում ենք  բանկերին, և մասնավորապես §Յունիբանկ¦ ԲԲԸ-ին ներհատուկ 
ռիսկերը, բանկում առկա ռիսկերի չափման և նվազեցման մեխանիզմները:  
Բանկն իր գործունեության ընթացքում առնչվում է բանկային գործունեությանը ներհատուկ 
ռիսկերի հետ,  որոնց կառավարման համար առկա են բավարար ռեսուրսներ և 
մեխանիզմներ:Բանկի կողմից առավել էական ռիսկեր են դիտարկվում` 
Վարկային ռիսկը.  Բանկի վարկառուների  կողմից պայմանագրային պարտավորությունների   
չկատարումը, ինչը կարող է էապես ազդել բանկի գործունեության վրա և առաջացնել լրացուցիչ 
ծախսեր, որոնք բացասական կանդրադառնան բանկի շահույթի վրա: 
§Յունիբանկ¦ ԲԲԸ վարկային պորտֆելը բավականին դիվերսիֆիկացված է և իր մեջ չի 
պարունակում խոշոր կենտրոնացումներ: Վարկավորման գերակա ուղղություններն են՝ 
մանրածախ վարկավորումն ու ՓՄՁ  վարկերի տրամադրումը:  Այնուամենայինիվ, բանկի 
պորտֆելում առկա են չաշխատող ակտիվներ, որոնք և բանկի համար կարող են հանդիսանալ 
պոտենցիալ կորուստների աղբյուր: 
Համաձայն բանկի վարկային պորտֆելի ռիսկայնության վերլուծությունների բանկի պորտֆելը 
ունի հետևյալ կառուցվածքը 31.03.2021թ. դրությամբ: 

Հազ. ՀՀ դրամ 

Ակտիվներ 
Աշխատող 
ակտիվներ 

  Չաշխատող ակտիվներ 

Ցածր ռիսկ   Միջին ռիսկ   Բարձր ռիսկ 
Վարկեր, այդ թվում`           

1. ՀՀ ռեզիդենտներին 108,833,937   3,797,924   29,977,970 

2. ԱՊՀ երկրների 
ռեզիդենտներին 13,994,025   921   1,794,119 

 Ընդամենը 122,827,962   3,798,845   31,772,089 
  
Միաժամանակ բանկի վարկային ռիսկը բնութագրող ցուցանիշներն ունեն հետևյալ տեսքը՝ 
Վարկերի գծով պահուստաֆոնդ/ընդհանուր վարկեր = 6.41% 
Չաշխատող վարկեր/ընդհանուր վարկեր = 21.47% 
Չաշխատող վարկերի պահուստ/ընդհանուր կապիտալ = 31.12% 
Հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ/չաշխատող վարկեր = 29.83% 
Շահույթի ծածկման գործակից  (զուտ գործառնական եկամուտներ+պահուստի ստեղծման 
ծախսեր)/վարկերից զուտ կորուստ =  107.55% 
Վարկային ռիսկով ճշգրտված զուտ տկոսային մարժա  =  0.16%: 

Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները` սահմանելով մեկ փոխառուի կամ 
փոխառուների խմբի, ինչպես նաև վարկավորման ճյուղային կամ աշխարհագրական 
սեգմենտների գծով ընդունելի ռիսկի գումարների սահմանաչափեր:  

Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են, և դրանց կառավարումը ենթակա է վերանայման 
տարեկան կամ ավելի հաճախակի կտրվածքով: Ըստ ապրանքատեսակների, տնտեսության 
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ճյուղերի և երկրների վարկային ռիսկի սահմանաչափերը հաստատվում և անհրաժեշտության 
դեպքում վերանայվում են Բանկի Խորհրդի կողմից: 

Արտարժութային ռիսկը կարող է առաջանալ բաց դիրքերի առկայության դեպքում փոխարժեքի 
տատանումների արդյունքում: Բանկում արտարժութային ռիսկը կառավարելի(բավականին ցածր) 
մակարդակի վրա, է քանի որ բանկում սահմանված են արտարժութային բաց դիրքերի 
առավելագույն սահմանաչափեր:  
Տոկոսադրույքի ռիսկը կարող է հետևանք լինել շուկայում գործող տոկոսադրույքների կտրուկ 
փոփոխության։ Բանկի գրեթե բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները ֆիքսված 
տոկոսադրույքով են: Այնուամենայնիվ այս դեպքում ևս կարող են առաջանալ ռիսկեր՝ կապված 
բանկի ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնությունների 
անհամապատասխանության հետ: Բանկում առկա են վերլուծություններ, ըստ որոնց շուկայական 
տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումները կարճաժամկետ հատվածում բանկին կհասցնեն 
առավելագույնը 100 մլն դրամ վնաս: Նշված ռիսկերը զսպելու համար բանկում վարվում է ռիսկերը 
նվազեցնող համապատասխան գնագոյացման քաղաքականություն, ինչպես նաև 
ժամկետայնությունների ճեղքվածքների վրա սահմանված են առավելագույն սահմանաչափեր:  

Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկը, որի պատճառ կարող են հանդիսանալ 
օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք կազդեն ինչպես Բանկի գործունեության, այնպես էլ 
շուկայում տիրող իրավիճակի վրա։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ փոփոխությունները կարող են 
ազդել նաև պարտատոմսերի գրավչության և արդյունքում` իրացվելիության վրա։ 

Տարածաշրջանային ռիսկ, որը կարող է առաջանալ տարածաշրջանային և ներքաղաքական 
իրավիճակի փոփոխությունների հետևանքով՝ իր հերթին բացասական ազդեցություն ունենալով 
երկրի մակրոտնտեսական վիճակի վրա, որն էլ իր հերթին բացասական ազդեցություն կարող է 
ունենալ Բանկի շահութաբերության և ընթացիկ գործունեության վրա: 

Պանդեմիայի ռիսկ, որն իր վրա կարող է կրել թե՛ Բանկը, թե ներդրողը: Կորոնավիրուսի 
տարածումը և համավարակի տարածման կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված կոշտ 
քայլերը ստիպեցին բանկերին փոփոխություններ կատարել բանկի բնականոն գործունեության 
ապահովման գործընթացի կազմակերպման մեջ: Ինքնամեկուսացման և սահմանափակումների 
ռեժիմի ժամանակահատվածում մասնաճյուղերում բանկային սպասարկման համար բանկերը 
ստիպված են կազմակերպել հաճախորդների սպասարկումը թվային սերվիսներով և հեռավար 
խողովակներով: Տվյալ պարագայում երկրի մակրոտնտեսական վիճակը կարող է ենթարկվել 
էական փոփոխությունների, որն իր բացասական ազդեցությունը կարող է ունենալ Բանկի 
հիմնական ցուցանիշների վրա, իսկ ներդրողն էլ, իր հերթին, որոշակի չափով իր վրա է վերցնում 
նաև այդ ռիսկը:  

Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերը. 

Բանկի կողմից առավել էական պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր են դիտարկվում.  

Պարտատոմսերի իրացվելիության ռիսկը, որը կարող է առաջանալ շուկայում ձևավորված 
իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ Բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման 
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հետևանքով։ Արդյունքում` պարտատոմսերը կարող են կորցնել իրենց գրավչությունը, և ներդրողը 
ստիպված լինի իրացնել պարտատոմսերն ավելի ցածր գնով, քան շուկայական գինը: 

Արտարժութային ռիսկը, որը կարող է առաջանալ փոխարժեքի կտրուկ տատանումների 
հետևանքով, որոնք կարող են էապես ազդել ինչպես Բանկի, այնպես էլ արժեթղթերի շուկայի 
վրա, ինչպես նաև Հասարակության մոտ արտարժույթով արտահայտված ակտիվների և 
պարտավորությունների ռիսկի ոչ պատշաճ կառավարումը, արտարժույթով արտահայտված 
պարտատոմսերում ներդրողների մոտ իրենց առաջարկված գործիքի վերաբերյալ ոչ բավարար 
տեղեկացվածությունը: Օրինակ` ԱՄՆ դոլարի արժեզրկման դեպքում ներդրողը կունենա որոշակի 
կորուստներ: Ներդրողը կարող է կրել նաև արտարժույթի փոխանակման հետևանքով որոշակի 
կորուստներ (ՀՀ դրամի արժեզրկման դեպքում)՝ կապված իր՝ ՀՀ դրամով արտահայտված 
միջոցներն ԱՄՆ դոլարի վերածելու և պարտատոմսերի մարման ժամանակ ԱՄՆ դոլարը ՀՀ 
դրամի փոխարկելու հետ: 

Տոկոսադրույքի ռիսկը կարող է առաջանալ շուկայում գործող տոկոսադրույքների կտրուկ 
փոփոխության արդյունքում: Այն կարող է ազդել պարտատոմսի եկամտաբերության, դրանց 
գրավչության և իրացվելիության վրա, քանի որ պարտատոմսի գինն ու եկամտաբերությունը 
գտնվում են միմյանցից հակադարձ կախվածության մեջ: 

Ներկայացված ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է որոշակի բացասական ազդեցություն ունենալ 
ինչպես Բանկի վիճակի, այնպես էլ շուկայում առկա իրավիճակի վրա` արդյունքում հանգեցնելով 
Բանկի կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարմանը կամ շուկայում 
պարտատոմսերի գնի և իրացվելիության անկմանը։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով բանկային 
համակարգի ներկա զարգացումները, Բանկի վարկավորման ցածր ռիսկային և զգուշավոր 
քաղաքականությունը, բանկում ռիսկերի կառավարման մակարդակը, ինչպես նաև վերահսկող 
մարմնի կողմից իրականացվող խիստ վերահսկողությունը, վերոնշյալ ռիսկերի ի հայտ գալու 
հավանականությունը գնահատվում է բավականին ցածր: 

Թողարկողը կարող է բախվել նաև այլ ռիսկերի հետ, որոնք թողարկողին այս պահին հայտնի չեն 
կամ որոնք թողարկողն էական չի համարել սույն Ազդագրում ներառելու համար:  

1.3 Թողարկողի տնտեսական գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի 
փոփոխության միտումները 

Բանկն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված 
հեռանկարային զարգացման ծրագրի: Բանկի գործունեությունը վերահսկվում է Բանկի Խորհրդի 
և Վարչության կողմից, որոնք օպերատիվ կերպով արձագանքում են շուկայական իրավիճակի 
փոփոխություններին` մշտապես հաշվի առնելով Բանկի կողմից առաջարկվող ծառայությունների և 
սակագների համապատասխանեցումը շուկայի պահանջներին: 

Բանկի ընդհանուր զարգացման մեջ ամենաէականը մանրածախ բիզնեսի, փոքր և միջին բիզնեսի 
զարգացումն է, ինչպես նաև Բանկն ուշադրություն է դարձնում սպասարկման որակի 
բարձրացմանը, դրա շրջանակների ընդլայնմանը և  ռեսուրսների ներգրավմանը:  
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31.03.2021թ-ի դրությամբ բանկի կապիտալը կազմել է 34,098,840 հազ. ՀՀ դրամ: Յունիբանկ 
ԲԲԸ հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի անվանական արտոնյալ 
բաժնետոմսերի թողարկման Ազդագիրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո 
կթողարկվեն Բ դասի լրացուցիչ փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսեր` բաց բաժանորդագրության 
միջոցով տեղաբաշխմամբ: 

Գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերն ու լիցենզիաներն ուժի մեջ են, Բանկի 
ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա էական ազդեցություն ունեցող դատական 
հայցեր առկա չեն, բացակայում և չեն սպասվում կազմակերպական փոփոխություններ: Դրա հետ 
մեկտեղ Բանկի ղեկավարությունը մշտապես իր ուշադրության ներքո է պահում նաև Բանկի 
կազմակերպական կառուցվածքի արդիական և ժամանակակից բիզնեսի վարման կանոններին 
համապատասխանեցնելու խնդիրը, որի հետևանքով հնարավոր են Բանկի կազմակերպական 
կառուցվածքի փոփոխություններ՝ նպատակ ունենալով բարելավել Բանկի գործունեությունը և 
բարձրացնել շահութաբերությունը: 

Դատական հայցեր, սպասվող փոփոխություններ 
 
Բանկը ներգրավված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական իրավական վարույթների 
մեջ, որոնք կարող են ունենալ կամ վերջերս ունեցել են էական ազդեցություն Բանկի 
ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա, բացառությամբ չաշխատող ակտիվների 
վերականգմանն ուղղված ընթացիկ դատական գործերը, որոնք կունենան դրական ազդեցություն 
Բանկի ֆինանսական վիճակի վրա:  
 
1.4 Թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձ 

2017, 2018, 2019 և 2020 թվականների համար անկախ աուդիտն իրականացրել է «Գրանթ 
Թորնթոն» ՓԲԸ-ն, 2021 թվականի համար անկախ աուդիտ իրականացնելու համար 
հայտարարվել է համապատասխան մրցույթ:  

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0012, Վաղարշյան 8/1 

Հեռ.` +374 (10) 260 964, 260 976,  

Ֆաքս` +374 (10) 260 961, 

Էլ. հասցե` www.gta.am 

Տնօրեն- բաժնետեր Գագիկ Գյուլբուդաղյան 

1.5 Թողարկողի կառավարման անդամները, աշխատակիցները և բաժնետերը 

         Բանկի կառավարման մարմիններն են` 

− Բաժնետերերի ընդհանուր Ժողովը (այսուհետ` «Ժողով»), 

− Խորհուրդը, 
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− Գործադիր մարմինը, այդ թվում՝ կոլեգիալ գործադիր մարմին` Վարչությունը (այսուհետ` 
«Վարչություն») և միանձնյա գործադիր մարմին` Վարչության նախագահ –Գործադիր 
տնօրեն (այսուհետ` «Վարչության նախագահ – Գործադիր տնօրեն»): 

Բանկի կառավարման մարմինների կառուցվածքը 

 

 

 

 

 

Բանկի Խորհուրդը կազմված է 7 անդամներից  

Գագիկ Զաքարյան - Խորհրդի նախագահ, փորձառությունը` 28 տարի: 
Գեորգի Պիսկով - Խորհրդի անդամ, փորձառությունը` 28 տարի: 
Հրահատ Արզումանյան - Խորհրդի անդամ, փորձառությունը` 23 տարի: 
Էդուարդ Զամանյան - Խորհրդի անդամ, փորձառությունը` 29 տարի: 
Դավիթ Փափազյան - Խորհրդի անդամ, փորձառությունը` 16 տարի: 
Վարդան Աթայան - Խորհրդի անդամ, փորձառությունը` 27 տարի: 
Արտեմ Կոնստանդյան - Խորհրդի անդամ, փորձառությունը` 28 տարի: 
Բանկի Վարչությունը կազմված է 7 անդամներից  

Մեսրոպ Հակոբյան ՝ Վարչության նախագահ, փորձառությունը` 20 տարի: 
Արարատ Ղուկասյան՝ Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ, փորձառությունը` 28 
տարի: 
Գոհար Գրիգորյան՝ Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն - Գլխավոր հաշվապահ, 
փորձառությունը` 28 տարի: 
Օվսաննա Առաքելյան՝ Վարչության նախագահի տեղակալ, Իրավական սպասարկման և 
ժամկետանց պարտավորությունների հետբերման գծով տնօրեն, փորձառությունը` 23 տարի: 
Դավիթ Պետրոսյան՝ Վարչության անդամ, Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և 
վաճառքների տնօրեն , փորձառությունը` 19 տարի: 
Գուրգեն Ղուկասյան՝ Վարչության անդամ, Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների 
տնօրեն, փորձառությունը` 17 տարի: 
Արթուր Ապերյան` Վարչության անդամ, Օպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական 
համակարգերի տնօրեն, փորձառությունը` 14 տարի 
Բանկի աշխատակիցների թիվը 31.12.2020 թվականի դրությամբ  կազմում է 824 
աշխատակից:Յունիբանկ ԲԲԸ-ի սովորական անվանական բաժնետոմսերի ուղղակի հսկող 
անձ հանդիսանում է Յունիհոլդինգ ՋիՋի Լիմիթեդ Ընկերությունը – 87.8% (հասցեն՝ Կիպրոս, 
Նիկոսիա, Պատմու 5Բ, Ագլաթզիա, ՓԱ 2103), որը հանդիսանում է 147,805,227 հատ 
սովորական անվանական բաժնետոմսերի և 32,010,000 հատ արտոնյալ անվանական 

ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ  

 

 

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԺՈՂՈՎ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ - 
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ 

 

ԲԱՆԿԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 
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բաժնետոմսերի սեփականատեր: Ընկերության մնացած սովորական անվանական 
բաժնետոմսերի սեփականատերեր են հանդիսանում 6 իրավաբանական և 148 ֆիզիկական 
անձ: 
 

1.6 Թողարկողի թողարկած արժեթղթերի վերաբերյալ տվյալներ 
Ստորև ներկայացվում է Բանկի կողմից իրականացված բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի  
թողարկումների վերաբերյալ  համապարփակ տեղեկատվություն. 

10.07.2015 
Արժեթղթերի դասը`                           սովորական բաժնետոմս 
Արժեթղթերի ձևը`                               ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը`                                       14,500,000 հատ 
Արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)`   100 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`   230 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը` 1,450,000,000 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը` 3,335,000,000 ՀՀ դրամ 

15.04.2016 

Արժեթղթերի դասը`                           սովորական բաժնետոմս 
Արժեթղթերի ձևը`                               ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը`                                       22,704,347 հատ 
Արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)`   100 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`   230 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը ` 2, 270,434,700 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը `  5,222,000,000 ՀՀ դրամ 

19.05.2016 

Արժեթղթերի դասը`                           սովորական բաժնետոմս 
Արժեթղթերի ձևը`                               ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը`                                       12,173,914 հատ 
Արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)`   100 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`   230 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը ` 1, 217,391,400 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը ` 2,800,000,000 ՀՀ դրամ 

09.11.2016 

Արժեթղթերի դասը`                           սովորական բաժնետոմս 
Արժեթղթերի ձևը`                               ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը`                                       14,376,044 հատ 
Արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)`   100 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի տեղաբաշխման արժեքը (արժույթը)`   230 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը` 1,437,604,400 ՀՀ դրամ 
Արժեթղթերի ընդհանուր տեղաբաշխման արժեքը` 3,306,500,000  ՀՀ դրամ 

2016թ.-ի հունիսին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 8% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2016թ.-ի հունիսի 30-ին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
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պարտատոմսերը (UNIBB1) ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում:  

AMUNIBB21ER8 դոլարային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB21ER8 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 8% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 8-Apr-18 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ          50,000    
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ         5,000,000    

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին 100.2814 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 128 
Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում 
 ըստ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 126 
Իրավաբանական 
անձ 2 

2017թ.-ի նոյեմբերին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 5.75% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2017թ.-ի նոյեմբերին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը (UNIBB1) ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում:  

AMUNIBB21ER8 դոլարային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB23ER4 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 5.75% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 11-Sep-2020թ 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 

Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 50,000 

Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 5,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին 100.41 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 161 
Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 158 
Իրավաբանական 
անձ 3 

2017թ.-ի մայիսին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 13.5% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2017թ.-ի հունիսին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը (UNIBB1) ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում:  

AMUNIBB22ER6 դրամային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB22ER6 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 13.50% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 23-Nov-18 
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Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 25,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 250,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի 
դիմաց) 100.98 

Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 32 
Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 30 

իրավաբանական անձանց 2 

2018թ.-ի փետրվարին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 10% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2018թ.-ի փետրվարին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում:  

AMUNIBB22ER5 դրամային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB22ER5 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 10% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 13-Feb-2020 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 25,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 250,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի 
դիմաց) 10 040.65 

Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 31 

Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում 
 ըստ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 30 

Իրավաբանական 
անձ 1 

2018թ.-ի մարտին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 5.5% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2018թ.-ի ապրիլին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում:  

AMUNIBB22ER4 դոլարային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB22ER4 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 5.5% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 13-May-2021 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 5 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 50,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 5,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի 
դիմաց) 100.4894 

Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 54 
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Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում  ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 53 
Իրավաբանական 
անձ 1 

2018թ.-ի նոյեմբերին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 5.5% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2018թ.-ի դեկտեմբերին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակում:  

AMUNIBB26ER7 դոլարային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB26ER7 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 5.5% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 22-Oct-2021 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 50,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 5,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի դիմաց) 100.2399 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 107 
Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում  ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 104 

Իրավաբանական անձ 3 

2018թ.-ի նոյեմբերին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 10% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2018թ.-ի նոյեմբերին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում:  

AMUNIBB27ER5 դրամային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB27ER5 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 10% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 22-Oct-2020 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 

Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 50,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 500,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի դիմաց) 10 008.75 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 40 

Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 39 

Իրավաբանական 
անձ 1 

2018թ.-ի դեկտեմբերին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 10% տարեկան 
եկամտաբերությամբ դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և 
տեղաբաշխման գործընթացը: 2018թ.-ի դեկտեմբերին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական 
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արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և 
ընդգրկվեցին պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019թ.-ի ապրիլին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 5% տարեկան եկամտաբերությամբ 
դոլարային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման 
գործընթացը: 2019թ.-ի մայիսին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային 
պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին 
պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Պարտատոմսերի առաջնային ցուցակումը կատարվել էր Հայաստանի ֆոնդային բորսայում (AMX), 
և դրանք ընդգրկվել են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում: Հայաստանի 
բանկային պամտության մեջ առաջին անգամ հայկական բանկի պարտատոմսերը ցուցակվել են 
Ռուսաստանում: Յունիբանկի 10-րդ թողարկման 5,25% եկամտաբերությամբ անվանական 
արժեկտրոնային պարտատոմսերը ներառվել են Մոսկվայի բորսայի ցուցակման երրորդ 
հարթակում: Պարտատոմսերով առևտուրը սկսվել է ս.թ. օգոստոսի 4-ից (ISIN – AMUNIBB2AER2): 
Յունիբանկը Ռուսաստանում ցուցակման մասին որոշում է կայացրել՝ հաշվի առնելով 
ռուսաստանյան ներդրողների մեծ հետաքրքրությունը բանկի դոլարային պարտատոմսերի 

AMUNIBB28ER3 դրամային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB28ER3 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 10% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 12-Nov-2020 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 50,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ    500,000,000    
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի դիմաց) 10 008.86 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 52 
Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 51 

Իրավաբանական անձ 1 

AMUNIBB28ER3 դրամային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB2AER2 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 5.25% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 15-Nov-2022 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 10,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 1,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի դիմաց) 100.1981 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 33 
Պարտատոմսերի անվանատերերի 
տարանջատում ըստ Ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 31 

Իրավաբանական անձ 2 
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նկատմամբ: Մոսկվայի բորսայում երկրորդային ցուցակումը հնարավորություն կտա 
ռուսաստանյան ներդրողներին ձեռք բերել հայաստանյան բանկի կողմից թողարկված 
պարտատոմսեր պարզեցված ընթացակարգով՝ առանց Հայաստանում բանկային կամ 
արժեթղթերի հաշիվներ բացելու: Անհրաժեշտ է պարզապես հաշիվ ունենալ ՌԴ Ազգային 
հաշվարկային դեպոզիտարիայում կամ վերջինիս պահառուներից մեկի մոտ:  

