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qulduLtrbpp btrpurLlu bU npn2rltutr Prutrllfr tunphp4Jr !nrllfrg: Updbprpbplr lnrpruputrlnrp
pnrluptlduL hurdup l.lurqrflnrt pnrlrpllrlurtr {bpgtrulrutr qtulfuutrtrbpp << qp bL trbpLlulug{nrd tr
h p ur q u p u {n rrl m brlur pu2[u n rrlfrg u ntr rluqtr bpll n r on u nu2:
t1

/tlupunurunndubp[ unbqurpur2fudrutr ru{upunfrg hbr"nn' htrupurr{npfrtru ubrlrl drurJlbunLbpnul,
Furtrlp
(ulururnutrlr
qfdblnt [
$ntrrpu4frtr Fnpuur r{unmumntlubpfr gnrgruldrutr hudup: 'rlupmrumndubplr

gnrgu!rlurL 4frdnrdp [1urnnt h trutr lpru{urpruptlbl: Furl,rlln Uunnq h +hrlbt Lr.utr rupunuuuhdurLnrd,
u14 pt{nul' ftr}-nul, qnpBnrl $ntr4ru1[tr pnpuur' u{unLnumnrlubpfr UnlltruLth gnrgurlrJutr hurlup:

'l u p m tu m n ilu b p fr g n rg ur

L1

durtr q[ dn ulp

l{ ru n n

q

h tr ur tr

pu

{ru

p ur p

{b1:

Purtrtalr qnqLlhg u.lufrultuulnrlubp[r unbqupur2fuilrul.r hfrdtrurl.lltr trquruntul.lp 2nr[urlfrg rlJrgngLbph
Lbpqptu{nulL h: Sblurpu2fudurtr urp4lnrtrpnul Lbpqptu(ur6 4purdr.uLitutr rlfr2ngtrbptr nrqr$b1nr hL
{ut

n

L1

hn

h

rn p ur rJru ryp

durtr p:
27

Unur2uplfrg oqun{h1nr hurlurp utrdp, npp npn2b1 | ptr4nrLbl urnugunlln h qLhl qtupuruurndubp,
ulbrnp rlurutrul4gh ulurnrnurtnnrlubpfr mbrlruptu2fudutrp' Futrlafr $fuurtftuuur.1]rtr qptuuhtrlu!]r lr
durutru6lnrnuJhtr gutrgh rlfr2ngnrl: Ilpqbu qtrnn4 Llurnn[ | htutr4bu qul gutrQrugnr6 nbqfrrybLm l.lurtl

I

n1 nbqfi 4btr m hurtr 4]r
1

u

ug n q $hqh

l.1

ur

l'1

utr

14

ur

d frpu r.lu ptutr u ! rutr uLd p:

.8 4bpgtr u [ut qu;drutrtrhp [r hp u qu pu [durtr 6[rp

'lrupunur.ndnubpfr pnrlurpQilurL, mbrllpur2furlutr, 2pgu.rLunnrplutr

qurlrluLtrbpp btrprutlur htr

nr duprlutr r{bpgtrur!urtr

npn2durtr Purtrlafr funphpqfr

lnrldfrg:
UpdhprpbpJr lnrpurpurtrgnry pnrltupl4rJtutr hurdurp qurqdqnq pnrpupQdrutr t{bpgtrul4urtr qurlrluLtrbpp
<< qP bL Lbplu1ugr{nuJ h hptuqurpull{nrd lnrpruptutrgnrp unprutr2lr rnbrluptu2funulfrg urntr{tuqtr
bptlnr on unru2: Updbpqpbpfr lnpruptutrgnrp pnrlurpllrJutr rlbpgtrullurL r4urllurtrLbpp f-&n4rup!nr1p
q u p m u {n p {n rd I h p uu1 ru p u tt bt h n frtr un bptr bun ur1 f U tulpn rd:
L1

ur rl{r n {r $[rb rutr u u I utr m d1 ru tb hn n
Fugu-rpdtu! urpdbpn{ trbpllurlurgr{u6 gnrgutrfr2trbptr uprnuhr.r.r3rn{ur6 bL hurq.

1

.9 liln qw n U n nh

2020p.23n Lgutr[2[r urtr r{uL

n Lrlp

Qnun 2ur hnrjp 2ur hnrpurhupllfr q6nr{
6tufu uh trduqbqnLrjhq hbrnn

Ub{tu

luL luqiruu fr dhghtr

bqhu l.1uL ! ur q irrnu fr
lru hnrBur pbnnLBrnrL (ROE)%
2nu-n 2u hnrlp 2ru hnrpuhru p[[ q&nr{
6ufuuh trr]u:qbqn Ldhq hbunn

Ctr4hurUnrp

ulmfr{trbp[ dhfitr

dbtntplnrtr

U!Ln[{Lbp[

2r.ri

hn Lpru pbp n rpln

rL (ROA),

o/
/o

2nun 2uhnrlp 2uhnLpuhu.rpQ[ q6n{
6u fuuh trt]urqbqnrrlhq hburn
Qnn&u ntrur Ututr bUtu dn

Lm

2nLm 2uhnqpir rlu.rpdur (NPM),

9nn&u ntru Llutr bUu

%

rln Lrn

CLrlhurUn Lp u !mfrr{trbplr,Jhght

[b6ntBtnrtr
U!LnI LIL bp I
(AU),

oqLn

uqnp6duL

qnpbLu ![r g

%

CL4hurtrnrp ut1mfr{Ubpfrr.lheht,
db6nplnLtr

1-

n4

htr

2019p.

31.12.2018

31.12.2017

bnurdulur[1

bnu:rlulur[1

(Un4[m

(unr4frrn

(unr4irrn
rutrgu6)

(Unrryfiu

(urnr4frur

urUgur&)

urUgur6)

sutrqt!&)

lurtrou,l6)

518,437

181,449

1,326,981

931,297

67,602

34,027,261

33,897,671

33,165,728

33,176,713

35,334,279

3]%

2.2%

4.0%

2.8%

0,2%

518,437

181,449

'1,326,981

931.297

67,602

239,961,42

244,961,38

226,843,69

6

3

7

199,495,44

191,844,96

6

6

0.4%

03%

0.6%

0.s%

0.0%

518,437

181,449

1,326,981

931,297

67,602

7,032,969

3,620,216

14,502,166

14,762,553

13,454,274

7.4%

5.0%

9.2%

63%

0.s%

7,032,969

3,620,216

14,502,166

14,762,553

13,454,274

239,961,42

244,961,38

226,843,69

6

3

7

5.9%

5.9%

6.4%

239,961,42

244,961,38

226,843,69

6

3

7

rJb6nrBtnLtr
U

2020p.

(( 4pudn{:

199,485,44

.l91,844,96

6

6

7.4%

7.0%

199,485,44

'191,844,96

6

6
22

Ubr.hulub [uqfimu

fi

dhght,

db6nLBtnLtr

Ub{u!utt Lluq[tnurflt
dnrrLnhqrhUtumnn (EM)
Qnrun urnUnuu thL bUurlnrur

b!

ur

rlLnu pbp

ru

!un[ t{Lbnh dhghtr

rlb8nrornLtr

2nLm mnUnuurrhtr

dundu

(NlM)

SnUnuurrhL bUurlnrrn

b!udr.nurpbp ulam[{ttbnh dhghtJ
dbbntptnttt
b!tu dtn u pbp u Llun[ {ttbpfr
bLru drntu pbnnrElnrb
Sntrnuurhtr 6urfuubn
rrl

ur p un ru

rlnpn

!uunrupL{nrrl

Lp1 n

LLtrbp, np nLg

btr rnn!nuu1[tr

q6n{

6u.rfu

ubp

34,027,261

33,897,671

33,165,728

7.05

7.23

6.84

4,261,557

2,507,961

10,136,153

179,911,02

180,158,37

167,324,156

5

2

4.8%

5.6%

6.1%

9,023,487

4,919,554

19,469,982

179,911,02

180,158,37

5

2

10.1%

11.0%

11.6%

4,761,930

2,411,593

9,333,829

202,865,57

208,412,07

167,324,156

3

I

191,193,293

4.7%

4.7%

4.9%

33,176,713

35,334,279

6.01

5.43

10,518,060

10,491,356
148,972,96

151,855,857

6

6.9%

7.0%

20,008,220

22,296,742
148,972,96

151,855,857

6

13.2%

15.0%

9,490,160

11,805,386

164,735,87
9

154,817,86
0

s.8%

7.6%

931,297

Uu fuuu

tn ru pn rpln rtr urltr
qruprnur {npnrplnrtrtrbpJr, npntrg q6n{
Uru r-ntu nr]nLd btr rnnUnuru rhU 6ur luubn