AMUNIBB2DER6 դոլարային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB2DER6 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 5.3% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 05.02.2024 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 

Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 33,478 

Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 3,347,800 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին 100.31 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 128 

Պարտատոմսերի անվանատերերի տարանջատում 
ըստ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 126 
Իրավաբանական 
անձ 2 

2021թ.-ի մարտին Յունիբանկն ավարտեց 5.3% տարեկան եկամտաբերությամբ դոլարային 
անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման գործընթացը:  

2021թ.-ի ապրիլին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը 
ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և ընդգրկվեցին պարտատոմսերի երկրորդային 
(Bbond) ցուցակում: 

AMUNIBB2EER4 դրամային պարտատոմսերի ամփոփ վերլուծություն 
Պարտատոմսի ISIN AMUNIBB2EER4 
Պարտատոմսի եկամտաբերություն 10.50% 
Պարտատոմսի մարման ամսաթիվ 05.05.2023 
Արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն 4 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի քանակ 100,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսի ծավալ 1,000,000,000 
Տեղաբաշխված պարտատոմսերի միջին գին (100 անվանականի դիմաց) 10,008.94 
Պարտատոմսերի անվանատերերի քանակ 88 

Պարտատոմսերի անվանատերերի տարանջատում 
ըստ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

Ֆիզիկական անձ 86 

իրավաբանական 
անձանց 2 

2021թ.-ի փետրվարին Յունիբանկը հաջողությամբ ավարտեց 10.5% տարեկան 
եկամտաբերությամբ դրամային անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և 
տեղաբաշխման գործընթացը: 2021թ.-ի փետրվարին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի անվանական 
արժեկտրոնային պարտատոմսերը ցուցակվեցին Հայաստանի ֆոնդային Բորսայում և 
ընդգրկվեցին պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում: 
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1.7 Թողարկողի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի վերաբերյալ հիմնական 
տվյալները 
 

Արժեթղթերի դասը` Անվանական, չփոխարկվող, արժեկտրոնային 
պարտատոմս 

Արժեթղթերի ձևը`                  Ոչ փաստաթղթային 
Արժեթղթերի քանակը`                                             400,000 հատ ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի համար, 

600,000 հատ ՀՀ դրամով պարտատոմսերի համար 
Արժեթղթերի անվանական արժեքը 
(արժույթը)`       

100 ԱՄՆ դոլար, 10,000  ՀՀ դրամ  

Արժեթղթերի ընդհանուր անվանական 
արժեքը`    

40,000,000 ԱՄՆ դոլար,  
6,000,000,000 ՀՀ դրամ 

Արժեկտրոնը` ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
Արժեկտրոնների վճարման 
հաճախականությունը`  

ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 

Տեղաբաշխման օրը ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար 

Տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
Շրջանառության ժամկետը` ենթակա է որոշման Թողարկողի Խորհրդի կողմից 
Շրջանառության ձևը` Ազատ շրջանառության իրավունքով 

Պարտատոմսերի ապահովվածությունը` չապահովված 

Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման վերջնական 
պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր 
թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և 
հրապարակվում տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո՝ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, Բանկը 
դիմելու է Հայաստանի ֆոնդային Բորսա պարտատոմսերի ցուցակման համար: Պարտատոմսերի 
ցուցակման դիմումը կարող է նաև չբավարարվել: Բանկը կարող է դիմել նաև արտասահմանում, 
այդ թվում` ՌԴ-ում, գործող ֆոնդային բորսա` պարտատոմսերի կրկնակի ցուցակման համար: 
Պարտատոմսերի ցուցակման դիմումը կարող է նաև չբավարարվել: 
Բանկի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական նպատակը շուկայից միջոցների 
ներգրավումն է: Տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված դրամական միջոցներն ուղղվելու են 
վարկերի տրամադրմանը: 
Առաջարկից օգտվելու համար անձը, որը որոշել է ընդունել առաջարկը և գնել պարտատոմսեր, 
պետք է մասնակցի պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը` Բանկի Գլխամասային գրասենյակի և 
մասնաճյուղային ցանցի միջոցով: Որպես գնորդ կարող է հանդես գալ ցանկացած ռեզիդենտ կամ 
ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը: 

1.8 Վերջնական պայմանների հրապարակման ձևը 
Պարտատմոսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման վերջնական 
պայմանները ենթակա են որոշման Բանկի Խորհրդի կողմից: 
Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները 
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ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն 
երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը 
պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում: 

1.9 Թողարկողի ամփոփ ֆինանսական տվյալները 
Բացարձակ արժեքով ներկայացված ցուցանիշներն արտահայտված են հազ. ՀՀ դրամով: 

Ցուցանիշի անվանումը 

1-ին 
եռամսյակ 

2021թ. 
(աուդիտ 
չանցած) 

 
2020թ. 

(աուդիտ 
անցած) 

 
2019թ. 

(աուդիտ 
անցած)  

31.12.2018 
(Աուդիտ  
անցած) 

31.12.2017 
(Աուդիտ  
անցած) 

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով 
ծախսի նվազեցումից  հետո  

72,720 238,576 1,326,981 931,297 67,602 

Սեփական կապիտալի միջին 
մեծություն  

33,998,961 34,095,834 33,165,728 33,176,713 35,334,279 

Սեփական կապիտալի 
շահութաբերություն (RՕE)% 

0.9% 0.7% 4.0% 2.8% 0.2% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով 
ծախսի նվազեցումից հետո  

72,720 238,576 1,326,981 931,297 67,602 

Ընդհանուր ակտիվների միջին 
մեծություն 

241,152,113 239,228,910 226,843,697 199,485,446 191,844,966 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA), 
% 

0.1% 0.1% 0.6% 0.5% 0.0% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով 
ծախսի նվազեցումից հետո 

72,720 238,576 1,326,981 931,297 67,602 

Գործառնական եկամուտ 
4,088,307 14,686,123 14,502,166 14,762,553 13,454,274 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM), % 
1.8% 1.6% 9.2% 6.3% 0.5% 

Գործառնական եկամուտ 
4,088,307 14,686,123 14,502,166 14,762,553 13,454,274 

Ընդհանուր ակտիվների միջին 
մեծություն 

241,152,113 239,228,910 226,843,697 199,485,446 191,844,966 

Ակտիվների օգտագործման գործակից 
(AU), % 

6.9% 6.1% 6.4% 7.4% 7.0% 

Ընդհանուր ակտիվների միջին 
մեծություն 

241,152,113 239,228,910 226,843,697 199,485,446 191,844,966 

Սեփական կապիտալի միջին 
մեծություն 

33,998,961 34,095,834 33,165,728 33,176,713 35,334,279 

Սեփական կապիտալի 
մուլտիպլիկատոր (EM) 

7.09 7.02 6.84 6.01 5.43 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 
3,047,211 10,051,244 10,136,153 10,518,060 10,491,356 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին 
մեծություն 

185,666,868 181,933,869 167,324,156 151,855,857 148,972,966 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) 
6.7% 5.5% 6.1% 6.9% 7.0% 

Տոկոսային եկամուտ 
5,472,682 19,471,091 19,469,982 20,008,220 22,296,742 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին 
մեծություն 

185,666,868 181,933,869 167,324,156 151,855,857 148,972,966 
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Եկամտաբեր ակտիվների 
եկամտաբերություն 

12.0% 10.7% 11.6% 13.2% 15.0% 

Տոկոսային ծախսեր 
2,425,471 9,419,847 9,333,829 9,490,160 11,805,386 

Պարտավորություններ, որոնց գծով 
կատարվում են  տոկոսային ծախսեր 

202,171,136 202,322,737 191,193,293 164,735,879 154,817,860 

Ծախսատարություն այն 
պարտավորությունների, որոնց  գծով 
կատարվում են տոկոսային ծախսեր 

4.9% 4.7% 4.9% 5.8% 7.6% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով 
ծախսի նվազեցումից  հետո 

72,720 238,576 1,326,981 931,297 67,602 

Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 
204,896,525 204,896,525 204,896,525 204,896,525 203,732,963 

Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի 
հաշվով (EPS) 

0.35 1.16 6.48 4.55 0.33 

Սպրեդ 
7.1% 6.0% 6.8% 7.4% 7.3% 

                     

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԸ ՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԻ ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 
ԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԻՄՆՎԱԾ ԼԻՆԻ 
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՎՐԱ: 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹՈՒՄ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ 
ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԱՍՈՎ) ԿՐՈՒՄ 
Է ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԹԵ ԱՅՆ ՈՉ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ 
ԱՊԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ Է ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱԳՐԻ ՄՅՈՒՍ ՄԱՍԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ 
ԴԵՊՔՈՒՄ: 
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Ծրագրային Ազդագրում կատարված փոփոխությունները 
ԲԱԺԻՆ 3. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1 Անկախ աուդիտորներ 
 
Սկսած 2009թ. Բանկի համար աուդիտորական աշխատանքներն իրականացվել են Grant 
Thօrntօn Internatiօnal-ի հայաստանյան անդամ «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական 
ընկերության կողմից:   
Հասցե. ՀՀ, Երևան 0012, Վաղարշյան փող. 8/1    
Հեռ.  +374 (10) 260 964, 260 976, 
Ֆաքս. - +374 (10) 260 961, 
Էլ.փոստ. www.grantthorntonam 
Տնօրեն-բաժնետեր՝ Գագիկ Գյուլբուդաղյան: 

 
3.2  Ռիսկային գործոններ 

Ընդհանուր բնութագիրը 

Ռիսկերի կառավարումը Յունիբանկի կառավարման համակարգի կարևորագույն մաս է կազմում: 
Յունիբանկում ռիսկերի կառավարումն իրենից ներկայացնում է Բանկի պոտենցիալ վնասների 
կանխարգելմանը և նվազեցմանն ուղղված փոխկապակցված գործողությունների համակողմանի 
համակարգ: Ռիսկերի կառավարման հիմնական նպատակն այն է, որ Յունիբանկը կարողանա իր 
ռիսկերի գումարային մեծությունը պահպանել Բանկի ռազմավարական ծրագրով սահմանված 
ռիսկերի մակարդակի վրա և բարձրացնել Բանկի կապիտալի եկամտաբերությունը:    

Ռիսկերի կառավարման սկզբունքները 

Յունիբանկում ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է Բանկային վերահսկողության կոմիտեի 
(Բանկային վերահսկողության Բազելյան կոմիտե) փաստաթղթերի, Ռիսկերի կառավարման 
համընդհանուր սկզբունքների (GARP), ՀՀ օրենքների և ՀՀ ԿԲ-ի նորմատիվ ակտերի հիման վրա: 
Ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է ռիսկերի նույնականացման, չափման և մոնիթորինգի 
շարունակական գործընթացի միջոցով՝ ռիսկերի սահմանաչափերի և հսկողության այլ միջոցների 
պահպանմամբ: Ռիսկերի կառավարման գործընթացը ծայրաստիճան կարևոր է Բանկի 
շահութաբերության պահպանման համար, և Բանկում աշխատող յուրաքանչյուր անձ 
պատասխանատվություն է կրում իր պարտականությունների հետ կապված ռիսկերի համար:     

Բանկը խրախուսում է ռիսկերի կառավարմանն առնչվող գիտելիքների մակարդակի 
բարձրացմանը նպաստող մշակույթի ձևավորումը՝ մասնավորապես համապատասխան 
սեմինարների կազմակերպման միջոցով:  
 
Ռիսկերի կառավարման համակարգը 

Իր գործունեության ընթացքում Բանկը ենթարկվում է մի շարք ֆինանսական ռիսկերի, և այդ 
գործունեությունը ներառում է ռիսկի կամ ռիսկերի համադրության որոշ աստիճանի վերլուծություն, 
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գնահատում, ստանձնում և կառավարում: Բանկը ենթարկվում է վարկային ռիսկի, 
իրացվելիության ռիսկի և շուկայական ռիսկի, ընդ որում, վերջինս ենթաբաժանվում է առևտրային 
և ոչ առևտրային ռիսկերի: Բանկը ենթարկվում է նաև գործառնական ռիսկերի:   

Ռիսկերի հսկողության անկախ գործընթացը չի ներառում բիզնեսի հետ կապված ռիսկերը, 
ինչպիսիք են փոփոխվող միջավայրը, տեխնոլոգիան և արդյունաբերությունը: Դրանք հսկվում են 
Բանկի ռազմավարական պլանավորման գործընթացի միջոցով:   

Ռիսկերի կառավարումը ներառում է` 

-ռիսկերի ընդունելի մակարդակի և զարգացման ռազմավարության օպտիմալ 
հարաբերակցության հասնելը, 

- հայտնաբերվող  ռիսկերի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացի բարելավում, 
հաշվետվողականության ավելացում 

- ռիսկերի փոխազդեցության գնահատում 

- ռիսկերին համարժեք կապիտալի հաշվարկում և գնահատում 

- վարկերի գնագոյացման նոր մոդելի կիրառմամբ գնի մեջ ռիսկերի ընդգրկում: 

Բանկի կողմից կիրառվում են վարկավորման գործընթացի հուսալիության ապահովման 
մեխանիզմները. վարկավորման վերաբերյալ կոլեգիալ որոշումների կայացումը, ներկայացվող 
վարկային հայտերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը, վարկային միջոցների նպատակային 
օգտագործման նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության սահմանումը, բարձր իրացվելի 
ակտիվներով (գրավով) ստանձնվող պարտավորությունների ապահովումը:  

Հնարավոր կորուստները և ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար Բանկը վարկավորում 
իրականացնելու ժամանակ առաջնահերթությունը տալիս է վարկային պատմություն ձևավորած 
հաճախորդներին: Օգտագործելով ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրի բազայից ստացվող 
տեղեկատվությունը` Բանկը վարկավորում է նաև այն հաճախորդներին, որոնց վերաբերյալ առկա 
է բանկային համակարգի նկատմամբ ստանձնած վարկային պարտավորությունների դրական 
պատմություն:  

Խոշոր ձեռնարկություններին վարկավորելիս Բանկը վարում է պահպանողական 
քաղաքականություն, հիմնականում ակտիվները տեղաբաշխվում են համեմատաբար ցածր 
ռիսկային ճյուղերում կարճաժամկետ և միջին կտրվածքով: Այս նպատակով Բանկը պարբերաբար 
կատարում է տնտեսության ճյուղերի վերլուծություն: Վարկերը, որպես կանոն, առաջնահերթ 
տրամադրվում են այն կազմակերպություններին, որոնք իրենց ընթացիկ հաշիվն ունեն Բանկում: 
Ուսումնասիրելով և վերլուծելով հաճախորդի դրամական հոսքերը` Բանկը որոշում կկայացնի 
վարկի տրամադրման մասին:  

Բանկային ռիսկերի կառավարումը Բանկը տեսնում է ակտիվների և պասիվների արդյունավետ 
կառավարման, պլանավորման, ռիսկերի բացահայտման և չափման, բացահայտված ռիսկերին 
համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման մեջ: Այդ նպատակով Բանկը 
շարունակում է հաշվեկշռի բոլոր հոդվածների կառավարումը, նրանց կանխատեսումը ամենօրյա 



30 
 

մոնիթորինգի միջոցով, սահմանում է բանկում առկա ռիսկերին համապատասխան ակտիվային և 
պասիվային գործառնությունների սահմանաչափեր, պարբերաբար վերլուծում է ռիսկային 
գործընթացները, առաջարկում համապատասխան լուծումներ:  

Վարկային ռիսկերի կառավարման առումով Բանկը ձգտում է ձևավորել արդյունավետ վարկային 
պորտֆել` համակցելով ռիսկ-եկամտաբերություն ցուցանիշները, ինչին հասնելու համար Բանկը 
ձգտում է մեծացնել վարկային պորտֆելի դիվերսիֆիկացիայի ցուցանիշը, հաստատել վարկային 
ուղղությունների /գործիքների/ սահմանաչափեր, որոնք ներկայացվում  են <Բանկի ներդրումային 
քաղաքականության ծրագրում>, ինչպես նաև շարունակում է բարելավել վարկավորման 
գործընթացը:  
Ռիսկերի կառավարման համակարգի նպատակն է աջակցել բանկին իր գործունեության 
ընթացքում առաջացող համընդհանուր ռիսկը պահելու այն մակարդակի վրա, որն ընդունել է 
բանկն իր ռազմավարական խնդիրների շրջանակում: Ռիսկերի կառավարման համակարգի 
առաջնահերթ խնդիրն է առավելագույնս ապահովել բանկի ակտիվների և կապիտալի 
ամբողջականությունը, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնել բանկային գործունեությանը բնորոշ 
բոլոր ռիսկերը, որոնք կարող են հանգեցնել չնախատեսված կորուստների: 
Ռիսկերի կառավարման համակարգն իր նպատակին հասնելու համար առաջնորդվում է 
համակարգված համալիր մոտեցմամբ, որն ուղղված է հետևյալ խնդիրների լուծմանը` 

− բացահայտել և վերլուծել բանկային գործունեության ընթացքում ծագող բոլոր ռիսկերը, 
− սահմանել տարբեր ռիսկերի նկատմամբ վերաբերմունք /ռիսկ ախորժակ/, 
− իրականացնել ռիսկի յուրաքանչյուր տեսակի որակական և/կամ քանակական 

գնահատումներ, 
− կատարել արդեն իսկ իրականացված և պլանավորված գործարքների գծով ռիսկերի 

մակարդակի ամբողջական և համալիր վերլուծություն` բանկային ռիսկերի 
համընդհանուր/գումարային չափը որոշելու նպատակով, գնահատել համընդհանուր 
/գումարային ռիսկերի թույլատրելի չափը և հիմնավորվածությունը: 

Բանկի «Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը» առաջնորդվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ 
ԿԲ-ի նորմատիվ ակտերով, կանոնակարգերով, Բազելյան կոմիտեի համապատասխան 
փաստաթղթերով, Ռիսկերի Կառավարման Համընդհանուր Սկզբունքներով /Generally Accepted 
Risk Principles – GARP/: Հաշվի առնելով բանկի գործունեության բնույթը և ծավալները, բանկում 
առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանում հետևյալ կարևորագույն ռիսկերը. 
 ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿ 
 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՌԻՍԿ 
 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿ 
 ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿ 
 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿ 
 ՊԱՆԴԵՄԻԱՅԻ ՌԻՍԿ 
 ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿ 

 
Վարկային ռիսկ 
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Բանկը ենթարկվում է վարկային ռիսկի, որն իրենից ներկայացնում է այն ռիսկը, որ գործարքի 
մյուս կողմը իր պարտականությունների չկատարման հետևանքով Բանկին կպատճառի 
ֆինանսական վնաս: Բանկի վարկառուների  կողմից պայմանագրային պարտավորությունների    
չկատարումը կարող են էապես ազդել բանկի գործունեության վրա, և առաջացնել լրացուցիչ 
ծախսեր, որոնք բացասական կանդրադառնան բանկի շահույթի վրա: Վարկային ռիսկը Բանկի 
գործունեության կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով ղեկավարությունը առավել մեծ 
ուշադրությամբ է վերահսկում այն: Վարկային ռիսկերը հիմնականում ծագում են վարկերի ու 
փոխատվությունների տրամադրմանն ուղղված վարկավորման գործունեությունից, ինչպես նաև 
Բանկի ակտիվների պորտֆելում պարտքային և այլ արժեթղթերի ավելացմանը հանգեցնող  
ներդրումային գործունեությունից: Վարկային ռիսկն առկա է նաև արտահաշվեկշռային 
ֆինանսական գործիքներում, ինչպիսիք են, օրինակ, վարկային պարտավորությունները և դրանց 
հետ կապված ապահովման (գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք և այլն) պայմանագրերից բխող 
պարտավորությունները:  Վարկային ռիսկի կառավարման ու հսկողության գործառույթներն 
իրականացվում են Բանկի Ռիսկերի կառավարման տնօրինության վարկային ռիսկի 
կառավարման խմբի և Վարկային ստորաբաժանման կողմից և զեկուցվում են Բանկի Խորհրդին և 
Վարչությանը:     

Բանկի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքները լավագույնս ներկայացնում են 
առավելագույն ենթարկվածությունը դրանց հետ կապված վարկային ռիսկին, առանց հաշվի 
առնելու ցանկացած գրավ կամ այլ վարկային ապահովումներ:   
Յունիբանկ ԲԲԸ վարկային պորտֆելը բավականին դիվեսիֆիկացված է և իր մեջ չի պարունակում 
խոշոր կենտրոնացումներ: Վարկավորման գերակա ուղղություններն են հանդիսանում մանրածախ 
վարկավորումն ու ՓՄՁ  վարկերի տրամադրումը:  Այնուամենայնիվ բանկի պորտֆելում առկա են 
չաշխատող ակտիվներ, որոնք և բանկի համար կարող են հանդիսանալ պոտենցիալ կորուստների 
աղբյուր: 
Համաձայն բանկի վարկային պորտֆելի ռիսկայնության վերլուծությունների բանկի պորտֆելը 
ունի հետևյալ կառուցվածքը 31.03.2021թ. դրությամբ: 

Հազ. ՀՀ դրամ 

Ակտիվներ 
Աշխատող 
ակտիվներ 

  Չաշխատող ակտիվներ 

Ցածր ռիսկ   Միջին ռիսկ   Բարձր ռիսկ 
Վարկեր, այդ թվում`           

1. ՀՀ ռեզիդենտներին 108,833,937   3,797,924   29,977,970 

2. ԱՊՀ երկրների 
ռեզիդենտներին 13,994,025   921   1,794,119 

 Ընդամենը 122,827,962   3,798,845   31,772,089 
  
Միաժամանակ բանկի վարկային ռիսկը բնութագրող ցուցանիշներն ունեն հետևյալ տեսքը՝ 
Վարկերի գծով պահուստաֆոնդ/ընդհանուր վարկեր = 6.41% 
Չաշխատող վարկեր/ընդհանուր վարկեր = 21.47% 
Չաշխատող վարկերի պահուստ/ընդհանուր կապիտալ = 31.12% 
Հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստ/չաշխատող վարկեր = 29.83% 
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Շահույթի ծածկման գործակից  (զուտ գործառնական եկամուտներ+պահուստի ստեղծման 
ծախսեր)/վարկերից զուտ կորուստ =  107.55% 

Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները` սահմանելով մեկ փոխառուի կամ 
փոխառուների խմբի, ինչպես նաև վարկավորման ճյուղային կամ աշխարհագրական 
սեգմենտների գծով ընդունելի ռիսկի գումարների սահմանաչափեր:  
Վարկային ռիսկի հետ աշխատանքում բանկին հաջողվել է ստեղծել վաղ կանխարգելման 
ազդանշանների մշակման, հավաքագրման, վերլուծության և գնահատականի համալիր 
համակարգ, որի նպատակը հաճախորդի վարկային կայունության վատթարացման 
հատկանիշների վերհանումը և համապատասխան քայլերի կատարումն է: 

Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է վերանայման 
տարեկան կամ ավելի հաճախակի կտրվածքով: Ըստ ապրանքատեսակների, տնտեսության 
ճյուղերի և երկրների վարկային ռիսկի սահմանաչափերը հաստատվում և անհրաժեշտության 
դեպքում վերանայվում են բանկի Խորհրդի կողմից: 

Վարկային ռիսկը նաև կառավարվում է վարկառուների և պոտենցիալ վարկառուների` մայր 
գումարի և տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծելով և անհրաժեշտության 
դեպքում վարկի տրամադրման սահմանաչափերը փոխելով: 

Տոկոսադրույքների ռիսկերի նվազեցնելու նպատակով Բանկը նպատակահարմար է գտնում 
շարունակել աշխատել ֆիքսված տոկոսադրույքներով, ինչը հնարավորություն է տալիս 
արդյունավետ կերպով կառավարել ակտիվների և պարտավորությունների գնագոյացման խնդիրը: 
Միևնույն ժամանակ տոկոսադրույքի ռիսկը կառավարելու համար Բանկը սահմանում է 
սահմանաչափեր` տոկոսադրույքների նկատմամբ զգայուն ակտիվների ու պարտավորությունների 
ժամկետայնությունների ճեղքվածքների նկատմամբ: 

Արտարժութային ռիսկը զսպվում է` արտարժութային դիրքերի (ինչպես համախառն այնպես էլ 
զուտ) կառավարումը կապակցելով շուկայի վարքագծի կանխատեսումների հետ: Ռիսկի 
նվազեցման համար Բանկի կողմից իրականացվում է ակտիվների և պասիվների կառավարման 
այնպիսի քաղաքականություն, որը թույլ է տալիս արտարժութային պարտավորություններն 
առավելագույնս ապահովել համապատասխան արտարժույթով ակտիվներով: Բանկը, ելնելով 
շուկայում ստեղծվող որոշակի իրավիճակներից, վերլուծելով ՀՀ ԿԲ դրամավարկային 
քաղաքականությունը, չի բացառում նաև հեջավորման կամ առևտրային նպատակներով 
ածանցյալ գործառնություններ իրականացնել հնարավորինս քիչ ռիսկային դաշտերում` 
ուսումնասիրելով գործընկերների ֆինանսական վիճակը` Բանկի համապատասխան ներքին 
կանոնակարգերով սահմանված չափանիշներին համապատասխան: 
 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՌԻՍԿ 
 
Տոկոսադրույքի ռիսկն առաջանում է ֆինանսական շուկաներում տոկոսադրույքների 
անբարենպաստ փոփոխություններից: Բանկի գրեթե բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները 
ֆիքսված տոկոսադրույքով են: Այնուամենայնիվ այդ դեպքում կարող են առաջանալ ռիսկեր, 
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կապված բանկի ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետների 
անհամապատասխանության հետ: Տոկոսադրույքի ռիսկը գնահատելու համար օգտագործվում են 
GAP վերլուծությունը և դյուրացիայի մեթոդը: Նշված ռիսկերը զսպելու համար բանկում վարվում է 
ռիսկերը նվազեցնող գնագոյացման համապատասխան քաղաքականություն: 
 
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿ 
 
Արտարժութային ռիսկը կարող է առաջանալ փոխարժեքի ոչ բարենպաստ տատանումներից: 
Արտարժութային ռիսկը գնահատելու համար բանկն օգտագործում է VAR /value at risk/ մեթոդը և 
GAP վերլուծությունը, ինչպես նաև տարբեր սթրես-թեստեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
գնահատելու արտարժութային ռիսկի ազդեցությունը բանկի շահութաբերության և տնտեսական 
նորմատիվների վրա: 
Վերլուծության համաձայն, բանկում արտարժութային ռիսկը գնահատվել է ցածր մակարդակի 
վրա: 
 
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿ 
 
Իրացվելիությունը բանկի` իր կողմից ստանձնած ֆինանսական և այլ պարտավորությունները 
ժամանակին և ամբողջությամբ կատարելու ընդունակությունն է, իսկ իրացվելիության ռիսկը 
բանկի կողմից այդ պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարելու անկարողության 
արդյունքում հնարավոր կորուստների ռիսկն է: Իրացվելիության ռիսկը առաջանում է բանկի 
ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հոսքի անհամապատասխանությունից 
և/կամ չնախատեսված դեպքերում /շոկ/ բանկի կողմից անմիջապես և միանվագ կերպով իր 
պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտության արդյունքում: 
Իրացվելիության կառավարման համար բանկն առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքներով. 

− իրացվելիության կառավարում` ամենօրյա և անընդհատության հիմունքներով, 
− բանկում իրավունքների, պարտականությունների և պատասխանատվության հստակ 

տարանջատում ստորաբաժանումների միջև, 
− բանկի գործունեության ծավալներին և առանձնահատկություններին համարժեք 

իրացվելիության մակարդակի սահմանաչափերի սահմանում: 
Իրացվելիության ռիսկի կառավարման նպատակով առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում 
սթրես թեստերի կիրառմանը, երբ գնահատվում է բանկի կողմից ներգրավված միջոցների 
անսպասելի /ժամկետից շուտ/ արտահոսքի ազդեցությունը բանկի իրացվելիության 
նորմատիվների վրա: 
 
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿ 
Գործառնական ռիսկն արտաքին գործոնների, ներքին գործընթացների, համակարգերի և 
մարդկային գործոնի արդյունքում առաջացող կորուստների հավանականությունն է, որը կարող է 
բացասական ազդեցություն ունենալ բանկի շահույթի և/կամ կապիտալի վրա: 
Բանկը գործառնական ռիսկի կառավարման նպատակներին և խնդիրներին հասնում է հետևյալ 
մեթոդների և սկզբունքների կիրառմամբ` 
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«Պաշտպանական երեք գծերի մոդել»-ն իր մեջ ներառում է հիմնական երեք մակարդակները. 
1.աշխատակիցների կողմից իրենց գործունեության ընթացքում անմիջական 
պատասխանատվություն գործառնական ռիսկի կառավարման համար, 
2.ռիսկի կառավարման և վերահսկման գործառույթներ /ռիսկերի կառավարման տնօրինություն, 
ներքին աուդիտ/, 
3.ռիսկերի ռազմավարական վերահսկողություն /Բանկի Խորհուրդ և Վարչություն/: 
Գործառնական ռիսկի արդյունավետ կառավարման համար բանկը կիրառում է հետևյալ 
հիմնական սկզբունքները. 
· գործառնական ռիսկի բացահայտման, վերլուծության, դասակարգման և մոնիտորինգի 
արդյունավետ համակարգի ներդրում, 
· սահմանաչափերի ներդրում, 
· իրավասությունների և որոշումների կայացման համակարգի ներդրում, 
· տեխնոլոգիական համակարգի ներդրում, 
· վերահսկման արդյունավետ համակարգի ներդրում: 
Բանկի կողմից ստանձնած ԳՌ ռիսկերի մի մասը Բանկը փոխանցում է Բանկի և ՀՀ ԿԲ կողմից 
լիցենզավորված ապահովագրական կազմակերպությանը (Բանկային ռիսկերի համալիր 
ապահովագրության պայմանագրով (BBB)) 
 
Պանդեմիայի ռիսկ, որն իր վրա կարող է կրել թե՛ Բանկը, թե ներդրողը: Կորոնավիրուսի 
տարածումը և համավարակի տարածման կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված կոշտ 
քայլերը ստիպեցին բանկերին փոփոխություններ կատարել բանկի բնականոն գործունեության 
ապահովման գործընթացի կազմակերպման մեջ: Ինքնամեկուսացման և սահմանափակումների 
ռեժիմի ժամանակահատվածում մասնաճյուղերում բանկային սպասարկման համար բանկերը 
ստիպված են կազմակերպել հաճախորդների սպասարկումը թվային սերվիսներով և հեռավար 
խողովակներով: Տվյալ պարագայում երկրի մակրոտնտեսական վիճակը կարող է ենթարկվել 
էական փոփոխությունների, որն էլ իր հերթին բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ Բանկի 
շահութաբերության և ընթացիկ գործունեության վրա, իսկ ներդրողն էլ, իր հերթին, որոշակի 
չափով իր վրա է վերցնում նաև այդ ռիսկը:  

ՀՀ ֆինանսական շուկան բնութագրվում է պետության կողմից վարվող ֆիսկալ և մոնետար 
քաղաքականությունների հետևանքներին ուղղակիորեն ենթարկվածության բարձր աստիճանով: 
Այնուամենայնիվ, շուկան բավարար չափով տարողունակ է և ունի նոր գործիքների ներդրման և 
զարգացման բավականին լուրջ պոտենցիալ: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ ՀՀ ֆինանսական շուկան 
կարիք ունի եկամտաբերությունների և ժամկետայնության դիվերսիֆիկացիայի դեպի առավել 
երկարաժամկետ և նվազ ռիսկայնությամբ ֆինանսական ակտիվները:  
 
Ռազմաքաղաքական ռիսկ.  
Արցախում ռազմական գործողությունները կարող են բացասական հետևանք ունենալ նաև 
Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական վիճակի վրա,  մասնավորապես Բանկի 
ֆինանսական կայունության և շահութաբերության ցուցանիշների վրա: Արցախում զինադադարի 
պայմանավորվածության իրագործումը երաշխավորում են ռուս խաղաղապահները:   
 



35 
 

Բանկը կշարունակի կատարելագործել ռիսկ մենեջմենթի համակարգը և հզորացնել վերջինիս 
ինտեգրումը կառավարման բոլոր մակարդակներում` ռիսկերի կառավարման գործընթացում 
աշխատողների ընդգրկմամբ որպես գերակայություն: Ռիսկերի կառավարման համակարգի 
զարգացման գործում Բանկն ունի շահութաբերության և ռիսկի մակարդակը համադրել թույլ տվող 
մոտեցումների մշակման և ներդրման ուղղվածություն: 
Ռիսկերի կառավարման համակարգը զարգանալու է ճյուղային լավագույն պրակտիկաներին և 
համաշխարհային թրենդներին համապատասխան: Կազմակերպչական, ռեսուրսային և 
ենթակառուցվածքային բաղկացուցիչները կհամապատասխանեն Բանկի օպերացիոն մոդելին: 
Այս համատեքստում գերակա խնդիրներն են`  

- Բանկի ռիսկ ախորժակի և բիզնեսի ծավալներին համարժեք ընդունելի ռիսկերը 
գիտակցաբար և կշռադատված կերպով ընդունելու ընդունակ անվտանգ և հուսալի 
ֆինանսական ինստիտուտի կերպարի ստեղծումը; 

- Ռիսկերի կառավարման միասնական մոտեցումների և պահանջների մշակումն ու 
ներդրումը, լիազորությունների, գործառութային պարտավորությունների և ռիսկերի 
կառավարման գործընթացի բոլոր մասնակիցների միջև պատասխանատվության 
բաշխման պատշաճ կազմակերպչական կառուցվածքի և համակարգի ապահովումը; 

- Բանկի կայունության վերլուծության համարժեք համակարգի ստեղծումը; 
- ՖՀՄՍ-ին համապատասխան ռիսկերի դասակարգումը և կառավարումը (ՖՀՄՍ 9-րդ 

ստանդարտի կիրառումը); 
- Ռիսկերի և բիզնես գործընթացների կառավարման ընթացքի ավտոմատացումը; 
- Գնագոյացման մոդելի կատարելագործում` հաշվի առնելով ռիսկը;  
- Վաղ փուլերում հնարավոր խնդիրների ահազանգերի բացահայտման գործընթացի 

զարգացումը` վարկային ռիսկի վատթարացման առջև երկրորդ գծի պաշտպանության 
ստեղծման նպատակով: 

 

3.3  Տեղեկատվություն թողարկողի մասին 

3.3.1 Թողարկողի պատմությունը և զարգացումը 

Յունիբանկ բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «Յունիբանկ» կամ «Բանկ») 
հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ «Հայաստան» կամ ՀՀ) 2001թ. 
հոկտեմբերի 9-ին որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն (Գրանցման վկայական N0373 և 
Գրանցման համար թիվ 81` հաստատված ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2001թ. 
հոկտեմբերի 9-ի  թիվ 260 որոշմամբ, Բանկային գործունեության լիցենզիա թիվ 81` տրված 10 
հոկտեմբերի, 2001թ.): Բանկի 2015թ. մարտի 12-ի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկը 
վերակազմավորվել է, և ներկայումս Բանկի կազմակերպաիրավական ձևն է՝ բաց 
բաժնետիրական ընկերություն:   

Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝ 

Հայերեն` «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ռուսերեն` ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИБАНК» 



36 
 

Անգլերեն` “UNIBANK” OPEN JOINT STOCK COMPANY 

Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝ 

Հայերեն` «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 

Ռուսերեն` ОАО «ЮНИБАНК» 

Անգլերեն` “UNIBANK” OJSC 

Բանկը կարգավորվում է Հայաստանի օրենքներով և իր գործունեությունն իրականացնում է 
Հայաստանի Կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) կողմից 2001թ. հոկտեմբերի 10-ին տրված Բանկային 
գործունեության թիվ 81 լիցենզիայի հիման վրա: Յունիբանկի գլխամասային գրասենյակը 
գտնվում է քաղաք Երևանում: Բանկն ունի 54 մասնաճյուղ, 30 մասնաճյուղ Երևանում, 22 
մասնաճյուղ Հայաստանի այլ շրջաններում և երկուսը՝ Արցախի Հանրապետությունում: Բանկն 
ունի մեկ ներկայացուցչություն ք.Մոսկվայում, Ռուսաստան, ինչպես նաև մասնաճյուղ <ԱՍՏԱՆԱ> 
միջազգային ֆինանսական կենտրոնում: 

Մասնաճյուղերին տրված լիազորությունները գործում են անժամկետ: Մասնաճյուղերի 
կառավարիչները ՀՀ ԿԲ սահմանված կարգով անցնում են լիցենզավորում: 

Բանկի գրանցված գրասենյակի հասցեն է՝ ք. Երևան, Չարենցի փող. 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5: 
Հեռախոս` (37410) 59-22-59; 59 55 55 

Ֆաքս` (37410) 55-51-40 

Էլեկտրոնային փոստ` unibank@unibank.am 

Ինտերնետային կայք՝ www.unibank.am 

Յունիբանկը հանդիսանում է հետևյալ ապրանքային նշանների գրանցված սեփականատերը 
Հայաստանում. 

 

Գրանցման ամսաթիվ. 07.08.2002 

Գրանցումն ուժի մեջ է մինչև 30.11.2021 

Գրանցման համար. 6906 

 

Գրանցման ամսաթիվ. 07.08.2002 

Գրանցումն ուժի մեջ է մինչև 30.11.2021 

Գրանցման համար. 6907 

Յունիբանկը հանդիսանում է Unistream բանկային փոխանցումների խոշորագույն գործակալը 
Հայաստանում: 
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Յունիբանկը հանդիսանում է Հայաստանի բանկային համակարգի անբաժանելի մասը՝ կայուն 
հեղինակությամբ և հզոր շուկայական դիրքով:  Այս տարիների ընթացքում Յունիբանկը 
Հայաստանում ձևավորել է բարձր հեղինակություն և այժմ հանդիսանում է Հայաստանի 
առաջատար բանկերից մեկը:  

 
Նշանակալի իրադարձություններ 

2002թ.Յունիբանկը գործարկեց Unistream դրամական փոխանցումների համակարգը, որը 
Հայաստանի դրամական փոխանցումների առաջատար համակարգերից մեկն է:   

2003թ. Յունիբանկը դարձավ «ԱրՔա» տեղական վճարային համակարգի անդամ:  

2004թ. Յունիբանկը դարձավ Visa International համակարգի անդամ:   

2005թ. Յունիբանկը մեկնարկեց հիփոթեքի և ավտովարկերի գծով վարկավորման լայնածավալ 
ծրագիր, զբաղեցնելով, համապատասխանաբար, երկրորդ և առաջին տեղերը ՀՀ բանկային 
համակարգում:  

2006թ. Յունիբանկը դարձավ IFAD-ի գյուղական վայրերում ներդրումների խթանման ծրագրի, 
ինչպես նաև SMEDNC հիմնադրամի փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման ծրագրի մասնակից: 
2007թ. Յունիբանկը համալրեց իր կանոնադրական կապիտալը մինչև 5 599 մլն ՀՀ դրամ:  
Ներդրվեց ABN AMRՕ բանկի ռիսկերի կառավարման ծրագիրը:  

2008թ. Յունիբանկը դարձավ Հայաստանի ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ֆոնդային բորսայի անդամ: 

2009թ.Յունիբանկի մասնաճյուղային ցանցը միացվեց տվյալների միասնական բազային: 
Ներկայումս բանկի բոլոր մասնաճյուղերն աշխատում են օnline ռեժիմով:  

2010թ. հունիսի 3-ին Moody’s միջազգային վարկանշային գործակալությունը Յունիբանկին 
շնորհեց ֆինանսական կայունության  E+ , արտարժույթով և ազգային դրամով ավանդների Ba3 
երկարաժամկետ և NP կարճաժամկետ վարկանիշերը: Բոլոր վարկանիշերն ունեցել են «Կայուն 
կանխատեսում»:   

2011թ.Յունիբանկը Ասիական Զարգացման Բանկի հետ համատեղ մեկնարկեց առևտրի 
ֆինանսավորման ծրագիր, որի շրջանակներում ձեռներեցներին տրամադրվում են 
ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ: 2011թ.  Unistream միջազգային դրամական 
փոխանցումների համակարգը իր հաճախորդների համար գործարկեց նոր հաճախորդների 
արտոնյալ քարտեր (customer loyalty cards), ինչը բարձրացրեց դրամական փոխանցումների 
արդյունավետությունը՝ զգալիորեն կրճատելով հաճախորդների սպասարկման ժամանակը և 
հաճախորդներին հնարավորություն տալով օնլայն ստուգել իրենց փոխանցումների 
կարգավիճակը 

2012թ.Thomsօn Reuters միջազգային կորպորացիան Յունիբանկին շնորհեց Հայաստանում 
«Լավագույն դիլինգ բանկ 2012» կոչումը: 2012թ. վերջին Բանկը ավարտին հասցրեց իր սեփական 
պրոցեսինգային կենտրոնի գործարկման գործընթացը, որը 2013թ. հունվարին հավաստագրվեց 
Visa International-ի կողմից:  
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2013թ. Բանկը մասնակցեց ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից հիմնված Վարկերի երաշխավորման հիմնադրամի 
ծրագրի կառավարման համար հայտարարված մրցույթին: Բանկը նաև ստորագրել է 
համագործակցության պայմանագիր Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի և Առևտրի և 
զարգացման Սևծովյան բանկի հետ, որի շրջանակներում ՄՖԿ-ն Բանկին տրամադրել է երկու 
վարկ՝ յուրաքանչյուրը 5 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով վարկ: Նշված վարկերը տրամադրվել էրն 
Հայաստանում ՓՄՁ-երի վարկավորման համար օգտագործելու նպատակով: ՄՖԿ-ն, Եվրոպայում 
և Կենտրոնական Ասիայում բանկային խորհրդատվության իր ծրագրի միջոցով, Յունիբանկին 
աջակցություն է ցուցաբերում ռիսկերի կառավարման և ՓՄՁ վարկավորման գործընթացների 
բարելավմանը նպատակաուղղված իր խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով: 
Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցությունը Բանկին օգնել է 
ձևավորելու իր ՓՄՁ վարկավորման բիզնեսը, նպաստելու Հայաստանում ՓՄՁ-երի զարգացմանը 
և, հետևաբար, նոր աշխատատեղերի ստաղծմանը:  

2014թ. Յունիբանկը համագործակցություն սկսեց Intel Express դրամական փոխանցումների 
միջազգային համակարգի հետ: Այն նաև ներդրեց տեղեկատվության անվտանգության ISO 
27001:2013 միջազգային ստանդարտը և հիմնեց իր Unibank Prive անհատական բանկային 
ծառայությունների համակարգը:   

Բանկի 2015թ. մարտի 12-ի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկը վերակազմավորվել է, և 
ներկայումս Բանկի կազմակերպաիրավական ձևն է՝ բաց բաժնետիրական ընկերություն: 

Յունիբանկը, որպես Unistream դրամական փոխանցումների համակարգի անդամ, 
իրականացնում է նաև դրամական փոխանցումների գործունեություն:  Մինչև 2012 թվականը 
Յունիբանկը Unistream-ի միակ գործակալն էր Հայաստանում, որին բաժին էր ընկնում 
Հայաստանում ստացված փոխանցումների ավելի քան 50%: Իր շուկայական դիրքի ամրապնդման 
նպատակով 2012թ.-ից Յունիբանկը սկսեց իր ծառայություններն առաջարկել հայաստանյան այլ 
բանկերի միջոցով: Բանկը 2014թ. համագործակցություն է սկսել միջազգային դրամական 
փոխանցումների համակարգ Intel Express-ի հետ: 

Կոմունալ վճարումների արագ և արդյունավետ պրոցեսինգի նպատակով Յունիբանկի կոմունալ 
վճարումներ կատարող հաճախորդներին անվճար տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ 
տեղեկությունները պարունակող UNIPAY կոմունալ վճարումների քարտեր:    

 «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն Գերմանա-հայկական հիմնադրամի և գերմանական KfW բանկի հետ 
համատեղ սկսել է բիզնես վարկավորման նոր ծրագիր` ուղղված ձեռնարկությունների 
էներգոարդյունավետության բարձրացմանը: Ծրագրի մասնակիցները հնարավորություն ունեն ոչ 
միայն ստանալ բիզնես վարկեր շահավետ պայմաններով, այլ նաև` էապես կրճատել 
ձեռնարկության էներգոծախսերը: 

09.12.2016 դեկտեմբերին Աթենքում կայացավ «Ապագայի բանկ 2016» միջազգային համաժողովը, 
որում Յունիբանկը ճանաչվեց «Տարվա գործընկեր»: Համաժողովը, որին մասնակցեցին 
ֆինանսական և բանկային համակարգի 200 ներկայացուցիչներ ԱՊՀ, եվրոպական և ասիական 
երկրներից, նվիրված էր վճարային համակարգերի, դրամական փոխանցումների և 
նորամուծությունների ոլորտներին:  
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 13.01.2017 2016թ.-ի արդյունքներով Յունիբանկն անցավ PCI DSS (PCI Data Security Standard) 
ստանդարտի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկացիոն աուդիտը և ստացավ 
PCI DSS 3.2 հավաստագիր: PCI DSS-ը տվյալների անվտանգության լավագույն ստանդարտներից 
է, որը մշակվել է միջազգային վճարային համակարգերի կողմից` նպատակ ունենալով 
կատարելագործել քարտերի միջոցով իրականացվող գործարքների պաշտպանության 
տեխնոլոգիան:  

2017թ-ի հունվարից Յունիբանկն ավտոմատացրեց փոքր բիզնեսին տրամադրվող անգրավ 
վարկերի հաստատման գործընթացը` ներդնելով «Prօtօbase Labօratօries» ընկերության մշակած 
նորագույն CRM համակարգը: CRM համակարգի շահագործումը նպաստեց հաճախորդների 
սպասարկման որակի և արդյունավետություն բարձրացմանը, էապես արագացրեց բիզնես 
վարկերի տրամադրման գործընթացը և հնարավորություն տվեց կրճատել բանկի ծախսերը։ 