2nrrn

2ru

hnrlp 2uhnrpur hu

p![

q6nt{

6urfuuh hduqhqnrdhq hbuln
PurdtrbLnndubnh dhohtr trrndtu8 rahdn
2nrm 2u hnr.;pn dbt{ purdtrbLnnfufr

hurdnd
Uqnbrl

(EPS)

518,437

181,449

1,326,981

204,896,5

204,896,5

204,896,52

204,896,52

67,602
203,732,96

25

25

5

5

3

2.s

0.9

6.5

4.5

0.3

5.4%

6.3%

6.8%

7.4%

7.3%

uuunF8nFu Lbr'+nnrlhu
qbS.P k +hsLrh nnqbu bnUqnUShL UQnUqnh LbnUbUqUL

UUOnAUGbnraC
<ULIUftnS LqUnUqFflFf&3fltL: UftUAUnqLrnn Undbf}nBbnnr.LI Lbn+nnr.U
ULblnN qbnUPbn3UL Lbnrlnnnh nnnCnf\UC rlbsP
<htJLLIUU LhLh
uLrFnnQuquL bnuqnu3hL u2+uqnh {PU:
UUOnOUGbnf}h qUALILTUL <UUUF qUSUUtuULUSnf. ULAL ULIOnOUrAbnGnr.U
q Un n f.L Uqqnrl SbnbqUsLfn F@3UL ne ULIP0rIQUqUL qUU UrnULinrILIL nnnCh2
Lhr.,bLnF <ULIU0 (U3n f}qnf.U' GUFqUULnFTa3ULC LlbnUPbnnl UUUnq) qnnr\U
k PUnUpUShUqUL rrIUSUUtuULUSL[0|.G3n1..L, bfAb U3L ne UUPnnQUqUL qULI
U..nUqnrtfiJnnnDha E bnUqnU3hL U2+Uqnh LI3nf.U UUUUnh <bS ..lhSUnqbLnF
rlbalPfll.LI:

k

23

Un

rqn rt

hfu

Uqrluqp n ril l'1 u rn ur p {u0

FUdhIJ 2. ft)nrtunq

q.n

rh n.h n Ju n rp1 n rfut, h p
n q un s us n uu bP h truu hu s brlbq us q.n Fft}3n NU

utr{utru[ut

2.3.8. Updb[rnpntrlr

n

urn[nutuqnnupp h rlpru r{6tupdrutr qu;drutrtrbpp.

rlurpmumndubpfr +hrlug hur2{upL1{b1nr tr {6uprlblnr I updbLlnpntrulfrtr bt4urdntm, npp btrpurl.lur I
npn2duL PrutrLa[r funphpq]r !nrplfrg: /tluprnr.r.rrnndubpfr rlhdurg Lufururnbut{nr1 tupdb!unpnLutlfitt
b! ulJn

run

p r{6u

p r{b1n

r

I

bnur rlul u

Lt

nrl

htr q u p pbp u !

urtr n rp1 u

rlp:

rlupmr.umnrlubplr 4hdug trurfuurunbu{nr1 urpdbtlunpntrurlfrL b[udnrurp UUL 4n1upn{ pnrlunU{nn
Ul.fu
r.r.lr.unLnuLnndubpfr qbulpnrd hur2{upl1{btnr h UUL, qnlurnn{ U trbp4pnrlLbpfttt tl6tuptlblnt

I

qnlupn{:
UpdbLlrnpnbLbpp u.lunuluLnntlubpfr ubrrhur!urtrururbpbpfrtr U/Uurd urL{urtrurunbpbpfitr 116urprlblnr
(dtupt{b1nr) htr urpdbllmpntrLbpfr hu2r[upLqrlurtr opp:

bpb htu2t{uplduL onn nt u2fuuururtrpu{hL

h,

tupdblmpntr[ {6upilurb (dupduL) on h hurrlupr{nrd 4putr hr.r.rgnpqnrl u2futumuLputlfttt opp:
Updb!unpntrtrbpp (mn!nuuqnrdurptrbpp) urnurLurlnr frput{nrtrp nrtrbL u.lunulumndubpfr
rupdb[mpnUtrbpfr hur2rlurpLlduL oprlurtr tru[unpqnrl onqur {hngh 4pnrpltudp qunLnuundubp[r
ubrfurLlurLurunbpbplr nbbumpnul qpurtrgt{u6 utrdlrtrp (ubr.[u!utruunbpbpp l.1ud urtt{utttumbpbpp):
Lur4ru