Յունիբանկն առաջին բանկն է Հայաստանում, որը հաջողությամբ անցավ SWIFT վճարային 
համակարգի կողմից մշակված անվտանգության պահանջներին համապատասխանության 
ատեստավորումը: Customer Security Controls Framework 1.0. ստանդարտը պարունակում է 
վերահսկողության պարտադիր և առաջարկվող տարրեր` ուղղված տեղեկատվական 
անվտանգության, կիբերանվտանգության բարձրացմանը, ինչպես նաև տեղեկատվական 
ենթակառուցվածքի պաշտպանմանը: Այդ նպատակով SWIFT-ը մշակել է ատեստավորման 
գործընթաց, որը բանկերին անհրաժեշտ էր անցնել մինչև 2017թ.-ի ավարտը: 
2018թ.-ին Յունիբանկը և Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը 
կնքեցին համագործակցության համաձայանագիր: «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն և FMO-ն իրականացրեցին 
«Կանայք բիզնեսում» նոր վարկավորման ծրագիրը, որի շրջանակներում կին ձեռներեցներին 
տրամադրվեց 10 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկավորում: Յունիբանկն իրականացրեց պարտատոմսերի 4 
թողարկում` տեղաբաշխելով 1 մլրդ ՀՀ դրամ և 5 մլն ԱՄՆ դոլար գումարի պարտատոմս: Unibank 
Prive-ն արժանացավ SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018 մրցանակի ԱՊՀ 
երկրներում private banking-ի ոլորտում հաճախորդների լավագույն սպասարկում կազմակերպելու 
համար: 
2019 թվականին բանկն ընդլայնեց իր ներկայության աշխարհագրությունը և բացեց հինգ նոր 
մասնաճյուղ` Գուգարք, Արարատ, Իսակով, Նորագավիթ, Գևորգ Չաուշ: Նախորդ տարի 
Յունիբանկը նախաձեռնեց և հաջողությամբ  ներդրեց արհեստական բանականության 
տեխնոլոգիան` թարմացնելով անգրավ սպառողական վարկերի գծով վարկային սքորինգը: 
Նորարարական ալգորիթմն օգնում է էապես կրճատել ծախսերը, մշակել մեծ ծավալի 
տեղեկատվություն, վերլուծել և մոդելավորել հաճախորդի պրոֆիլը` դրանով իսկ նպաստելով 
զանգվածային վարկավորման աճին: Հաճախորդների արտաքին տնտեսական գործունեության 
զարգացմանն օժանդակելու նպատակով թղթակցային հարաբերություններ են հաստատվել 
արտասահմանյան մի շարք բանկերի, այդ թվում` Landesbank Baden-ի (Գերմանիա), Banca 
Popolare di Sondrio-ի (Իտալիա), Եվրասիական զարգացման բանկի (Ղազախստան), 
Տրանսկապիտալբանկի (Ռուսաստան) հետ: 2019 թվականին Յունիբանկը դարձավ Visa 
միջազգային վճարային համակարգի մրցանակի հաղթող «Largest Visa Issuance in Armenia» 
անվանակարգում` Հայաստանում Visa քարտերի թողարկման թվով առաջատար դիրքի համար: 
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2020 թվականի նշանակալի իրադարձություններ 
 

- 2020 թվականի 1-ին եռամսյակում TÜV Rheinland ընկերությունն Յունիբանկում 
իրականացրել է աուդիտ և վերահաստատել բանկի տեղեկատվական անվտանգության 
համակարգի համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին: Նշված 
միջազգային ստանդարտն ուղղված է բանկի տեղեկատվական անվտանգության 
համակարգի, հաճախորդների անձնական տվյալների պաշտպանության մակարդակի 
բարձրացմանը, տվյալների մշակման և վերահսկման գործընթացի արդյունավետության 
բարելավմանը:  

- ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված՝ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման նպատակով տնտեսվարողներին օժանադակելու  միջոցառումների ծրագրերի 
շրջանակներում Յունիբանկը սկսեց վարկավորման դիմումների ընդունումը:  

- Հաճախորդների սպասարկման գործընթացն ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակով, 
EasyPay վճարահաշվարկային ընկերությունը և Յունիբանկն ընդլայնեցին 
համագործակցությունը:  

- 2020 թվականի հունիսի 29-ին, Zoom հավելվածի միջոցով կայացավ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի 
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որում ամփոփվեցին բանկի 2019թ.ի 
արդյունքները և ներկայացվեցին զարգացման հիմնական ուղղությունները: Հաշվի առնելով 
Յունիբանկի 2019թ. ֆինանսական գործունեության արդյունքները, ժողովում որոշում 
կայացվեց սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ 
չվճարել և մոտ 1.3 մլն ՀՀ դրամ  զուտ շահույթն ուղղել բանկի հեռանկարային 
զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%: Բանկի կանոնադրական կապիտալի 
ավելացման նպատակով որոշվեց թողարկել 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր 
յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ հաստատագրված տարեկան 
շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմս, ինչը թույլ կտա Բանկին 
շարունակել իր՝ մանր և միջին ձեռնարկություններին և անհատներին վարկավորելու 
ուղղությամբ բանկային առաջնային գործունեության զարգացումը:  

- Յունիբանկը 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակում սկսեց Visa անհպում քարտերի 
սպասարկումը, որոնց միջոցով կարելի է կատարել վճարումներ ապրանքների և 
ծառայությունների դիմաց` քարտը պարզապես մոտեցնելով տերմինալին:  

- 2020 թվականի 1-ին կիսամյակում Յունիբանկը վերանայեց անգրավ սպառողական 
վարկերի սքորինգային համակարգը /վարկարժանության գնահատական/՝ ներդնելով 
արհեստական բանականության տեխնոլոգիան: Արհեստական բանականության 
տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և որակյալ մշակել մեծ ծավալի 
տեղեկատվություն, վերլուծել հաճախորդների տվյալները և ավելի մեծ ճշգրտությամբ 
կառուցել նրանց պրոֆիլը: Արդյունքում բանկը, խնայելով ժամանակը և միջոցները, 
կկարողանա էլ ավելի օպտիմալացնել վարկերի գծով որոշումների ընդունման 
գործընթացը, բարձրացնել ռիսկերի գնահատման որակը և բարելավել բարեխիղճ 
հաճախորդների սպասարկումը՝ նրանց առաջարկելով վարկավորման ավելի լավ 
պայմաններ: 
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- Հայաստանի բանկային պամտության մեջ առաջին անգամ հայկական բանկի 
պարտատոմսերը ցուցակվել են Ռուսաստանում: Յունիբանկի 10-րդ թողարկման 5,25% 
եկամտաբերությամբ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը ներառվեցին 
Մոսկվայի բորսայի ցուցակման երրորդ հարթակում: Պարտատոմսերով առևտուրը սկսվեց 
ս.թ. օգոստոսի 4-ից (ISIN – AMUNIBB2AER2): Յունիբանկը Ռուսաստանում ցուցակման 
մասին որոշում է կայացրել՝ հաշվի առնելով ռուսաստանյան ներդրողների մեծ 
հետաքրքրությունը բանկի դոլարային պարտատոմսերի նկատմամբ: Մոսկվայի բորսայում 
երկրորդային ցուցակումը հնարավորություն կտա ռուսաստանյան ներդրողներին 
ձեռքբերել հայաստանյան բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր պարզեցված 
ընթացակարգով՝ առանց Հայաստանում բանկային կամ արժեթղթերի հաշիվներ բացելու: 
Յունիբանկի պարտատոմսերը կարող են ձեռք բերել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ 
իրավաբանական անձինք: Պարտատոմսերի առքուվաճառքի գնանշմամբ զբաղվում 
է  GX2 միջազգային խմբի կազմում ընդգրկված «Ջի Էքս Թու Ինվեստ» (GX2 Invest) 
ընկերությունը: 

- Մասնաճյուղային ցանցի ընդլայնման շրջանակներում Սիսիան և Ապարան քաղաքներում 
բացվեցին Յունիբանկի նոր մասնաճյուղերը:   

- 25.12.2020 թվականին Յունիբանկն արժանացել է Visa միջազգային վճարային 
համակարգի կողմից սահմանված «Sustainability Icon» մրցանակին:  
Visa-ի ներկայացուցիչները շնորհավորել են Յունիբանկին հիանալի արդյունքների համար և 
հույս հայտնել, որ գալիք 2021թ.-ին բանկի հետ միասին ավելի շատ նախագծեր 
կիրականացվեն: 

- Յունիբանկը հաջողությամբ տեղաբաշխեց 5 մլն ԱՄՆ դոլար  և 500 մլն ՀՀ դրամ ծավալով 
արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի տեղաբաշխումը և կազմակերպեց 
պարտատոմսերի ցուցակումը Հայաստանի ֆոնդային բորսայում: 
02.09.2020 թվականին  ՀՀ ԿԲ տվեց համաձայնություն բացել <<Յունիբանկ ԲԲԸ 
մասնաճյուղ <ԱՍՏԱՆԱ> միջազգային ֆինանսական կենտրոնում (Ղազախստանի 
Հանրապետություն), իսկ 12.11.2020 թվականին <ԱՍՏԱՆԱ> միջազգային ֆինանսական 
կենտրոնի կարգավորող մարմինը մասնաճյուղին տրամադրեց գործունեություն 
իրականացնելու լիցենզիա: Բանկի <ԱՍՏԱՆԱ> միջազգային ֆինանսական կենտրոնում 
մասնաճյուղ բացելը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով`  

 Բանկի աշխարհագրության ընդլայնումը` Չինաստանի, Հարավ-Արևելյան Ասիայի 
երկրների, Հնդկաստանի մոտ լինելը, այդ թվում` ԵԱՏՄ և ԱՊՀ երկրների հետ ինտեգրման 
խորացումը; 

 Բանկի լրացուցիչ ճկունությունը և հարմարավետությունը Ղազախստանի 
Հանրապետությունում կոնտրագենտների հետ հաշվարկների անցկացման գործում; 

 Թղթակից բանկերի շրջանակի ընդլայնումը; 
 Գործառնությունների անցկացումն ԱՄՖԿ (AIX.kz) բորսայում, որի բաժնետերեր են` 

Շանհայի բորսան, Goldman Sachs-ը, NASDAQ-ը և հենց ԱՄՖԿ-ը: 
ԱՄՖԿ-ը հիմնված է Նյու Յորքի, Լոնդոնի, Դուբայի, Հոնկոնգի և Սինգապուրի ֆինանսական 
կենտրոնի փորձի վրա: ԱՄՖԿ-ը գտնվում է Ղազախստանի Նուր Սուլթան (ավելի վաղ` Աստանա) 
քաղաքում: ԱՄՖԿ-ում մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղությունները հիմնված կլինեն 
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Բանկի ընթացիկ գործիքակազմի վրա, հիմնական շեշտը կդրվի Միջին և Հարավ-Արևելյան 
Ասիայի երկրների շահառուների հետ տրանզակցիոն հաշվարկների կատարման վրա: 
Մասնաճյուղի աշխատանքը նախատեսված է առանց դրամարկղային հանգույցի միայն 
անկանխիկ միջոցներով գործառնությունների կատարման համար: Աճի հիմնական ուղղությունն 
առևտրային ֆինանսավորման գործառնություններն են (ապահովված երաշխիքներ և/կամ 
ակրեդիտիվներ):  
 
2021 թվականի 1-ին եռամսյակի նշանակալի իրադարձություններ 

1-ին եռամսյակում Raiffeisen Bank International ավստրիական բանկը միջազգային 
փոխանցումների բարձր որակ ապահովելու համար Յունիբանկին շնորհել է «Որակի 
գերազանցություն 2020» (STP Quality Award)  մրցանակը: STP (Straight-Through Processing)-ը 
մրցանակը շնորհվում է միջազգային վճարային գործարքների ավտոմատացման և մշակման 
արագություն ապահովելու համար: 

Յունիբանկի տվյալների մշակման կենտրոնն այժմ ամբողջությամբ սնուցվում է արևային 
էներգիայով: Սա Հայաստանում առաջին բանկային տվյալների կենտրոնն է, որն աշխատում է 
վերականգնվող էներգիայի աղբյուրով:Յունիբանկի տվյալների մշակման կենտրոնը ստեղծվել է 
2016 թվականին՝ տեղեկատվության հսկայական ծավալների մշակման և պահպանման համար: 
Կենտրոնն ապահովում է բանկի ցանցային, սերվերային և կոմունիկացիոն սարքավորումների 
անխափան աշխատանքը: 

Դեկարբոնացման նպատակով կանաչ էներգիային անցումը Յունիբանկի զարգացման 
ռազմավարության հիմնական բաղադրիչներից մեկն է: Կենտրոնի անցումն արևային էներգիայի 
բանկին թույլ է տալիս լուծել միանգամից երկու խնդիր. պաշտպանել շրջակա միջավայրը և 
բարձրացնել կենտրոնի անկախության մակարդակը` միաժամանակ ապահովելով դրա 
առավելագույն արդյունավետությունը: 

Բանկը բացեց նոր <Մոսկվա> մասնաճյուղը ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Աբովյան փողոց, 18 շենք 
հասցեում: Մասնաճյուղի հաճախորդները կսպասարկվեն նորագույն տեխնիկայով հագեցած, 
ժամանակակից և հարմարավետ սրահում, որտեղ, բացի ավանդական բանկային 
ծառայություններից, հաճախորդները հնարավորություն կունենան Բանկում սպասարկվելը 
համադրել հաճելի ժամանցի հետ: 

1-ին եռամսյակի ընթացքում Յունիբանկը թողարկեց դրամային և դոլարային պարտատոմսեր 
արժեկտրոնային բարձր եկամտաբերությամբ՝  համապատասխանաբար 10,5%  և 5.3% տարեկան:  

 
Գլխամասային գրասենյակ 

Յունիբանկի գործունեության հիմնական վայրը գլխամասային գրասենյակն է, որտեղ աշխատում 
են կառավարման, ֆինանսական, հաշվապահական, իրավաբանական, ռիսկերի գնահատման, 
հաճախորդների սպասարկման, հավաքագրումների, տնտեսական, մարքեթինգի և բիզնեսի 
զարգացման, մարդկային ռեսուրսների և վարչական կառավարման գործառույթներ 
իրականացնող աշխատակիցներ:  
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Ներքին աուդիտի ստորաբաժանում 

Յունիբանկը հիմնադրման օրվանից ունեցել է իր սեփական Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը: 
Ներքին աուդիտը անկախ ստորաբաժանում է: Նրա իրավասությունները ներառում են 
ստուգումների անցկացում, ռիսկերի գնահատում, Բանկի ղեկավարությանը հաշվետվությունների 
ներկայացում, համաձայն Բանկի կողմից ընդունված կանոնակարգի:     

Ներքին աուդիտը ամենամսյա հիմունքով Բանկի ղեկավարությանը և եռամսյակային 
հաճախականությամբ Բանկի Խորհրդին ներկայացնում է իր գործունեության և աուդիտի 
արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններ՝ նշելով բոլոր ոլորտներում բացահայտված 
ռիսկերը և առաջարկելով դրանց կառավարման արդյունավետ մեխանիզմներ: Տարին մեկ անգամ 
Ներքին աուդիտը իրականացնում է ներքին հսկողության համակարգի ստուգում:    

ՆԱ ստորաբաժանման ղեկավարը հաշվետու է Խորհրդին և ազատ մուտք ունի դեպի Բանկի 
վերադաս ղեկավարության բոլոր մակարդակները:  

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը պարբերական ստուգումներ է անցկացնում Բանկի 
մասնաճյուղերում՝ իրականացնելով ռիսկի կառավարում և վերահսկողություն: Արդյունքները 
ներառվում են հաշվետվության մեջ: 

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կառուցվածքը համապատասխանում է միջազգային 
ստանդարտներին: 

Ներդրումները 

ա. Էական ներդրումներ 

Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի ընթացքում և դրանից հետո մինչև Ազդագիրը 
գրանցման ներկայացնելու պահը Բանկի կողմից էական ներդրումներ չեն կատարվել: 

բ. Ընթացիկ էական ներդրումներ 

Ընթացքի մեջ գտնվող էական ներդրումներ Բանկի կողմից չեն իրականացվում: 

գ. Ապագա էական ներդրումներ 

Բանկի կառավարման մարմինները չեն ստանձնել որևէ պարտավորություն ապագայում էական 
ներդրումներ իրականացնելու վերաբերյալ: 

 

3.4 Բիզնեսի նկարագիրը 
 
Հիմնական գործունեության նկարագիրը 
Հավատարիմ մնալով իր վարկային քաղաքականությանը` Բանկը շարունակել է դիվերսիֆիկացնել 
իր վարկային պորտֆելը` մեծացնելով  մանրածախ վարկերի և ՓՄՁ վարկերի տեսակարար կշիռը 
վարկային պորտֆելում: Վարկավորման սեգմենտի ընտրության հարցում Բանկը ղեկավարվել է 
հետևյալ չափանիշներով` իրավաբանական անձինք, որոնք ունեն կայացած բիզնես, կայուն և 
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կանխատեսելի ամենամսյա դրամական մուտքեր, ֆիզիկական անձինք, որոնք ունեն 
եկամուտների միջին և բարձր մակարդակ:  
Խոշոր ձեռնարկություններին վարկավորելիս Բանկը վարել է պահպանողական 
քաղաքականություն, հիմնականում ակտիվները կարճաժամկետ տեղաբաշխվել են 
համեմատաբար ցածր ռիսկային ճյուղերում: Այս նպատակով Բանկը պարբերաբար կատարել է 
տնտեսության ճյուղերի վերլուծություն, ինչպես նաև ՓՄՁ-ի գծով պլանային ցուցանիշները 
կատարելու նպատակով իրականացվել են ՓՄՁ վարկավորման գծով սքորինգային մոդելի 
մշակում, ՓՄՁ վարկային հայտերի հաստատման ավտոմատացում, ՓՄՁ վարկավորման գծով 
աշխատակիցների որակավորման բարձրացում: 

 
Մանրածախ բիզնես 

 
Մանրածախ բիզնեսում Բանկի աշխատանքն ուղղված էր գործիքակազմի կատարելագործմանը, 
բիզնես գործընթացների օպտիմալացմանը, հաճախորդների հետ հետադարձ կապի ուժեղացման 
միջոցով սպասարկման որակի բարձրացմանը: Վարկավորման տոկոսադրույքի նվազեցման 
ուղղությամբ կենտրոնական բանկի քաղաքականության շրջանակներում Բանկն առաջարկել է 
հաճախորդներին առավել գրավիչ պայմաններ: Կայուն աճ արձանագրվել է ապրանքների և 
կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման համար սպառողական վարկերի, ոսկու գրավով վարկերի 
գծով: 
Բանկը շարունակել է ֆինանսավորման արժեքի նվազեցման քաղաքականությունը` ժամկետային 
ավանդների համար սահմանելով չափավոր տոկոսադրույքներ: 
 

Կորպորատիվ բիզնես 
 

Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ռազմավարությանը համահունչ, 2020թ. 4-րդ եռամսյակի 
ընթացքում Յունիբանկը շարունակել է ակտիվ քայլերը` նպատակաուղղված հիշյալ սեգմենտի 
համար վարկային միջոցների հասանելիության բարձրացմանը:  
Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց ձեռներեցության աջակցման նպատակով FMO 
Հոլանդական զարգացման բանկի հետ դեռևս 2018թ. ընթացում կնքվել էր վարկային ռեսուրսների 
տրամադրման պայմանագիր, որի շրջանակներում Յունիբանկին տրամադրվել էր 10 մլն ԱՄՆ 
դոլար գումար: 

Մանրածախ 
պորտֆել 

54% 

Բիզնես 
պորտֆել 

46% 

Վարկային պորտֆելի կառուցվածքը  31.12.20թ 
դրությամբ 
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Սպասարկման ցանց, հաճախորդային բազա 
 
Ներկայում Յունիբանկի սպասարկման ցանցը ներառում է 54 մասնաճյուղ Հայաստանում և 
Արցախում, 87 պրոմո կետ, 145 բանկոմատ, 114 վճարային տերմինալ: Մոսկվայում գործում է 
Բանկի ներկայացուցչությունը, որն օժանդակում է օտարերկրյա  հաճախորդների ներգրավմանը: 
Տարվա ընթացքում Բանկը սպասարկել է ավելի քան 317,000 հաճախորդների: 
Դրամական փոխանցումների սպասարկման ոլորտում շարունակվում է նկատվել ծավալների չնչին 
փոփոխություն, ինչը պայմանավորված է բանկի միջոցով ստացվող ֆիզիկական անձանց 
միջազգային ոչ առևտրային փոխանցումների համանման ծավալներով: 

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Unistream դրամական փոխանցումների համակարգը 

Unistream-ը դրամական փոխանցումների համակարգ է, որը փոխանցումներ է իրականացնում 
ամբողջ աշխարհով՝ առանց հաճախորդի կողմից բանկային հաշիվ բացելու անհրաժեշտության: 
Յունիբանկը Unistream համակարգի գործակալ է, հետևաբար կարող է կանխիկ դրամի 
փոխանցման ու ստացման ծառայություններն առաջարկել իր մասնաճյուղերում: Յունիբանկն իր 
հաճախորդներին առաջարկում է նաև ստանալ Unistream դրամական փոխանցումը քարտով` 
առանց մասնաճյուղ այցելելու, հեռախոսազանգի միջոցով: Յունիբանկը դրամական 
փոխանցումներ է կատարում ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով:  

Իր շուկայական դիրքի ամրապնդման նպատակով Unistream-ը 2012 թվականից սկսեց իր 
ծառայություններն առաջարկել նաև հայաստանյան այլ բանկերի միջոցով:    

Unibank Privé  

Յունիբանկը ընդլայնում է իր հաճախորդների հնարավորությունները և մասնավոր բանկինգի 
ոլորտում առաջարկում է անհատական սպասարկում՝ Unibank Privé: Նշված համակարգի 
շրջանակներում հաճախորդների սպասարկումը իրականացվում է բարձրագույն մակարդակով՝ 
Երևանի կենտրոնում գտնվող ժամանակակից, հարմարավետ գրասենյակում:    

Խոշոր վարկեր 
61% 

ՓՄՁ վարկեր 
39% 

Բիզնես պորտֆելի կառուցվածքը  
31.12.20թ դրությամբ 
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Համապատասխան եկամտի մակարդակ և կարգավիճակ ունեցող հաճախորդներին Բանկն 
առաջարկում է լիարժեք ֆինանսական լուծումներ, որոնք ներառում են կապիտալի կառավարման 
համակարգված մոտեցում, արդյունավետ ֆինանսական պլանավորում և ներդրումային 
ռազմավարության մշակում: Սպասարկման բոլոր փուլերում հաճախորդի հետ աշխատում է 
անհատական ֆինանսական մենեջերը, որը, լինելով փորձառու մասնագետ, պատրաստ է 
աջակցություն ցուցաբերել ցանկացած իրավիճակում: Unibank Privé-ի հաճախորդը կարող է 
ցանկացած ժամանակ դիմել և հանդիպում նշանակել անհատական մենեջերի հետ: Բոլոր 
գործարքների անվտանգությունն ու գաղտնիությունը երաշխավորված են:  

Բանկային ծառայությունների համալիր փաթեթից բացի, Unibank Privé-ի հաճախորդները 
ստանում են նաև մի շարք լրացուցիչ հնարավորություններ և ծառայություններ: Priօrity Pass 
քարտը տալիս է մուտքի իրավունք 120 երկրների օդանավակայանների 700 VIP-գոտիներ` 
հաճախորդին հնարավորություն ընձեռելով հարմարավետ սպասելու իր թռիչքին: Շահավետ 
ռոումինգի համար Բանկը նաև անվճար տրամադրում է ճամփորդական SIM-քարտ՝ 
ճանապարհորդության ընթացքում արագ և որակյալ հաղորդակցության ապահովման համար: 

Գանձապետական գործառնություններ  
Բանկի գանձապետարանն իրականացնում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
իրացվելիության կարգավորման վերաբերյալ առաջարկությունների վերլուծություն, կանխատեսում 
և մշակում` Բանկի պահանջարկներից ելնելով առկա հաստատված սահմանաչափերի 
շրջանակում: Իրացվելիության վիճակի և իրացվելիության կառավարման վերաբերյալ որոշումների 
կատարման վերահսկողության կազմակերպումն Ակտիվների և պարտավորությունների 
կառավարման հանձնաժողովի լիազորության ներքո է, որը վերահսկում է իրացվելիության 
ընդունվող ռիսկի մակարդակը և կառավարում է իրացվելիությունը Բանկի մակարդակով, այդ 
թվում` համակարգում է Բանկի բոլոր արտաքին ներգրավումները` հաշվի առնելով ընթացիկ 
մակրոտնտեսական պայմանները, շուկայական կոնյունկտուրան և ֆոնդավորման արժեքի 
նվազման հիմքերը:  
Գանձապետարանը որդեգրել է Բանկի կարճաժամկետ իրացվելիության կառավարման 
պահպանողական քաղաքականություն: Միաժամանակ ծրագրվում է բարելավել ներդրումների 
աշխարհագրական դիվերսիֆիկացիան գանձապետական պորտֆելի արդյունավետ 
կառավարումն ապահովելու և պահպանելու համար` Բանկի ռազմավարական նպատակներին և 
խնդիրներին համապատասխան:  
Գանձապետարանը միջբանկային կարճաժամկետ ավանդների և արժեթղթերի հետ 
գործառնություններ անցկացնելիս ուշադրություն է դարձնում  ինչպես կառավարման ներքո 
գտնվող ակտիվների եկամտաբերության կայուն մակարդակը պահպանելուն, այնպես էլ 
պարտատոմսերի նոր տեղաբաշխումների մասնակցության միջոցով ներդրումային այլ 
հնարավորություններ փնտրելուն: 
Հիմնական խնդիրները գանձապետական գործառնությունների կատարելագործման շրջանակում` 

- գանձապետական պորտֆելի արդյունավետ կառավարման ապահովում, 
- գանձապետական պորտֆելի դիվերսիֆիկացիա, 
- փողերի շուկաների և արժեթղթերի շուկաների մշտադիտարկում և շուկայական ռիսկերի 

օպերատիվ վերահսկողություն, 
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- այլընտրանքային ներդրումային հնարավորությունների որոնում: 
 

Նոր ծառայությունների մատուցում 
Հասկանալով արտաքին սպառնալիքները և մարտահրավերները` մենք ձգտում ենք մեր բիզնեսի 
առավելագույն կոնցենտրացիայի թիրախային սեգմենտներում, որպեսզի կենտրոնացնենք 
ջանքերը հաճախորդային լավագույն ծառայության և գործիքային առաջարկի ձևավորման, 
հաճախորդային ծառայության մրցակցային առավելության պահպանման վրա գործառնական և IT 
խնդիրների նորարարական լուծումների միջոցով: Մինչև 2023 թվականը մեր նպատակը 
ժամանակակից տեխնոլոգիական Բանկ ստեղծելն է, որը կնպաստի տնտեսական զարգացմանը և 
հաճախորդների բարեկեցությանը`  լայն շրջանակի պրոֆեսիոնալ բանկային ծառայությունների 
մատուցման միջոցով, ինչն էլ անձնակազմին կերաշխավորի լիարժեք մասնագիտական 
ինքնաարտահայտում, արժանի վարձատրություն և սոցիալական վստահության պահպանում` 
ապահովելով Բանկի մասնակիցների առավելագույն շահույթը Բանկի բավարար մակարդակի 
կայունության պարագայում` միաժամանակ գործելով օրենսդրությանը համապատասխան, 
առաջնորդվելով գործարար էթիկայի, կորպորատիվ մշակույթի և սոցիալական 
պատասխանատության սկզբունքներով: 
 
3.5   Բանկի Խմբի կառուցվածքը 

1) Եթե բանկը խմբի անդամ է, ապա համառոտ ներկայացնել խմբի կառուցվածքը  

ՀՀ ԿԲ-ի 28.04.17թ.-ի թիվ 24 ԾՕՀ Ա որոշման համաձայն, «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական 
ընկերությունը, «ՌԵՍՈ» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերությունը և 
«Յունիլիզինգ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը 
որակվել են /ճանաչվել են/ որպես հայկական բազմապրոֆիլ ցածր ռիսկային ֆինանսական խումբ` 
բանկային ենթախմբով` «ՅՈՒՆԻԳՐՈՒՊ» անվանմամբ, որի կառուցվածքը ներկայացված է 
Բանկի բաժնետոմսերի Ազդագրի  Հավելված 3-ում: Բանկը դուստր ընկերություններ չունի: 

3.6 Բանկի հիմնական միջոցները 

Առկա չեն բանկի տրամադրության տակ գտնվող և մոտակայքում պլանավորվող էական 
մեծություն կազմող հիմնական միջոցներ (շենքեր, շինություններ, հողամաս, սարք, սարքավորում 
և այլն), որոնց արժեքը գերազանցում է թողարկողի հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի 
10 և ավելի տոկոսը: 

3.7 Բանկի կապիտալ ռեսուրսները (պասիվները) 

Բանկի պասիվները 31.12.2020թ. դրությամբ կազմել են 238,172 մլն. դրամ, որի 14.2%-ը կամ 
33,899 մլն դրամը կազմում է սեփական կապիտալը, իսկ 85.8%-ը ընդամենը 
պարտավորությունները: Սեփական կապիտալի 88.8%-ը կամ 30,095.3 մլն դրամը կազմել է 
կանոնադրական կապիտալը, 1.8%-ը կամ 608.5 մլն դրամը` գլխավոր պահուստը, 5%-ը կամ 1,723 
մլն դրամը` վերագնահատման պահուստները և 4.3%-ը կամ 1,473 մլն դրամը` չբաշխված շահույթը: 
Ընդամենը պարտավորությունների խոշորագույն հոդվածները հաճախորդների նկատմամբ 
պարտավորություններն են, ՀՀ ԿԲ-ից և բանկերից ու այլ ֆինանսական կազմակերպություններից 
ներգրավված միջոցները, բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերը, որոնք կազմել են ընդամենը 
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պարտավորությունների համապատասխանաբար 76.8%-ը կամ 156,806 մլն դրամ, 14.5%-ը կամ 
29,574 մլն դրամ և 4.6%-ը կամ 9,498 մլն դրամ: Բանկի 2020թ. դրամական հոսքերի հիմնական 
գումարներն արտացոլված են ստորև (տեղեկատվությունը կցված ֆայլում է): Բանկը իր 
եռամսյակային միջանկյալ և տարեկան հաշվետվությունները հրապարակում է բանկի 
ինտերնետային կայքի` www.unibank.am, «Հաշվետվություններ» բաժնում, որտեղից կարելի է 
սեփական կապիտալի և ընդամենը պարտավորությունների մասին առավել ընդգրկուն 
տեղեկատվություն ստանալ: Բանկի դրամական հոսքերը գոյանում են նրա հիմնական 
գործունեությունից, այն է վարկերի տրամադրում, ավանդների ներգրավում, արժեթղթերի առք ու 
վաճառք, արտարժույթի առք ու վաճառք, վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցում, 
փոխանցումներ և այլն:  
Բանկային գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ֆինանսական միջնորդություն` միջոցների 
ներգրավման և տեղաբաշխման իրականացում, ուստի կարելի է ասել, որ ցանկացած 
պարագայում բանկի համար միջոցների ներգրավումը հանդիսանում է առաջնային և հիմնական 
խնդիր: Բանկի գործունեության վրա ուղղակի կամ անուղղակի ազդող կապիտալ ռեսուրսների 
օգտագործման սահմանափակումներ առկա չեն: 

3.8 Հետազոտական աշխատանքները և զարգացման ուղղությունները 
Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար բանկի կողմից հետազոտական և 
զարգացման աշխատանքներին ուղղված քաղաքականությունը, ներառյալ` բանկի կողմից 
ֆինանսավորվող հետազոտական և զարգացման աշխատանքներին ուղղված ծախսերի 
մեծությունը: (կարող են նաև ներկայացվել այնպիսի հետազոտական և զարգացման 
աշխատանքներ, որոնք կապված չեն բանկի գործունեության հետ): 
Առկա չեն: 

 

3.9 Արտոնագրերը և Լիցենզիաները 

Բանկը 2001թ.-ի հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործառնություններ 
իրականացնելու №1 լիցենզիա, որն անժամկետ է: Բանկի 2015թ. մարտի 12-ի Ընդհանուր ժողովի 
որոշմամբ Բանկը վերակազմավորվել է, և ներկայում Բանկի կազմակերպաիրավական ձևն է՝ բաց 
բաժնետիրական ընկերություն:   

 

3.10 Զարգացման վերջին միտումները 
 

Բանկի ակտիվները 31.12.2020 թվականի դրությամբ կազմել են 238.2 մլրդ դրամ՝ նվազելով 10.8 
մլրդ դրամով՝ նախորդ ֆինանսական տարվա վերջի ցուցանիշի համեմատ: Վարկային 
ներդրումները կազմել են 156.6 մլրդ դրամ, կամ ընդհանուր ակտիվների 65.7%-ը: 
Պարտավորությունների ծավալը կազմել  է 204.3 մլրդ դրամ` նվազելով 10.9 մլրդ դրամով 
նախորդ ֆինանսական տարվա վերջի ցուցանիշի համեմատ: 
Պարտավորությունները հաճախորդների նկատմամբ կազմել են 156.8 մլրդ դրամ` նվազելով 33 
մլրդ դրամով նախորդ տարվա վերջին ցուցանիշի համեմատ: Վերջինս հիմնականում նվազել է 
իրավաբանական անձանցից ներգրաված ցպահանջ միջոցների նվազման հաշվին: 
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Բանկի կապիտալը 
Կապիտալի համարժեքության նորմատիվը 2020թ. դեկտեմբերին կազմել է 13.41%` 2020թ. 
սեպտեմբերի համեմատ նվազելով 1.0 տոկոսային կետով, ռիսկով կշռված ակտիվների աճի 
հաշվին: Կապիտալի համարժեքության ցուցանիշը գերազանցում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի 
կողմից սահմանված նվազագույն մակարդակը (12%): 31.12.2020թ. դրությամբ նորմատիվային 
կապիտալը կազմել է 31.0 մլրդ դրամ: 
Զուտ շահույթը տարվա արդյունքներով կազմել է 238,576 հազ ՀՀ դրամ: 
Մանրածախ բիզնես 
Մանրածախ բիզնեսում Բանկի աշխատանքն ուղղված էր գործիքակազմի կատարելագործմանը, 
բիզնես գործընթացների օպտիմալացմանը, հաճախորդների հետ հետադարձ կապի ուժեղացման 
միջոցով սպասարկման որակի բարձրացմանը:  
Վարկավորման տոկոսադրույքի նվազեցման ուղղությամբ Կենտրոնական բանկի 
քաղաքականության շրջանակներում Բանկն առաջարկել է հաճախորդներին առավել գրավիչ 
պայմաններ: Կայուն աճ արձանագրվել է ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման 
համար սպառողական վարկերի, ոսկու գրավով վարկերի գծով: 
Բանկը շարունակել է ֆինանսավորման արժեքի նվազեցման քաղաքականությունը` ժամկետային 
ավանդների համար սահմանելով չափավոր տոկոսադրույքներ:                 
2016 թվականի մարտական գործողություններից շուրջ չորս տարի անց Ադրբեջանի 
հանրապետությունը կրկին դիմեց զենքի ուժին՝ արցախյան հիմնահարցը հօգուտ իրեն լուծելու 
համար: Պատերազմը ստեղծեց լրացուցիչ բեռ ՀՀ տնտեսության համար, պահանջելով բոլոր 
հնարավոր ռեսուրսների համախմբում համավարակի պայմաններում արդեն տնտեսության 
բնականոն գործունեությունը շարունակելու համար: Արդյունքում, ՀՀ-ում ձևավորել է բացասական 
միջավայր տնտեսական ակտիվության համար, ինչի պատճառով Հայաստանն այս տարին փակեց 
շուրջ 7 տոկոս տնտեսական անկմամբ, իսկ համաձայն Կենտրոնական բանկի գնահատման՝ 2021 
թվականը կփակի 4.8 տոկոս տնտեսական անկմամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) 
«Համաշխարհային տնտեսական հեռանկարները» 2021 թ. հունվարի զեկույցի  Հայաստանում 
2021թ․  կանխատեսվում է 3,1% տնտեսական աճ, իսկ 2022թ․ այն կկազմի 4,5%։ 
Կորոնավիրուսի համավարակի պայմանները, ինչպես նաև վերջին ամիսների 
իրադարձությունները հանգեցրել են Բանկի հետագա զարգացման խնդիրների ու 
առաջնահերթությունների փոփոխությանը, և Բանկի ղեկավարությունը վերանայում է տարեկան 
կանխատեսումները` վերլուծելով Յունիբանկի զարգացման տարբեր սցենարներ: 
Քաղաքացիների և բիզնեսի օժանդակությանը միտված քայլերի շրջանակում Յունիբանկը 
մասնակցում է կառավարության` փոքր և միջին բիզնեսի խթանման, սոցիալական աջակցության 
նպաստների վճարման ծրագրերին, վարկերի գծով մարումների հետաձգման հնարավորության 
տրամադրմանը, վարկերի վերակառուցման հնարավորությանը, հաճախորդների հետ 
անմիջական շփումն առավելագույնս սահմանափակելու նպատակով ներդրվել է մոբայլ բանկինգի 
համակարգին հեռավար միացման հնարավորություն 

 
Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, 2021-2023 թվականների պլանով Բանկը զերծ է մնալու 
ընդլայնողական ծրագրերից, ռեսուրսները հիմնականում կենտրոնացնելով ակտվների որակի 
բարելավման և ծախսերի կրճատման վրա: Յունիբանկի կողմից հաստատված ռազմավարության 
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շրջանակներում սահմանվել են 2021թ. զարգացման հետևյալ առանցքային 
առաջնահերթությունները` 

- Ռազմավարական որոշումների ընդունման առանցքային գործոնը` համաշխարհային 
տնտեսության բացասական միտումների հավանական զարգացումն  է կորոնավիրուսի 
համավարակի պայմաններում 

- Գործիքների և գործառնությունների շահութաբերությունը պետք է որոշվի երկարաժամկետ 
եկամտաբերության ստացմամբ 

- Շեշտադրումը պասիվների էժանացման և կոմիսիոն մարժայի աճի, և ոչ թե վարկային 
պորտֆելի աճի վրա 

- IT տեխնոլոգիաների զարգացում (CRM համակարգ, մոբայլ բանկինգ և այլն), ինչը թույլ է 
տալիս բանկին ստանալ հաճախորդի մասին հնարավոր տեղեկատվություն և օգտագործել 
այն հաճախորդների լոյալության բարձրացման համար և քրոս վաճառքներ իրականացնել 
առանց վարչական ծախսերի էական ավելացման 

- Տեխնոլոգիական կատարելագործում, թվային հարթակի վաճառքի զարգացում 
- Վարկավորման բնագավառում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների 

հետագա զարգացում 
- Հաճախորդահեն մոտեցման զարգացում և հաճախորդների պահանջմունքների խորը 

վերլուծության հիման վրա` սպասարկման և գործիքակազմի ձևավորում նաև նրանց 
կոնտրագենտների համար 

- Յունիբանկի ֆինանսական արդյունավետության և դիրքերի բարելավման ապահովում 
բանկային համակարգում, Բանկի ներդրումային գրավչության բարձրացում: 

 
Ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար նախատեսված է հետևյալ խնդիրների 
լուծումը` 

• սակագնային ճկուն քաղաքականության և հաճախորդի նկատմամբ անհատական 
մոտեցման ապահովում 

• սպասարկման կորպորատիվ չափորոշիչների կատարելագործում 
• բանկի տարածաշրջանային ցանցի աշխատանքի կատարելագործում 
• համալիր ռիսկ վերլուծության համակարգի կատարելագործում 
• ակտիվների որակի բարելավում 
• խնդրահարույց պարտավորության հետ արդյունավետ աշխատանք 
• ռեսուրսային բազայի ձևավորման աղբյուրների դիվերսիֆիկացում 
• բանկի աշխատակիցների որակի նպատակաուղղված բարձրացում 
• վարկավորման և միկրո, փոքր ու միջին բիզնեսի սպասարկման բնագավառում 

առաջատար դիրքերի ամրապնդում 
• առկա բիզնես գործընթացների հետագա ավտոմատացում 
• գործառնական ծախսերի օպտիմալացում և արդյունավետության բարձրացում բանկային և 

տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների հաշվին 
• բանկային նոր տեխնոլոգիաների, պարզ և ստանդարտ ծառայությունների հեռահար 

կառավարման համակարգերի ներդրում                                                       
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• մի շարք միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ռեսուրսների 
ներգրավման ուղղությամբ գործակցության ընդլայնում               

• միջբանկային գործառնությունների, վարկավորման և արժութափոխարկային 
գործառնությունների զգալի աճ        

• արժեթղթերի շուկայի՝ հատկապես պարտատոմսերի գծով աշխուժացման դրական 
միտումներ,                  

• շահույթի նպատակային ցուցանիշների ապահովում 
 

Բանկը կշարունակի կատարելագործել ռիսկ մենեջմենթի համակարգը և հզորացնել վերջինիս 
ինտեգրումը կառավարման բոլոր մակարդակներում` ռիսկերի կառավարման գործընթացում 
աշխատողների ընդգրկմամբ որպես գերակայություն:  
Ռիսկերի կառավարման համակարգի զարգացման գործում Բանկն ունի շահութաբերության և 
ռիսկի մակարդակը համադրել թույլ տվող մոտեցումների մշակման և ներդրման ուղղվածություն: 
Վարկային ռիսկի հետ աշխատանքում Բանկին հաջողվել է ստեղծել վաղ կանխարգելման 
ազդանշանների մշակման, հավաքագրման, վերլուծության և գնահատականի համալիր 
համակարգ, որի նպատակը հաճախորդի վարկային կայունության վատթարացման 
հատկանիշների վերհանումը և համապատասխան քայլերի կատարումն է: 
Ռիսկերի կառավարման համակարգը զարգանալու է ճյուղային լավագույն պրակտիկաների և 
համաշխարհային թրենդներին համապատասխան: Կազմակերպչական, ռեսուրսային և 
ենթակառուցվածքային բաղկացուցիչները կհամապատասխանեն Բանկի օպերացիոն մոդելին: 
Չնայած 2020թ․ դժվարություններին Բանկին հաջողվեց տեխնոլոգիական նոր առաջընթաց 
գրանցել և մանր սպառողական վարկերի համար ներդնել արհեստական բանականության հիման 
վրա գործող նոր սքորինգային համակարգ՝ ի լրումն գործող սքորինգային համակարգի, ինչը 
հնարավորություն է ընձեռում առավել կառավարելի դարձնել այդ գործիքների վարկային ռիսկերը։ 
Գերակա խնդիրներն են`  

- Բանկի ռիսկ ախորժակի և բիզնեսի ծավալներին համարժեք ընդունելի ռիսկերը 
գիտակցաբար և կշռադատված կերպով ընդունելու ունակ անվտանգ և հուսալի 
ֆինանսական ինստիտուտի կերպարի ստեղծումը; 

- Ռիսկերի կառավարման միասնական մոտեցումների և պահանջների մշակումն ու 
ներդրումը, լիազորությունների, գործառութային պարտավորությունների և ռիսկերի 
կառավարման գործընթացի բոլոր մասնակիցների միջև պատասխանատվության 
բաշխման պատշաճ կազմակերպչական կառուցվածքի և համակարգի ապահովումը; 

- Բանկի կայունության վերլուծության համարժեք համակարգի ստեղծումը; 
- ՖՀԱՍ և ՖՀՄՍ-ին համապատասխան ռիսկերի դասակարգումը և կառավարումը (ՖՀՄՍ 

9-րդ ստանդարտի կիրառումը); 
- Ռիսկերի և բիզնես գործընթացների կառավարման ընթացքի ավտոմատացումը; 
- Գնագոյացման մոդելի կատարելագործում` հաշվի առնելով ռիսկը;  
- Վաղ փուլերում հնարավոր խնդիրների ահազանգերի բացահայտման գործընթացի 

զարգացումը` վարկային ռիսկի վատթարացման առջև երկրորդ գծի պաշտպանության 
ստեղծման նպատակով: 
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3.11 Շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը 
2021թ. ակտիվների և պարտավորությունների ծավալը հասցնել համապատասխանաբար 274 մլրդ 
դրամ և 238 մլրդ դրամի, որոնք ենթադրում են տոկոսային աճ համապատասխանաբար 15% և 
16,8%, վարկային պորտֆելի նվազում 1.2 մլրդ դրամով կամ 0.8%, որից բիզնեսի պորտֆելի 
ծավալը կնվազի 4 մլրդ դրամով կամ 6 %-ով, իսկ մանրածախ բիզնեսի պորտֆելի ծավալային աճը 
կկազմի 2.8 մլրդ դրամ կամ 3.3%: 2021թ. ընթացքում բոլոր բիզնես առաջադրանքներն 
իրականացնելու արդյունքում բանկն ակնկալում է ապահովել 921 մլն դրամ զուտ շահույթ: 2021թ. 
ընթացքում բանկի կողմից մշակված պլանների համաձայն, հիմնական աշխատանքները 
տարվելու են բանկի կողմից արդեն իսկ ձևավորված վարկային պորտֆելի ծավալի և որակի 
պահպանման ուղղությամբ և չաշխատող ակտիվների գծով նախատեսվում է լրացուցիչ 
մասհանումների իրականացում մոտ 2.2 մլրդ դրամի: Բանկի հիմնական նպատակներից է 
հանդիսանում համասեռ և դիվերսիֆիկացված վարկային պորտֆելի ձևավորումը, որը հնարավոր 
է միմիայն ՓՄՁ վարկերի ծավալների ընլայնման և դրանց կշռի մեծացման հաշվին ընդհանուր 
վարկային պորտֆելում, ինչպես նաև մանրածախ բիզնեսի զարգացման հաշվին:  

Խոշոր կորպորատիվ վարկերի գծով առանձնահատուկ քաղաքականություն բանկը չի վարում և չի 
պատրաստվում այդ ուղղության զարգացման համար իր առաջ որոշակի նպատակներ դնել: Այս 
ոլորտը դիտարկվում է որպես կարճաժամկետ ցածր ռիսկային պրոյեկտների մեջ ավելցուկային 
իրացվելի միջոցների օգտագործման հնարավորություն: Բանկը բացառում է այս ուղղության մեջ 
երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի իրականացումը առաջիկա տարիներին:  

Մանրածախ բիզնեսի զարգացման նպատակով 2021թ. բանկի առջև դրված են բավականին 
զուսպ ծավալային աճի պլաններ: Մանրածախ բիզնեսի զարգացման ուղղությունները որոշելիս 
բանկը հաշվի է առել վերջին զարգացումները տարբեր վարկատեսակների ռիսկայնության, 
եկամտաբերության և ծախսատարության առումով:   

Մանրածախ բիզնեսի պորտֆելի մեջ հիմնական աճ բանկը առաջին տարում պատրաստվում է 
ապահովել գրավով ապահովված վարկերի ծավալի (1,2 մլրդ դրամի աճ), ինչպես նաև անգրավ 
սպառողական պորտֆելի հաշվին (4,7  մլրդ դրամի աճ): Այս վարկերի գծով վերջին շրջանում 
ռիսկայնության որոշակի աճ է գրանցվել, որը համադրվելով արդյունավետ տոկոսադրույքի 
վերևից սահմանափակման հետ նվազեցնում է դրանց զուտ եկամտաբերությունը, հասցնելով այն 
ոչ ռիսկային պրոդուկտների, հիփոթեքի և գրավով վարկերի  զուտ եկամտաբերությանը: Տվյալ 
վարկերի ուղղությամբ բանկը  իրականացրել է սքորինգային համակարգի վերամշակում, քանի որ 
նոր եկամտաբերության առավելագույն շեմի առկայությամբ հին ռիսկայնությունը կարող է հասնել 
բանկի համար անթույլատրելի մակարդակի: Բացի հիմնական բիզնես ուղղություններից բանկը 
պատրաստվում է ավելցուկային միջոցները օգտագործել միջբանկային շուկայում ներդնելու, 
ինչպես նաև արժեթղթերի պորտֆելի ավելացման նպատակով: Բանկի պասիվների 
կառուցվածքում նպատակադրված էական փոփոխությունները ուղղված են պասիվների 
կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը և ծախսատարության նվազեցմանը: 
Ռեսուրսների ներգրավման մեջ մեծ մաս ակնկալվում է ապահովել հաճախորդների ցպահանջ 
միջոցներով, որը հնարավորություն կտա մեծացնել ցպահանջ միջոցների կշիռը ընդհանուր 
պարտավորություններում, այդպիսով իջեցնելով բանկի ընդհանուր ռեսուրսի արժեքը:  
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Աշխատակիցներ 

2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ աշխատակազմի ընդհանուր թիվը կազմել է 824, ներառյալ 7 
Խորհրդի և 7 Վարչության անդամներ: Բոլոր աշխատակիցները աշխատում են լրիվ 
աշխատանքային օրով:  

 

3.12 Տեղեկատվություն թողարկողի ակտիվների և պարտավորությունների, 
ֆինանսական վիճակի, եկամուտի և ծախսերի մասին 

Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 

Կցվում է 2020 թվականի բանկի՝ աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված տարեկան 
ֆինանսական հաշվետվությունը, ինչպես նաև 2021թ.-ի 1-ին եռամսյակի հրապարակված  
ֆինանսական հաշվետվության պատճեն: 



ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ  ԺՈՂՈՎ 

Բանկի աշխատակազմ 

Ընդհանուր բաժին 

Ներքին աուդիտ 

ԲԱՆԿԻ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

      ԲԱՆԿԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ -  
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ 

Վարչության անդամ, վաճառքների և 
կոորպորատիվ բիզնեսի զարգացման 

տնօրեն 

Վաճառքների և կորպ. բիզնեսի 
զարգացման տնօրինություն 

Վարչության անդամ,,  
Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ 

Ներկայացուցչություն  
ՌԴ, ք.Մոսկվա 

Բանկի Վարչությանը կից 
մշտական հանձնաժողովներ 

Բանկի Խորհրդին կից 
մշտական հանձնաժողովներ 

Oպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի գծով 
տնօրեն 

Oպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի  
 տնօրինություն 

ՓՄՁ վարկավորման կենտրոն 

Վարչության անդամ, մանրածախ բիզնեսի 
զարգացման և վաճառքների տնօրեն 

Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների 
տնօրինություն 

Գրավով չապահովված սպառողական 
վարկերի վաճառքի դեպարտամենտ 

Պրոմո կետեր 

Զեղչային ծրագրի զարգացման և 
քարտային գործիքների վաճառքի 

դեպարտամենտ 

Առցանց վաճառքների 
ծառայություն 

Օպերացիոն վարչություն 

Թեժ հեռախոսակապի 
կենտրոն 

 (Call-center) 

Օպերացիոն սպասարկման 
դեպարտամենտ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ 

Կանխիկ 
փաստաթղթաշրջանառության և 

ներքին հաշվետվությունների 
վարչություն 

Համակարգչային 
ադմինիստրավորման և 

կոմունիկացիաների վարչություն  

Տեխնիկական սպասարկման 
վարչություն 

Պրոցեսինգի սպաս. և վճարային 
համակարգերի վարչություն 

Խնդրահարույց ակտիվների 
իրավական սպասարկման 

դեպարտամենտ 

Մանր սպառողական և քարտային վարկային 
պարտավ.բռնագանձման վարչ. 

Կորպորատիվ և սպառողական վարկային 
պարտավ. բռնագանձման վարչ. 

Դատաիրավական աշխատանքների 
դեպարտամենտ 

Դրամական փոխանցումների 
դեպարտամենտ 

Վարչության անդամ,  
Ֆինանսական տնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ  
Հաշվապահական հաշվառման տնօրինություն 

Ֆինանսական տնօրինություն 

Վարչության անդամ, Վարչության նախագահի 
տեղակալ- իրավական սպասարկման և ժամկետանց 

պարտավորությունների հետբերման տնօրեն 
Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավ. 

հետբերման տնօրինություն 

ՓՄՁ խնդրահարույց վարկերի հետ 
աշխատանքների վարչություն 

Խնդրահարույց ակտիվների իրավական 
սպասարկման վարչ. 

Մանրածախ խնդրահարույց վարկերի 
հավաքագրումների վարչություն 

Թեժ հեռախոսակապի կենտրոն         
(Call-center) 

Սպառողական վարկային 
պարտավորությունների հետբերման 

բաժին 

Քարտային վարկային 
պարտավորությունների հետբերման 

բաժին 

Իրավական սպասարկման և 
վերլուծության վարչություն 

Հաշվապահական հաշվառման և ամփոփ 
հաշվետվությունների դեպարտամենտ 

Վարկային գործառնությունների 
հաշվապահական հաշվառման 

վարչություն 

Վարկային ռեգիստրի սպասարկման և 
ներքին հաշվետվությունների վարչություն 

Մ/ճ-ին ցանցի գործառնությունների 
հաշվապահական հաշվառման 

վարչություն 

Պլաստիկ քարտերով գործառնությունների 
հաշվապահական հաշվառման 

վարչություն 

Միջազգային թղթակցային 
հարաբերությունների վարչություն 

Դրամային թղթակցային 
հարաբերությունների վարչություն  

Ներքին հաշվապահական հաշվառման 
վարչություն 

Ամփոփ հաշվետվությունների վարչություն 

Ֆինանսական տնօրինություն 

Բիզնես վերլուծության և 
հաշվետվությունների 

վարչություն 

Բյուջետային միջոցների 
վերահսկման  վարչություն 

Գովազդի ծառայություն Հասարակայնության հետ 
կապերի ծառայություն 

Տեղեկատվական 
անվտանգության 
դեպարտամենտ 

Տնտեսական 
դեպարտամենտ Անվտանգության դեպարտամենտ Անձնակազմի կառավարման 

տնօրինություն 
Գանձապետարան 

Ներդրողների և միջազգային 
կազմակերպությունների հետ 

փոխհարաբերությունների 
վարչություն  

Վարկերի 

փաստաթղթավորման 
վարչություն 

Համապատասխանության 
դեպարտամենտ 

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
վարչություն 

Անձնակազմի խրախուսման և 
զարգացման բաժին 

Կադրային 
ադմինիստրավորման բաժին 

Ֆինանսական 
շուկաներում 

գործառնությունների 
դեպարտամենտ 

Տեխ. անվտանգ. ապահովման, 
քաղ.պաշտպանության և 

Ներքին անվտ., պահպանության և 
ռեժիմի վարչություն Ինժեներատեխնիկական 

սպասարկման վարչություն  

Տնտեսական սպասարկման 
բաժին 

Տրանսպորտային բաժին 

Տնտեսական հաշվառման 
վարչություն 

Մանրածախ վարկերի 
հաստատման վարչություն 

Վարկավորման 
դեպարտամենտ 

Ռիսկերի կառավարման 
տնօրեն 

Ռիսկերի կառավարման 
տնօրինություն 

Ռիսկերի վերլուծության 
բաժին 

ՓՄՁ վարկերի 
մոնիտորինգի 
վարչություն 

Վարկերի մոնիտորինգի  
դեպարտամենտ 

Բիզնես վարկավորման 
վարչություն 

Մեթոդոլոգիայի 
վարչություն  

Միջազգային վճարային 
համակարգերի բաժին 

POS-տերմինալների 
սպասարկման բաժին 

Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման 
դեպարտամենտ 

Քարտային սպասարկման 
բաժին 

Քարտերի անվանագրման 
բաժին 

Բանկոմատների 
սպասարկման բաժին 

Այլընտրանքային վճարային 
միջոցների բաժին 

Ինքնասպասարկման 
սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկման վարչություն  

Ոսկու գրավով սպառողական 
վարկերի վաճառքների վարչություն 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների դեպարտամենտ 

Ներքին անվտ. և ներօբյետկ. 
ռեժիմի բաժին 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը
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Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ 
ՀՀ, ք.Երևան 0015 
Երևան Պլազա  
Բիզնես Կենտրոն 
Գրիգոր Լուսավորիչ 9 
 

Հ. + 374 10 500 964 
Ֆ.+ 374 10 500 961 
 
 

Grant Thornton CJSC 
Yerevan Plaza Business Center 
9 Grigor Lusavorich street  
0015 Yerevan, Armenia 
 

T + 374 10 500 964 
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  8 

 

  2020 2019 

 7 19,471,091 19,469,982 

 7 (9,419,847) (9,333,829) 

  10,051,244 10,136,153 

 
   

 8 2,770,901 2,251,099 

 8 (614,638) (543,896) 

  2,156,263 1,707,203 

    

 9 1,118,369 1,979,686 

 10 1,360,247 679,124 

 11 (5,786,898) (3,703,851) 

 12 (3,862,403) (4,539,655) 

 21 (975,205) (867,630) 

 22 (145,757) (119,231) 

 13 (3,474,144) (3,644,103) 

  441,716 1,627,696 

 14 (203,140) (300,715) 

  238,576 1,326,981 

    

    

    

  408,411 - 

  (73,514) 27,545 

  334,897 27,545 

 

 

 

 



 

   

  

  9 

 

 
 

2020 2019 

    

    

  (165,761) 400,859 

  23,948 (16,817) 

  25,796 (69,128) 

  - (6,212) 

  (116,017) 308,702 

    

  218,880 336,247 

 

  

 

  457,456 1,663,228 

   

 

  15 (0.0008418) 0.0054432 
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 16 28,450,237 49,575,707 

 17 2,020 912 

 

 

18 18,197,520 23,298,518 

 

 

19 156,575,090 141,401,217 

 20 

  - 

 

 

2,563,117 3,353,992 

- 

 

 

13,986,817 14,416,575 

 21 10,287,139 9,537,627 

 22 2,301,902 1,933,759 

  127,210 - 

 23 5,681,000 5,497,108 

    

  238,172,052 249,015,415 

    

    

    

 

 

24 29,573,686 7,387,238 

 25 156,805,550 189,738,550 

 17 30,336 21,150 

 26 5,905,308 5,907,632 

 27 9,498,202 9,523,655 

  - 305,561 

 14 312,486 298,151 

 28 2,147,402 2,007,732 

    

  204,272,970 215,189,669 
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 20,489,653 9,605,638 508,876 52,872 1,450,883 1,717,824 33,825,746 

 - - - - - 238,576 238,576 

  

 

     

 - - - - 408,411 - 408,411 

 - - - (165,761) - - (165,761) 

 - - - 23,948 - - 23,948 

 - - - 25,796 (73,514) - (47,718) 

 - - - (116,017) 334,897 238,576 457,456 

 -  99,634 - - (99,634) - 

 - - - - - (384,120) (384,120) 

 - - 99,634 - - (483,754) (384,120) 

        

31-  20,489,653 9,605,638 608,510 (63,145) 1,785,780 1,472,646 33,899,082 
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9  1-

 20,489,653 9,605,638 448,298 (255,830) 1,495,348 765,337 32,548,444 

 - - - - - 1,326,981 1,326,981 

        

 - - - - (72,010) 72,010 - 

 - - - 400,859 - - 400,859 

 - - - (16,817) - - (16,817) 

 - - - (69,128) - - (69,128) 

 - - - (6,212) 27,545 - 21,333 

 - - - 308,702 (44,465) 1,398,991 1,663,228 

 - - 60,578 - - (60,578) - 

 - - - - - (385,926) (385,926) 

 - - 60,578 - - (446,504) (385,926) 

        

31-  20,489,653 9,605,638 508,876 52,872 1,450,883 1,717,824 33,825,746 
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2020 2019 

  
  

 441,716 1,627,696 

   

 5,786,898 3,703,851 

 

 31,289 - 

 1,120,962 986,861 

 (85,459) (88,093) 

 (621,786) (10,512) 

 (356,881) 27,994 

 471,022 (641,711) 

  

(  (824,780) 97,342 

 

  5,962,981 5,703,428 

   

   

 6,902,338 (10,028,724) 

 (462,944) 626,293 

 (13,568,076) (13,092,486) 

 509,935 477,390 

   

   

 (252,126) (2,064,204) 

 (40,566,623) 37,781,395 

 (631,918) 1,309,577 

 (42,106,433) 20,712,669 

 (669,294) (338,201) 

 (42,775,727) 20,374,468 
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 2020 2019 

   

 1,987,110 (741,364) 

 (673,882) (2,328,744) 

 245,910 472,539 

 (513,900) (423,646) 

 1,045,238 (3,021,215) 

  

  

   

 (384,120) (385,926) 

 21,971,666 393,223 

 (757,846) 1,009,895 

 (479,289) (431,020) 

 (337,930) (707,327) 

 

 20,012,481 (121,155) 

 (21,718,008) 17,232,098 

  

 

 49,575,707 32,049,007 

 

   

  5,597 14,691 

 586,941 279,911 

 

)  28,450,237 49,575,707 

 

 
 

   

 18,849,305 19,618,840 

  (9,776,728) (9,657,357) 
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2020  2019   

 522.59 479.70 

 641.11 537.26 

 7.02 7.77 
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  35.1.2), 

 4.4.6): 



 

   

  

  40 

  

      :  

 30: 

6  

-  1-

 

-  

 1,144,612 

 

 1,144,612 

 

 -  

-

-  -

.   

   
  

-

 1,052,432 

  

. 218,359 

 12  (11,718) 

 1,259,073 

  

 (114,461) 

-

 1,144,612 

 

  



 

   

  

  41 

7       

    2020 2019 

   

 17,421,417 17,569,519 

 207,729 189,814 

 

 1,278,886 1,077,571 

 

 470,340 582,159 

 35,031 46,698 

 - 4,221 

 57,688 - 

   

  19,471,091 19,469,982 

   

   

 7,447,099 7,432,079 

 483,615 540,646 

 236,420 277,962 

 257,207 145,891 

 295,786 238,970 

 133,891 136,564 

 560,910 548,479 

 4,919 13,238 

   

      9,419,847 9,333,829 

8         

    2020 2019 

   

 394,250 311,897 

 1,024,746 1,354,163 

 19,778 4,141 

 1,148,045 421,944 

 184,082 158,954 

   

 2,770,901 2,251,099 

   



 

   

  

  42 

 194,165 192,348 

 363,795 316,688 

 18,868 4,189 

 28,738 21,984 

 9,072 8,687 

   

 614,638 543,896 

9    

    2020 2019 

   

 1,589,391 1,366,212 

 (471,022) 641,711 

 - (28,237) 

   

 1,118,369 1,979,686 

10   

    2020 2019 

   

 333,120 456,860 

 824,780 - 

 20,145 - 

 41,484 16,597 

 82,192 88,093 

 13,071 63,712 

 28,109 33,173 

 17,346 20,689 

   

 1,360,247 679,124 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  43 

11 / ( ) 

 2020 

 

 

12-

   2020  

      

 16 (5,597) - - (5,597) 

 18 162,124 - - 162,124 

 19 (259,273) (264,140) 5,622,107 5,098,694 

 20 23,948 - - 23,948 

 20 51,984 - - 51,984 

 23 486,548 - - 486,548 

 

 30 (30,803) - - (30,803) 

/(

)  428,931 (264,140) 5,622,107 5,786,898 

 

 2019 

 

 

12-

   2019  

 16 (14,691) - - (14,691) 

 18 (52,592) - - (52,592) 

 19 662,815 97,639 2,921,346 3,681,800 

 20 (16,817) - - (16,817) 

 20 (61,232) - - (61,232) 

 23 204,013 - - 204,013 

 30 (36,630) - - (36,630) 

 
 684,866 97,639 2,921,346 3,703,851 



 

   

  

  44 

12    

    2020 2019 

   

 3,857,600 4,534,502 

 4,803 5,153 

 

  

 3,862,403 4,539,655 

13   

    2020 2019 

   

 582,415 625,286 

 24,688 87,888 

 188,998 231,867 

 6,576 31,669 

 182,662 200,748 

 584,675 463,943 

 31,289 - 

 - 97,342 

 85,467 97,945 

 205,497 190,902 

 227,799 451,363 

 140,762 188,444 

 318 - 

 334,556 395,727 

 49,600 46,880 

 

100,997 79,320 

 4,875 2,962 

 429,462 252,597 

 293,508 199,220 

   

 3,474,144 3,644,103 

 

  



 

   

  

  45 

14    

    2020 2019 

   

 236,523 583,270 

 (33,383) (282,555) 

   

 203,140 300,715 

      18% (2019 .  20%): 

    -         

       

        

 :      18%  

 : 

          

.  

 

2020 

 

 (%)  2019 

 

(%)  

     

  441,716 - 1,627,696 

      

 79,509 18 325,539 20 

 2,957 1 1,328 - 

 184,350 42 30,063 2 

 - - 52,659 3 

 84,784 19 (128,342) (8) 

 

 

 (148,460) (34) 19,468 1 

     

 203,140 46 300,715 18 

2019 . 

. -

 20- - 52,659 

2019 . -

 

  



 

   

  

  46 

     . 

 

2019   

2020 

 

 

  

-

 

       

 3,081 (1,008) - 2,073 2,073 - 

 (35,129) 38,563 - 3,434 3,434 

- 

 128,589 (134,210) 25,796 20,175 20,175 - 

 (170,113) 160,589 - (9,524) - (9,524) 

 (247,485) (71,001) (73,514) (392,000) - (392,000) 

 (7,008) 13,211  6,203 6,203  

 37,432 33,756 - 71,188 71,188 - 

 (7,518) (6,517)  (14,035)  (14,035) 

 (298,151) 33,383 (47,718) (312,486) 103,073 (415,559) 

 

 

 

 

 

2018   

2019 

 

  

-

 

       

 7,157 (4,076) - 3,081 3,081 - 

 (9,161) (25,968) - (35,129) - (35,129) 

 93,228 110,701 (75,340) 128,589 128,589 - 

 (280,167) 110,054 - (170,113) - (170,113) 

 (353,119) 84,412 21,222 (247,485) - (247,485) 

 (52,691) 45,683 - (7,008) - (7,008) 

 67,723 (30,291) - 37,432 37,432 - 

 442 (7,960) - (7,518) - (7,518) 

 

 (526,588) 282,555 (54,118) (298,151) 169,102 (467,253) 

 



 

   

  

  47 

15     

    2020 2019 

   

 238,576 1,326,981 

 (384,120) (385,926) 

 (145,544) 941,055 

 172,886,525 172,886,525 

   

 (0.0008418) 0.0054432 

16       

    

2020  2019  

   

 8,129,037 8,606,837 

-  17,858,234 26,116,742 

 2,478,463 14,873,222 

 28,465,734 49,596,801 

 (15,497) (21,094) 

   

 28,450,237 49,575,707 

2020 9 ․ - -

-   

20

- 20,893,618 9 -

24,767,141 

 

2020 .  31-   1,975,997    (80%) 

    ,      

 (2019 . 13,385,900   (90%)): 

  



 

   

  

  48 

 

 

 

2020  2019  

12-

 

12-

 

   

-

 21,094 35,785 

 (5,597) (14,691) 

-  15,497 21,094 

 2020 .      . 

 

1,090,502  9 2,423,702  

17  

 

 

 

 

  9  

  

-

   

-

 

     

  

 23,252,695 2,020 30,098 17,434,087 912 16,058 

 249,761 - 238 2,824,941 - 5,092 

 
      

 
 2,020 30,336  912 21,150 

 

  



 

   

  

  49 

18    

 

 

2020  2019  

   

-  411,500 211,500 

 840,623 767,747 

 3,523,702 - 

 13,155,279 22,293,367 

 447,061 44,425 

 18,378,165 23,317,039 

 (180,645) (18,521) 

   

 18,197,520 23,298,518 

 

   -        

   : 

  Master Card 

  

2020 -  

03

1.75  

2020 -  

 4.87  

98%  ): 

  . 

 

2020  2019  

 12-

 

12-

 

   

  

 

-  18,521 71,113 

 162,124 (52,592) 

-  180,645 18,521 

 



 

   

  

  50 

19      

 2020  2019  

 

      

 

      

 11,213,186 (310,833) 10,902,353 11,255,938 (1,143,162) 10,112,776 

 80,980,868 (6,434,533) 74,546,335 70,680,069 (5,816,646) 64,863,423 

 92,194,054 (6,745,366) 85,448,688 81,936,007 (6,959,808) 74,976,199 

       

 11,289,182 (570,372) 10,718,810 10,634,677 (1,271,962) 9,362,715 

 847,011 (87,056) 759,955 1,193,391 (161,987) 1,031,404 

 9,925,780 (247,659) 9,678,121 9,147,979 (637,565) 8,510,414 

 10,369,526 (356,996) 10,012,530 9,503,919 (218,765) 9,285,154 

 12,799,514 (791,485) 12,008,029 15,169,652 (1,439,560) 13,730,092 

 13,660,221 (1,414,733) 12,245,488 11,312,898 (1,088,492) 10,224,406 

 15,772,561 (69,092) 15,703,469 14,765,849 (485,016) 14,280,833 

 74,663,795 (3,537,393) 71,126,402 71,728,365 (5,303,347) 66,425,018 

 166,857,849 (10,282,759) 156,575,090 153,664,372 (12,263,155) 141,401,217 

-

17

04 5.40

12.59%, , 

19.76 12.85%, 

10.32 33% 

 13.47

11.54 6.45%, 

11.95

20.15 12.83

13.15 %): 

2020 -

40,033,732 24%-

 2019

39,003,064 5 0 

 

533,281  9 1,118,856  

2020 - 894,985 

9 943,889 

3,057,483  (2019 3,673,866   

  

24, 26): 



 

   

  

  51 

 

 

 2020 

 

12-

     

     

 

1-  1,756,955 175,279 5,027,574 6,959,808 

     

- -

 81,644 (13,128) (68,516) - 

- 

 (69,520) 216,455 (146,935) - 

- 

 (252,888) (147,063) 399,951 - 

 

 (1,073,970) (176,500) 6,016,498 4,766,028 

 770,659 83,601 1,209,642 2,063,902 

 - - 3,198,552 3,198,552 

 - - (10,242,924) (10,242,924) 

-

 1,212,880 138,644 5,393,842 6,745,366 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  52 

 2020 

 

12-

    

     

 

1-  71,583 733 5,231,031 5,303,347 

     

- -

 94,098 (272) (93,826) - 

- 

 (1,004) 176,971 (175,967) - 

- 

 (2,680) (379) 3,059 - 

 (6,381) (173,398) (1,614,173) (1,793,952) 

 50,419 2,157 10,140 62,716 

 - - 11,270 11,270 

 - - (45,988) (45,988) 

-

 206,035 5,812 3,325,546 3,537,393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  53 

 2019 

 

12-

    

     

1-  1,063,745 248,389 4,451,150 5,763,284 

     

- -

 65,770 (19,528) (46,242) - 

- 

 (13,453) 26,327 (12,874) - 

- 

 (87,128) (184,596) 271,724 - 

 (606,015) (49,008) 3,537,232 2,882,209 

 1,334,036 153,695 1,324,110 2,811,841 

 - - 1,232,196 1,232,196 

 - - (5,729,722) (5,729,722) 

-

 1,756,955 175,279 5,027,574 6,959,808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  54 

 2019 

 

12-

  

 

  

     

1-  114,598 10,074 8,187,583 8,312,255 

     

- -

 24,419 (509) (23,910) - 

- 

 (249) 249 - - 

- 

 (1,979) (2,033) 4,012 - 

 (93,506) (7,403) (1,961,674) (2,062,583) 

 28,300 355 21,678 50,333 

 - - 515,221 515,221 

 - - (1,511,879) (1,511,879) 

-

 71,583 733 5,231,031 5,303,347 

 

   

         

    :    

   35.1.2  

32 , 2020 - 2019 -

 

34  



 

   

  

  55 

  35 : 

  31 

 

20   

 

2020  2019  

   

   

 52 10,522,858 

 1,633,703 3,940,523 

 (13,994) (46,806) 

 1,619,761 14,416,575 

   

 

   

 9,264,041 - 

 3,187,811 - 

 (84,796) - 

  

 12,367,056 - 

   

 13,986,817 14,416,575 

 

 2020 2019 

 12-

 

12-

 

1-  46,806 108,038 

 51,984 (61,232) 

-  98,790 46,806 

 

 

 



 

   

  

  56 

 

2020  2019  

   

  

    

 - 2,076,766 

 - 1,255,767 

 28,643 21,459 

 28,643 3,353,992 

   

   

  1,158,537 - 

 1,375,937 - 

 2,534,474 - 

   

 2,563,117 3,353,992 

 

 

 2020 2019 

 12-

 

12-

 

1-  9,297 26,114 

 23,948 (16,817) 

-  33,245 9,297 

   

: 



 

   

  

  57 

- - 14,986,326 

  

     . 

          

     (2019 . ): 

 

   

%  %  

     

  7.15-12 2021-2025  6-12 2020-2025 

 5-9.9 2021-2025  5-9.9 2021-2022 

 

 

       

  . 

 2020  2019  

%   %  

     

  11  2028  10-11  2020-2028 

 5.95-7.5  2021-2022  5.95-7.5  2021-2022 

21  

 

  

- 

 

 

  

-

-

 

 

  

  

               

 -

 5,805,473 246,802 1,003,562 212,475 4,175,206 - 11,443,518 

 

 - - - - - 1,144,612 1,144,612 

-

 5,805,473 246,802 1,003,562 212,475 4,175,206 1,144,612 12,588,130 

 187,580 61,472 177,465 110,216 429,085 218,314 1,184,132 

 (301,384) - (18,442) (86,527) (176,605) - (582,958) 

 - - 853 - (853) - - 

-

 5,691,669 308,274 1,163,438 236,164 4,426,833 1,362,926 13,189,304 

        



 

   

  

  58 

 

  

- 

 

 

  

-

-

 

 

  

 408,411 - - - -  408,411 

 (207,320)      (207,320) 

 20,145      20,145 

 13,449 58,868 110,889 4,232 486,444 534,263 1,208,145 

 - - - - - 317,447 317,447 

 - (15,107) (12,254) - (149,500) (256,603) (433,464) 

 - - 71 - (71)  - 

2020 -

 5,926,354 352,035 1,262,144 240,396 4,763,706 1,958,033 14,502,668 

        

        

-

 81,680 48,812 586,842 84,897 2,092,235 - 2,894,466 

 70,974 5,081 109,735 22,545 303,359 355,936 867,630 

 (14,226) - (17,183) (45,969) (33,041) - (110,419) 

-

 138,428 53,893 679,394 61,473 2,362,553 355,936 3,651,677 

        

 71,397 16,112 107,089 23,116 330,067 427,424 975,205 

 - (15,109) (11,790) - (46,781) (130,353) (204,033) 

 
(207,320) - - - - - (207,320) 

        

31-

  2,505 54,896 774,693 84,589 2,645,839 653,007 4,215,529 

        

        

 -

   5,553,241 254,381 484,044 174,691 2,064,280 1,006,990 9,537,627 

-

 5,923,849 297,139 487,451 155,807 2,117,867 1,305,026 10,287,139 

 

  



 

   

  

  59 

 

 

20 . 

 408,411 

  

2020 -

5,569,109 9 5,430,704  

 

 

 

 

 

-

1,802,306   1,606,330 

 

 

2020 -

1,628,709 9

 ):  

 

-  

 



 

   

  

  60 

 

2020 -  

2019  

22    

 

 

-

   

     

 -  

974,811 1,209,437 101,021 2,285,269 

 19,122 404,523 - 423,645 

31-

 993,933 1,613,960 101,021 2,708,914 

     

 - 513,900 - 513,900 

-

 993,933 2,127,860 101,021 3,222,814 

     

     

. -  

340,502 248,758 66,664 655,924 

 57,793 59,041 2,397 119,231 

-

 398,295 307,799 69,061 775,155 

     

 57,963 85,390 2,404 145,757 

-

 456,258 393,189 71,465 920,912 

     

     

. -  

 595,638 1,306,161 31,960 1,933,759 

-

 537,675 1,734,671 29,556 2,301,902 

 

2020 -  

 

2020 - -  

 

2020 - - 370,160 

 

9 416,509 

 



 

   

  

  61 

2020 - -   

9

 

23   

 

2020  2019  

   

 193,402 299,437 

 (6,883) (1,084) 

   

 186,519 298,353 

   

  684,225 447,213 

 3,964,033 3,593,764 

 160,122 124,616 

 190,546 166,291 

 156,072 106,207 

 339,483 760,664 

   

 5,494,481 5,198,755 

 

 
 

 5,681,000 5,497,108 

 

 2020 2019 

 

  

   

1-  1,084 523 

 486,548 204,013 

 (480,749) (203,452) 

-  6,883 1,084 

         

       : 

          

  :         

   :     

       :  



 

   

  

  62 

24   

  

 

2020  2019  

   

 347,048 816,565 

 309,334 81,441 

  12,829,246 5,424,996 

 932,956 1,064,236 

  15,155,102 - 
   

 29,573,686 7,387,238 

-

 894,985 

943,889 

 19): 

12,451,852 2,534,474 

20): 

2020 - -

5.77 2.94  9 6.02%):  

: 

      ,    

  (2019: ): 

25    

 

2020  2019  

   

     

   31,596,857 68,725,174 

   17,849,638 12,049,787 

 49,446,495 80,774,961 
   

   

   19,432,442 12,775,492 

   87,926,613 96,188,097 

 107,359,055 108,963,589 
   

  156,805,550 189,738,550 



 

   

  

  63 

 

2020 -

7,395,471 

9 ` 6,947,177 

 

2020 -

  24,761,743 

9 ` 42,494,251  

15.8% 

(2019 . 23%): 

 9: 

 

2020 -

9.53 1.89%, 

0.51

26 19%, 

3.24

5.08% (2019

10.62 6.32

1.19

9.35 4.44%, 

2.84

6.21%): 

26  

 

2020  2019  

   

 2,091,047 1,919,431 

 3,812,246 3,975,376 

 2,015 12,825 

   

 5,905,308 5,907,632 

   

EIB-

-

KFW-

: 

-

 3,057,483 3,673,866 

 19): 



 

   

  

  64 

31):  

2020 -

5.78%, (201

5.94%): 

9: 

 

2020 -

12% 

12% (2019: 12.55% 

, 12.55% ):  

27    

2020 -  

 

    %   

13.02.2018   100 50,000 5.5 13.05.2021 5,000,000 

22.10.2018   100 50,000 5.5 22.10.2021 5,000,000 

20.03.2019   100 10,924 5 20.03.2022 1,092,400 

15.11.2019   100 10,000 5.25 15.11.2022 1,000,000 

01.09.2020   100 50,000 5.25 01.09.2023 5,000,000 

10.09.2020  10,000 50,000 10.5 10.12.2022 500,000,000 

»  

 (2019 : 

):  

 (2019 : ): 

  



 

   

  

  65 

28    

 

2020  2019  

   

  130,363 149,025 

 1,305,057 1,068,470 

 447,391 432,659 

 1,882,811 1,650,154 

   

  189,921 260,650 

 63,040 54,495 

 

  

 11,630 42,433 

 264,591 357,578 

 2,147,402 2,007,732 

 

 

13

1): 

 

 

   31  

2020 . 

31  

2019 . 

   

 16-    (  1-  

) 1,068,470 1,144,612 

 534,263 218,314 

 (135,834) - 

 317,447 - 

  133,891 136,564 

 (613,180) (431,020) 

   



 

   

  

  66 

   31  

2020 . 

31  

2019 . 

   

 16-    (  1-  

) 1,068,470 1,144,612 

    

 31-   1,305,057 1,068,470 

 

-

 10 10%): 

-

35.3-  

29   

2020 -

 

 

 

 

2020 19 -  

 -

  

   

 17,981,523 87.8 

 1,350,900 6.6 

 776,701 3.8 

 380,529 1.8 

   

 20,489,653 100 

 

2020 .  31-         : 

 

20

384,120 9  385,926 

 

        

   :      



 

   

  

  67 

  ,        

  ,       

    :      

,          

       

 15%-  : 

30   

    

     ,     , 

      

,    ,     

:        

 ,       :  

  ,       

  ,   ,     

 3  : 

       ,   

    :   ,      

  ,     

,       

 : ,   

   ,      

  ,      

    : 

  ,        

  ,       

: 

 

     

         

   :   ,   

   ,      

 :  

 31-        .  

 

2020  2019  

   

 5,338,936 3,627,200 

 1,059,334 1,354,075 

 6,398,270 4,981,275 



 

   

  

  68 

  

:  

 

2020  2019  

 12-

 

12-

 

   

   

-  42,433 79,063 

 (30,803) (36,630) 

-  11,630 42,433 

 

   

  

      ,    

       :  

    ,       

          

       

:       , 

  ,          

       :  

31     

  24 «       

,           

       :  

       ,  

 ,          

 :  

: 

           

 :  

  



 

   

  

  69 

  

 2020 2019 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

    

     

 

    

 

2,647,202 402,093 5,610,203 464,601 

 10,283,416 1,901,968 

246,560 104,041 

 (129,501) (14,398) (3,209,561) (166,549) 

 
12,801,117 2,289,663 2,647,202 402,093 

 (27,053) (45,726) (2,559) (757) 

-

 
12,774,064 2,243,937 2,644,643 401,336 

     

 

    

-  3,024,449 - 2,478,671 - 

 25,406,519 - 69,385,726 - 

 (28,172,448) - (68,839,948) - 

-  258,520 - 3,024,449 - 

 (745) - (2,259) - 

-

 
257,775 - 3,022,190 - 

     

 

    

-  1,259,852 - 3,336,425 - 

 50,810,942 - 72,032,876 - 

 (51,051,973) - (74,109,449) - 

-  1,018,821 - 1,259,852 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

   

  

  70 

 2020 2019 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

    

-  1,459,242 319,778 3,290,620 273,346 

 14,326,933 3,463,610 19,580,066 4,365,315 

 (14,046,721) (3,629,834) (21,411,444) (4,318,883) 

-  1,739,454 153,554 1,459,242 319,778 

     

     

-  1,919,431 - 2,550,179 - 

 171,616 - 735,935 - 

 - - (1,366,683) - 

-  2,091,047 - 1,919,431 - 

     

 - 77,648 - 70,936 

     

     

  

  

 

    

 900,903 147,276 510,793 53,613 

 (321,579) (11,395) (423,510) (31,797) 

 22,980 44,969 (23,164) 757 

  - - (63,970) (104,208) 

      .  

    2020 2019 

   

 704,626 771,799 

   

 704,626 771,799 
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32    

        

        

       : 

       

 1 -        

  ( ). 

 2-  1-        

,         (  

 )    (     ):  

 3 -      ,   

     (    ): 

32.1      

        

  ,     

           

   ,        

:    

    2020 . 

 1  2  3 

 

 

 

 

 

 

       

    

 - 28,450,237 - 28,450,237 28,450,237 

  

   - 18,197,520 - 18,197,520 18,197,520 

    

 - 155,944,518 - 155,944,518 156,575,090 

 1,668,876 13,267,111 - 14,935,987 13,986,817 

  - 186,519 - 186,519 186,519 

      

        

 - 29,166,267 - 29,166,267 29,573,686 

 - 156,251,677 - 156,251,677 156,805,550 

 - 5,744,988 - 5,744,988 5,905,308 

  - 9,449,566 - 9,449,566 9,498,202 

 - 1,882,811 - 1,882,811 1,882,811 



 

   

  

  72 

 9  

  2    

      

 - 49,575,707 - 49,575,707 49,575,707 

 - 23,298,518 - 23,298,518 23,298,518 

 - 140,772,451 - 140,772,451 141,401,217 

 1,505,021 14,171,173 - 15,676,194 14,416,575 

 - 298,353 - 298,353 298,353 

      

      

 

 

- 7,165,035 

 

- 7,165,035 7,387,238 

 

 

- 187,959,263 

 

- 187,959,263 189,738,550 

 - 5,856,056 - 5,856,056 5,907,632 

 

- 

9,514,794 

- 

9,514,794 9,523,655 

 

- 

1,650,154 

- 

1,650,154 1,650,154 

    

        , 

      ,     

     :      

         

           

   ,    

  : 

     

         

:     ,    

,         

,           

  :     

      5%  24%  (2019 . 5%  

24% ):  

         

     :      

,       

 :   



 

   

  

  73 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

       ,  

       : 

         

: 

 

 

32.2      

   2020  

 1  2  3  

      

 - 2,563,117 - 2,563,117 

   - 2,020 - 2,020 

 - 2,565,137 - 2,565,137 

     

      

     

 - 30,336 - 30,336 

 - 30,336 - 30,336 

     

   - 2,534,801 - 2,534,801 



 

   

  

  74 

  

    

     

 - 3,353,992 - 3,353,992 

 - 912 - 912 

 - 3,354,904 - 3,354,904 

     
     

 - 21,150 - 21,150 

 - 21,150 - 21,150 

 

 

    
 - 3,333,754 - 3,333,754 

 
          

  :  

 

: 

  

 

      

 : 

 

 

 

:  

 

     ,   ,  

      :  

-

 

 



 

   

  

  75 

32.3       

   2020 . 

 1  2  3  

       

     

      

  - - 5,926,354 5,926,354 

 - - 1,262,144 1,262,144 

     

 - - 7,188,498 7,188,498 

     

 - - 7,188,498 7,188,498 

 

 9  

    

     

     

     

     

  - - 5,691,669 5,691,669 

 - - 1,163,438 1,163,438 

     

 - - 6,855,107 6,855,107 

     

 - - 6,855,107 6,855,107 

    3-  

3-         

       ,   

    :  

  



 

   

  

  76 

    . 

 2020 

   

    

2020 -  5,691,669 1,163,438 6,855,107 

 408,411 - 408,411 

 (207,320) - (207,320) 

 

20,145 - 20,145 

 13,449 110,889 124,338 

 - (12,254) (12,254) 

 - 71 71 

    

2020 -  5,926,354 1,262,144 7,188,498 

    

 5,926,354 1,262,144 7,188,498 

 

 2019 

   

    

2019 -  5,805,473 1,003,562 6,809,035 

 

- - - 

 187,580 177,465 365,045 

 (301,384) (18,442) (319,826) 

 - 853 853 

    

2019 -  5,691,669 1,163,438 6,855,107 

    

 5,691,669 1,163,438 6,855,107 

33     

  

         

 ,      ,    

      , 



 

   

  

  77 

        

   : 

         

,        

,          

 ,      ,  

 ,          : 

   
 2020 . 

 

 

  

-

 

 

 

 

 

/ 

-

 

 

 

 

 

  

-

  

 

/ 

-

 

  

 

 

  

-

 

 ,  

    

   

 

-

 

 

 

 

  

       

 

( 4) 15,155,102 - 15,155,102 (14,986,326) - 168,776 

       

 15,155,102 - 15,155,102 (14,901,530) - 168,776 
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34     

 

         

  :     

     35.3- :  

  

 

1-

 

3-

 

-

-

 

1-

  

-

  

         

 

 28,450,237 - 

 

- 28,450,237 - - - 28,450,237 

 

 1,233,199 - 14,450,397 15,683,596 2,513,924 - 2,513,924 18,197,520 

 2,020 - - 2,020 - - - 2,020 

 30,461,932 6,143,171 30,149,065 66,754,168 51,339,249 38,481,673 89,820,922 156,575,090 

         

- 

 

 2,534,474 - - 2,534,474 28,643 - 28,643 2,563,117 

- 

 

 12,352,967 - 579,086 12,932,053 1,054,764 - 1,054,764 13,986,817 

 186,519 - - 186,519 - - - 186,519 

 75,221,348 6,143,171 45,178,548 126,543,067 54,936,580 38,481,673 93,418,253 219,961,320 

 

 

         



 

   

  

  79 

  

 

1-

 

3-

 

-

-

 

1-

  

-

  

         

         

 24,123,679 270,557 554,347 24,948,583 4,190,581 434,522 4,625,103 29,573,686 

 59,515,136 8,757,152 37,108,173 105,380,461 51,380,118 44,971 51,425,089 156,805,550 

 30,336 - - 30,336 - - - 30,336 

 10,321 - 187,432 197,753 3,196,547 2,511,008 5,707,555 5,905,308 

 35,928 29,957 5,225,900 5,291,785 4,206,417 - 4,206,417 9,498,202 

 32,683 62,586 269,756 365,025 931,792 8,240 940,032 1,305,057 

 130,363 447,391 - 577,754 - - - 577,754 

 83,878,446 9,567,643 43,345,608 136,791,697 63,905,455 2,998,741 66,904,196 203,695,893 

         

 (8,657,098) (3,424,472) 1,832,940 (10,248,630) (8,968,875) 35,482,932 26,514,057 16,265,427 

         

 (8,657,098) (12,081,570) (10,248,630)  (19,217,505) 16,265,427   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  80 

  

 

1-

 

3-

 

-

 

1-

  

-

  

         

 49,575,707 - - 49,575,707 - - - 49,575,707 

 4,763,008 4,605,090 12,971,020 22,339,118 959,400 - 959,400 23,298,518 

 912 - - 912 - - - 912 

 20,914,959 15,952,018 27,773,641 64,640,618 43,594,119 33,166,480 76,760,599 141,401,217 

         

- 

 21,459 860,887 - 882,346 1,255,767 1,215,879 2,471,646 3,353,992 

- 

 - - 1,898,751 1,898,751 10,661,765 1,856,059 12,517,824 14,416,575 

 298,353 - - 298,353 - - - 298,353 

 75,574,398 21,417,995 42,643,412 139,635,805 56,471,051 36,238,418 92,709,469 232,345,274 
         

         

 1,048,455 340,930 489,022 1,878,407 4,933,183 575,648 5,508,831 7,387,238 

 90,850,203 12,230,421 67,621,963 170,702,587 18,989,339 46,624 19,035,963 189,738,550 

 21,150 - - 21,150 - - - 21,150 

 6,564 - - 6,564 2,903,637 2,997,431 5,901,068 5,907,632 

 - 324,431 3,398,500 3,722,931 5,800,724 - 5,800,724 9,523,655 

 40,333 80,667 332,925 453,925 610,234 4,311 614,545 1,068,470 

 149,025 432,659 - 581,684 - - - 581,684 

 92,115,730 13,409,108 71,842,410 177,367,248 33,237,117 3,624,014 36,861,131 214,228,379 

         

 (16,541,332) 8,008,887 (29,198,998) (37,731,443) 23,233,934 32,614,404 55,848,338 18,116,895 

         

 (16,541,332) (8,532,445) (37,731,443)  (14,497,509) 18,116,895   

 



 

   

  

  81 

35   

         

        

, ,   :  

     ,   

  ,     

      :  

       

  ,     

        

 :     ,  

   ,          

    :     

 : 

       ,   

 ,    

:        

:  

  

      , 
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  82 

 

 

 

 

 

 

35.1   

     `    

  ,      : 

     ,       

  :       

 ,       

    ,     

        : 

 

  

  

35.1.1   

 

   

 

 

: 

  

  

: 

  



 

   

  

  83 

35.1.2- : 

 2020  

     

     

 8,129,037 - - 8,129,037 

 20,336,697 - - 20,336,697 

 28,465,734 - - 28,465,734 

 (15,497) - - (15,497) 

 28,450,237 - - 28,450,237 

     

 18,378,165 - - 18,378,165 

 18,378,165 - - 18,378,165 

 (180,645) - - (180,645) 

 18,197,520 - - 18,197,520 

     

 74,348,908 - - 74,348,908 

 299,936 1,247,392 - 1,547,328 

 - 2,641,553 - 2,641,553 

 - - 13,656,265 13,656,265 

 74,648,844 3,888,945 13,656,265 92,194,054 

 (1,212,880) (138,644) (5,393,842) (6,745,366) 

 73,435,964 3,750,301 8,262,423 85,448,688 

     

 55,214,481 - - 55,214,481 

 115,252 351,374 - 466,626 

 - 1,744,515 - 1,744,515 

 - - 17,238,173 17,238,173 

 55,329,733 2,095,889 17,238,173 74,663,795 

 (206,035) (5,812) (3,325,546) (3,537,393) 

 55,123,698 2,090,077 13,912,627 71,126,402 

 

 

 

 

 

     



 

   

  

  84 

 2020  

     

      

 14,085,607 - - 14,085,607 

 14,085,607 - - 14,085,607 

 (98,790) - - (98,790) 

 13,986,817 - - 13,986,817 

      

 2,534,474 - - 2,534,474 

 2,534,474 - - 2,534,474 

 (33,245) - - (33,245) 

     

     

 193,402 - - 193,402 

 193,402 - - 193,402 

 (6,883) - - (6,883) 

 186,519 - - 186,519 

     

     

 6,398,270 - - 6,398,270 

 6,398,270 - - 6,398,270 

 (11,630) - - (11,630) 

 

 9  

     

     

 8,606,837 - - 8,606,837 

 40,989,964 - - 40,989,964 

 49,596,801 - - 49,596,801 

 (21,094) - - (21,094) 

 49,575,707 - - 49,575,707 

 

 

     



 

   

  

  85 

 9  

     

     

 23,317,039 - - 23,317,039 

 23,317,039 - - 23,317,039 

 (18,521) - - (18,521) 

 23,298,518 - - 23,298,518 

     

     

 66,152,059 - - 66,152,059 

 876,387 4,942,996 - 5,819,383 

 - 647,688 - 647,688 

 - - 9,316,877 9,316,877 

 67,028,446 5,590,684 9,316,877 81,936,007 

 (1,756,955) (175,279) (5,027,574) (6,959,808) 

 65,271,491 5,415,405 4,289,303 74,976,199 

     

 38,656,568 - - 38,656,568 

 3,872,826 2,426,309 - 6,299,135 

 - 46,483 - 46,483 

 - - 26,726,179 26,726,179 

 42,529,394 2,472,792 26,726,179 71,728,365 

 (71,583) (733) (5,231,031) (5,303,347) 

 42,457,811 2,472,059 21,495,148 66,425,018 

     

 - - - - 

 14,463,381 - - 14,463,381 

 - - - - 

 - - - - 

  14,463,381 - - 14,463,381 

 (46,806) - - (46,806) 

 14,416,575 - - 14,416,575 

     

 3,332,533 - - 3,332,533 

 3,332,533 - - 3,332,533 

 (9,297) - - (9,297) 



 

   

  

  86 

 9  

     

     

     

 299,437 - - 299,437 

 299,437 - - 299,437 

 (1,084) - - (1,084) 

 298,353 - - 298,353 

     

 4,981,275 - - 4,981,275 

 4,981,275 - - 4,981,275 

 (42,433) - - (42,433) 

 

  

 

35.1.2  
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 h

 

 

  

 : 

   :      

  , ,       
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,     (    

 )        30   
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     : 

  - 

 

 

   

   

30-   ,  6   60-       

  : 

  - 

   

 Fitch 

 

 

: 

   12-    : 12-  

         



 

   

  

  88 

     :    

    :      ,  

    : 

        

 -         

      :      

,      : 

  («  3»)  12   -     

 ,   ,       

  ,    12   

     3-  : 

 

 

 

 12- - 12-

 

 

 

- 

 

   

 - 

   

 Fitch 

 

 

   

-  -  

 

 

  

:    

 

  

 



 

   

  

  89 

 

 

 

2020 2019 

 12-  12-  

    

AAA - -  0.001-0.040% 0.001-0.04% 

BBB+ - -  0.059-7.207% 0.052-7.48% 

CCC+ to CC  12.834-23.604% 13.385-29.13% 

D  100% 100% 
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, 
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 ,     
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  91 

» -

 

 

 » 

»

» 

-

  

 -

 

-  : 

  

. 

   , 

  , 

 , 

  

 

  

4.4.4 

 

- -

, , ,  

 

 2020 2019 

 

 2,947,861 375,362 

 (479,994) (82,102) 

 

PD-  

 

(LTECL) : 

 

- - :  

 

  

   

 

: 

 



 

   

  

  92 

(LGD) 

LGD- 

  

 

 

 ,  

, 

: 

  - 

 

-  

  

 

12- - 

    

  

   

  

 

 

    

 ` 

  

   ` 

  : 

  

4.6 

  

 

 

 

  

,  

 -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

  

  93 

  

   

35.1.3       

  

      31-      

      

:  

 

      ,    

 :  

  

2020 -

-  

35.1.4    

  

 

     

 

  

    

     

     26,056,964 649,239 1,744,034 28,450,237 

 

 17,041,071 396,943 759,506 18,197,520 

 - - 2,020 2,020 

    

 140,561,417 15,569,992 443,681 156,575,090 

      

- 

 2,563,117 - - 2,563,117 

-  

 13,986,817 - - 13,986,817 

  159,678 - 26,841 186,519 

2020 .  31-   200,369,064 16,616,174 2,976,082 219,961,320 

     

-  207,604,552 19,700,407 5,040,315 232,345,274 



 

   

  

  94 

 

   

 , 

    

 

, 

   

  : 

 

  

    

53,724,834  

 (2019  

21,303,216  ): 

      

        

  :  ,     

      ,    

       : 

        

    :   

,  ,     

   :     ,    

       : 

       :  

     .  

 

2020  2019  

   

 77,063,123 73,000,400 

 13,588,087 12,933,173 

 1,403,860 520,061 

 5,903,726 6,776,599 

 5,442,039 2,781,320 

 25,697,470 20,300,154 

 37,759,544 37,352,665 

   

 166,857,849 153,664,372 

 

        , 

      :   

         

 :       , 

  :  



 

   

  

  95 

35.2   

    ,       

        

,      :  

        :  

        

:   ,     

  :  

35.2.1      

  

 

 

 

20 -  

 

 2020 -  

  

  2020 2019 

 

-

-    

    

 +1 (54,209) (65,707) 

    

 -1 57,844 70,475 

  

    ,      

   :   

     : 

 



 

   

  

  96 

      ,     2020 . 

 31-         

       : 

        

 ,     , 

     (    

         

):        

       ,  

       :  

    2019  

 

-

 -

 

-

,  

-

 

  

 

  

-

 -

 

-

,  

-

 

  

 

 

     

  +5 613,990 +5 (1,096,197) 

 +5 95,970 +5 846,010 

 

    

  (5) (613,990) (5) 1,096,197 

 (5) (95,970) (5) (846,010) 

 
      . 

    2020  

  

 

 

 

 

 

  

      

    

 12,640,559 15,292,850 516,828 28,450,237 

 

 265,723 17,784,282 147,515 18,197,520 

    

 80,717,218 72,743,957 3,113,915 156,575,090 

      

- 

 1,187,180 1,375,937 - 2,563,117 

- 

 4,512,794 9,474,023 - 13,986,817 

  159,723 26,796 - 186,519 



 

   

  

  97 

    2020  

  

 

 

 

 

 

  

 99,483,197 116,697,845 3,778,258 219,959,300 

     

  

  12,596,751 16,976,918 17 29,573,686 

  

 73,106,756 78,862,470 4,836,324 156,805,550 

 3,812,246 2,093,062 - 5,905,308 

   9,498,202 - - 9,498,202 

  1,881,693 1,118 - 1,882,811 

 100,895,648 97,933,568 4,836,341 203,665,557 

   

  

 

2,611,536 

 

(4,474,459) 

 

1,834,607 

 

(28,316) 

     

  2020 .  31-  

 1,199,085 14,289,818 776,524 16,265,427 

     

   

 2020 . 

 31-  1,845,561 4,548,497 4,212 6,398,270 

     

 102,763,228 124,824,609 4,756,525 232,344,362 

 84,996,065 122,711,448 6,499,716 214,207,229 

 12,882,472 (17,434,107) 4,531,397 (20,238) 

-

 30,649,635 (15,320,946) 2,788,206 18,116,895 

     

-  2,548,570 2,432,705 - 4,981,275 

       ,   

  -   :       

 ,   : 

35.3   

        

     :     

     ,      

,           

       :  



 

   

  

  98 

          

  ,      

    :   

  

          

,        , 

     

       

   :    

      :  

 31-     . 

  

 2020, % 2019, % 

   

-  

 

 

 

 

19.89 30.72 

-  

 

 

 

 

71.96 88.86 

 

  `     

 

   2020 .  31-      

       

   :   34-   

    :   

   ,    :  

   ,       

,        ,  

       :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  99 

  

 

 1 -  

3 - 12 

 1-    

-

 

        

        

 24,150,975 273,254 614,168 5,354,800 671,222 31,064,419 29,573,686 

 59,523,932 8,854,317 38,722,144 58,298,923 85,898 165,485,214 156,805,550 

 10,321 - 234,598 4,391,453 4,382,674 9,019,046 5,905,308 

 35,928 97,343 5,553,857 4,533,554 - 10,220,682 9,498,202 

 43,436 81,983 348,203 1,035,879 10,500 1,520,001 1,305,057 

 130,363 447,391 - - - 577,754 577,754 

        

 83,894,955 9,754,288 45,472,970 73,614,609 5,150,294 217,887,116 203,665,557 

        

        

        

 249,523 - - - - 249,523 249,523 

 (249,761) - - - - (249,761) (249,761) 

        

 21,911,025 - - - - 21,911,025 21,911,025 

 (21,941,123) - - - - (21,941,123) (21,941,123) 

        

 1,340,649 632,639 2,449,063 1,975,919 - 6,398,270 6,398,270 
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 2019  

 

 1 -  

3 - 12 

 1-  
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 1,049,342 344,907 524,038 6,379,593 935,077 9,232,957 7,387,238 

 90,876,669 12,352,705 70,071,399 22,228,164 96,572 195,625,509 189,738,550 

 6,563 - - 4,284,697 4,949,789 9,241,049 5,907,632 

 - 392,051 3,778,872 6,081,721 - 10,252,644 9,523,655 

 44,375 88,749 380,564 1,022,573 33,606 1,569,867 1,068,470 

 149,025 432,659 - - - 581,684 581,684 

        

 92,558,633 13,178,412 74,754,873 39,996,748 6,015,044 226,503,710 214,207,229 

        

        

 

        

 2,819,848 - - - - 2,819,848 2,819,848 

 (2,824,940) - - - - (2,824,940) (2,824,940) 

        

 15,505,383 - - - - 15,505,383 15,505,383 

 (15,521,441) - - - - (15,521,441) (15,521,441) 

        

 

 292,780 357,737 1,540,849 1,622,982 1,166,927 4,981,275 4,981,275 

4- -

-
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36    

   

     

     ․ 

 2020 

 -

-

 

-

  

-

-

  

      

 1-  7,387,238 5,907,632 9,523,655 1,068,470 23,886,995 

 21,971,666 (337,930) (757,846) (479,289) 20,396,601 

 (1,004,555,861) (4,674,643) (10,126,976) (613,180) (1,019,970,660) 

 1,026,527,527 4,336,713 9,369,130 133,891 1,040,367,261 

 214,782 335,606 732,393 715,876 1,998,657 

 - - - 534,263 534,263 

  - - - 181,613 181,613 

 203,893 230,652 723,847 - 1,158,392 

 10,889 104,954 8,546 - 124,389 

-  29,573,686 5,905,308 9,498,202 1,305,057 46,282,253 

 

 2019 -  

 -

-

 

-

  

 

-

-

  

      

2019  1-  6,102,150 6,636,888 8,576,459 - 21,315,497 

 393,223 (707,327) 1,009,895 (431,020) 264,771 

 (664,221,019) (7,461,199) (4,809,153) (431,020) (676,922,391) 

 664,614,242 6,753,872 5,819,048 - 677,187,162 

 891,865 (21,929) (62,699) 1,499,490 2,306,727 

-  - - - 1,144,612 1,144,612 

 - - - 218,314 218,314 

 (6,141) (79,181) (133,054) - (218,376) 

 898,006 57,252 70,355 136,564 1,162,177 

2019 -  7,387,238 5,907,632 9,523,655 1,068,470 23,886,995 
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 27,881,604 28,833,756 

 3,090,999 2,615,083 

 30,972,603 31,448,839 

 256,608,144 215,846,527 
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                                                             ÚàôÜÆ´²ÜÎ ´´À       ÐÐ  ù.ºñ¨³Ý, 0010, â³ñ»ÝóÇ 12-53,_________________

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

Ì³ÝáÃ³-·ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ

 Ð³ßí»ïáõ  
Å³Ù³Ý³Ï³-ßñç³Ý    
01.01.21_31.03.21

Ü³Ëáñ¹   
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý                     
01.01.20_31.03.20 

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ 3 5,472,682               4,919,554               
îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå  Í³Ëë»ñ 3 (2,425,471)              (2,422,979)              

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³Ùáõï 3,047,211             2,496,575              
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ 4 828,347                  486,026                  

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ 4 (133,689)                 (169,391)                 
êï³óí³Í ½áõï ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ  694,658                316,635                

ºÏ³Ùáõï ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó
¼áõï »Ï³Ùáõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 5 280,008                  621,224                  

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ 6 66,430                    174,396                  
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ 4,088,307             3,608,830              

¼áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ 7 (1,975,945)              (1,111,898)              

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 8 (862,259)                 (1,127,245)              
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 9 (1,011,476)              (1,141,531)              

ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó
 ½áõï ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë 10

Þ³ÑáõÛÃÁ/ (íÝ³ëÁ) ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ 238,627                228,156                
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë (÷áËÑ³ïáõóáõÙ) 11 (165,907)                 (45,632)                   

Þ³ÑáõÛÃÁ (íÝ³ëÁ) Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá 72,720                  182,524                
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ µ³½³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃ 12

Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ Ýáëñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃ 12
Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ

²Û¹ ÃíáõÙª 
Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë

âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ _13.04.2021Ã.

                                 Îî

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

§ 31 ¦ Ø²ðîÆ 2021Ã.

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)



                                                                                            ÚàôÜÆ´²ÜÎ ´´À       ÐÐ  ù.ºñ¨³Ý, 0010, â³ñ»ÝóÇ 12-53,

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

 Ð³ßí»ïáõ  
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý    
01.01.21_31.03.21

Ü³Ëáñ¹   
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý                     
01.01.20_31.03.20

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù

öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï»ñÏñÛ³ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
 í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÇó

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ (35,246)                   (55,655)                     
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó û·áõïÝ»ñ
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙáõïÇ ·Íáí ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ 6,344                      10,018                      

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá (28,902)                 (45,637)                   
Ð³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù 43,818                  136,887                  

²Û¹ ÃíáõÙª 

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë
âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ _13.04.2021Ã.

                                 Îî

§ 31 ¦ Ø²ðîÆ 2021Ã.

                                                           (µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
²ÛÉ  Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 



(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

Ì³Ýá-
Ã³·ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³-ßñç³ÝÇ 

í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ       
31.03.2021

Ü³Ëáñ¹áÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ 

í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 
(չëïáõ·í³Í)         
31.12.2020

1  ²ÏïÇíÝ»ñ

1.1

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ 13

35,260,957              28,963,350                    

1.2

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 14

19,030,751              18,598,378                    

1.3 ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ý³ë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 14.1 1,636                       2,020                             
1.4 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ 16 155,048,855            156,793,269                  
1.5 ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 17 2,536,480                2,557,433                      
1.6  ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 18 13,617,037              13,896,242                    
1.7 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 20 11,918,969              11,792,953                    
1.8 Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 11

1.9 Î³ÝË³í×³ñ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí 21.1 243,863                   134,126                         
1.10 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 21 6,473,625                5,558,593                      

      ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ 244,132,173           238,296,364                 

2  ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2.1
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 22 33,789,316              29,827,912                    

2.2 ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ý³ë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 22.1 47,253                     30,098                           

2.3 ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 23 150,869,494            150,749,043                  

2.4 öáË³éáõÃÛáõÝ 23.1 5,445,612                5,905,308                      
2.5 ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 24 12,455,103              9,498,202                      

2.6 Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն 27.2 -                                 

2.7 Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 11 440,019                   274,112                         
2.8 ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 27 6,986,536                7,956,667                      

    ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 210,033,333           204,241,342                 

3  Î³åÇï³É

3.1 Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 28 20,489,652              20,489,653                    
3.2 ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï 9,605,639                9,605,638                      
3.3 ä³ÑáõëïÝ»ñª 2,271,615                2,300,517                      
3.3.1       ¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï 608,509                   608,510                         
3.3.2       ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ 1,663,106                1,692,007                      
3.4 âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 1,731,934                1,659,214                      
3.5 Î³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ Ï³åÇï³É

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë

     ÀÝ¹³Ù»ÝÁª  Ï³åÇï³É 34,098,840             34,055,022                   
     ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³åÇï³É 244,132,173           238,296,364                 

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 13.04.2021_Ã.

                                 Îî

 ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
§ 31 ¦ Ø²ðîÆ 2021Ã.

                                                             ÚàôÜÆ´²ÜÎ ´´À       ÐÐ  ù.ºñ¨³Ý, 0010, â³ñ»ÝóÇ 12-53,______________________
                     (µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)
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Ðá¹í³ÍÝ»ñ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ                                                     
³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2020 Ã. (ëïáõ·í³Í/ãëïáõ·í³Í)

20,489,653   -           20,489,653    9,605,638         448,298  -     (255,830)   -      1,495,348     765,337         -   -    -      32,548,444        

1.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ 
×ß·ñïáõÙÁ
2. ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á

20,489,653 -          20,489,653   9,605,638        448,298 -     (255,830)  -      1,495,348   765,337        -  -    -     32,548,444       
3. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ) ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª

-                   
3.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ¨ 
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ³×                                          -                   
3.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ»ï 
·Ýí³Í ¨  ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
(µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ, ÷³Û»ñÇ) Ñ³ßíÇÝ -                   
4. Ð³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
5. Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -                   
6. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ 
(Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹ ÃíáõÙª -                   
6.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³×/Ýí³½áõÙ -                   
7. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª -         (45,637)    -              182,524        136,887            
7.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ -                   
7.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ -                   
7.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ -                   
7.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×Ç Ýí³½áõÙ -                   
7.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ (45,637)    182,524        136,887            
8. ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 
ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ                                                     
³é 31 Ø³ñïÇ 2020Ã.. (ëïáõ·í³Í/ãëïáõ·í³Í) 20,489,653   -           20,489,653    9,605,638         448,298  -     (301,467)   -      1,495,348     947,861         -   -    -      32,685,331        

§ 31 ¦ Ø²ðîÆ 2021Ã.

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ) 
ÚàôÜÆ´²ÜÎ ´´À       ÐÐ  ù.ºñ¨³Ý, 0010, â³ñ»ÝóÇ 12-53
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Ü³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (I ³ÕÛáõë³Ï)
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²Üì²ÜàôØÀ
Ì³ÝáÃ
³·ñáõ
ÃÛáõÝ

Ü³Ëáñ¹ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý    

31.03.2020

Ð³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý   

31.03.2021

1. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó x x
 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñª ÙÇÝã¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 2,136,447                    3,661,552               
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ 4,064,660                     5,078,804                
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ (2,391,266)                    (2,440,050)               
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ 492,759                        761,229                   
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ (169,392)                       (113,689)                  
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇó û·áõï/(íÝ³ë) 348,754                        313,150                   
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·áõï/(íÝ³ë) 755,573                        964,440                   
Ü³ËÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ 711,850                        640,604                   
ì×³ñí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ (1,021,799)                    (919,393)                  
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ í×³ñí³Í ³ÛÉ Í³Ëë»ñ (654,692)                       (623,543)                  
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (17,654,904)                (1,672,979)              
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ) (5,869,456)                    (103,932)                  
³Û¹ ÃíáõÙª                                                                                                                                                      
í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ) (6,548,468)                    (551,141)                  
³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ýí³½áõÙ 
(³í»É³óáõÙ) 626,773                        (26,637)                    
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ) -                                -                           
³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/(³í»É³óáõÙ) 52,239                          473,846                   
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) (11,785,448)                  (1,569,047)               
³Û¹ ÃíáõÙª                                                                                                                                                      
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ/(Ýí³½áõÙ) (11,498,870)                  (1,839,073)               
³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ) (286,578)                       270,026                   
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ

(15,518,457)                1,988,573               
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ                        (180,000)                   (116,654)
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó (15,698,457)                1,871,919               
2. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó x x
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ) (433,767)                       (237,081)                  
²ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ) 
²ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ)

8,542,018                     (792,017)                  
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ 
(³í»É³óáõÙ) (95,444)                         (122,004)                  
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ (170,946)                       (12,373)                    
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙ 25,086                          43,477                     
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ ³ÛÉ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 379,613                        (780,797)                  
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 8,246,560                    (1,900,795)              
3. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó x x
ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -                                -                           
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) (363,476)                       (521,917)                  
´³ÝÏ»ñÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 1,500,000                     4,385,780                
êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) (344,098)                       (529,632)                  
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 173,006                        2,956,901                
´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó

¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 965,432                       6,291,132               
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³ 1,183,152                  35,351                  
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×/(Ýí³½áõÙ) (5,303,313)                  6,297,607               
    ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ 13_2 49,575,707               28,963,350          
    ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 13_2 44,272,394                  35,260,957             

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 13.04.2021_Ã.
                                 Îî

ÚàôÜÆ´²ÜÎ ´´À       ÐÐ  ù.ºñ¨³Ý, 0010, â³ñ»ÝóÇ 12-53

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 

§ 31 ¦ Ø²ðîÆ 2021Ã.

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ) 



9. ØÝ³óáñ¹Á ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ                                                     
³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2021 Ã. (ëïáõ·í³Í/ãëïáõ·í³Í)

20,489,653   -           20,489,653    9,605,638         608,509  -     (128,553)   -      1,820,561     1,659,215      -   -    -      34,055,023        

9.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ 
×ß·ñïáõÙÁ
10.ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á 20,489,653 20,489,653   9,605,638        608,509 (128,553)  1,820,561   1,659,215     34,055,023       
11. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ 
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ)  ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª

-                   
11.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ¨ 
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ³×                                          -                   
11.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ñ»ï 
·Ýí³Í ¨  ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
(µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ, ÷³Û»ñÇ) Ñ³ßíÇÝ -                   
12. ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï -                   
13. Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ -                   
14. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ 
(Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹ ÃíáõÙª -                   
14.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í 
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³×/Ýí³½áõÙ -                   
15. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª -         (28,902)    -              72,719          43,817              
15.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ -                   
15.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ -                   
15.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ -                   
15.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×/Ýí³½áõÙ -                   
15.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ (28,902)    72,719          43,817              
16. ØÝ³óáñ¹Á ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 
í»ñçáõÙ ³é 31 Ø³ñïÇ 2021Ã. 20,489,653   -           20,489,653    9,605,638         608,509  -     (157,455)   -      1,820,561     1,731,934      -   -    -      34,098,840        

                                 Îî

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 13.04.2021_Ã.

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (II ³ÕÛáõë³Ï)
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