I

qurpmruunnr.lubpfr hbppur14urtt
'l'lurprnuunndubpfr ubrfru14uLurunbpbpfr nbbuurpp r,.hur14{b1nr
rupdbl4mpntrtrbpfi hu2t{ruplrJurtr op{ruL trufunprpnrl on{Lu durlp 18:00-frtr, ululrtrpL' tr2{ur6 durrlfrg

hbmn nbbumpnul qpuLgr{tu6 ubr.lrtulurtnumbpbpp thtr l.lupnq nrtrbtrurl Lu[unp4 urpdblunpnLulJttr
durrlurtrurtlru2pgrutrfr hrurJurp (trufunpq hnurduluLl[) {6up{nrt tupdbtlurpntrfr uurrugtlutr frpnr{nrtrp:

4'lupmumnduhp[ ub{tulrutrumbpbp[L ul6up{nr1 bl4urrlnrurtrbpp (unnl.lnuuqnulurptrbp$ {6uptlblnr
btr qurpunruunnrlubpfr ubrrhruLlultrumbpbpfr nbbumpfi rrhuLlrJuL hu2np4 onqu pLpurgpnrd:
UpdblupnLtullttt {6upntdtrbpfr hurdtup Lurfuurmbu{nrl qnrduptrbptr UtJ1.r 4n1upn{ hur2{urpt4{nul btr
uunnpu!bmfrg hbmn bpl.lnr LhZh 62unnrp1uilp, ntrq npnul l4lnprugnrdp frpuLlltrrlg{nuJ h
pt{tuptutttu!urtr lqlnpugrlurL t4urtrntrtrbpfrtr hrurJudulL' rlfrtrlLr uilbtrtudnr.n urlpnrp phtln, hul-t

tuttt{u[rumbpbp[L

[/!tutl

ubrfrul.4urLururbpbpfrtr

(!lnpugnuln hnurUurtrrug{nrd

{6urp{nul btr dfitr1h 10 << rynu]d 62rnnrplurdp

h

p{ruprutruLlurtr LllnpurgtftuL 14urtrntrtrbp[rtr hnrrlur6urltr' tlfrtrlh
rudbtrudnrn urJpnqg ph{d: t-}rlurputrul.lutr Lllnptugdutr t,;ruLntrfr trbppn hrunll hruu14urtrrul
llnpugduL tulL dbpnrpn, nnh 4bqpnrd dfru{npfr urlpnrp phtln th r,.hnfu{nrd, bph llnpugrlutr
btrpul.lu rnurutrnp4ullurL dfrru{npp hurrluuurn h O-hg 4-h, U {rnfut{nrd h' rlbbrutrruln{ r]bla rlfrturlnpn{,
bpb llnpurgrlutr btrpurllu muutrnprlurLlutr d[ru{npp hurr.luruun h s-frg 9-fr:

I

<3nrtrfrpurtrl{,} PPC urpdbllunpntrfr qnuftuptrbpp r{6tupb1nr btr utrlauL[ufrla

ubthut!urtrurtnbpbpft tt/l.1uttI urtrr{urtrurnbnbnh nbburnpnuJ
dp n

[u

uLg

b1n

r rllr2ng

n

tr2{u6

dhn{

u]unLnuundubpfr

ptutrl.lurl[rtr

hur2frr{trbpfrtr

{:

Purtrllp 1Jr qhnfurutrgnrd {6urpnultrbptr ultr ubqhulurtrurmbpbpfitr, npntrg pruLlur1]rtr hu.rZ{h duufrtr
mbrlblnplnrtrLbpp ptugulurlnul btr (ru.lururnutrfr l.lbtrmpntrurlurtr 4bqnqfnnurnhurthg urnug{ur6

ulunLnuLnndubp[ ubr.hruLlutrurrnbpbp]r nbbump]rg purlt{urbpnuJ,

Lr Putrtltr uJ[ qbnu{ th

unfrpur4brnnrd r.u14 unbqb[npltutrp: U1u qbqpnul Putrllp bpbp ur2fuurmutrpurlfrtr op{tu pLpurgpnrd
trnururpfr rpbqnqlrrn: Puttl4ft
ubr.f rut4utrurunbpbplr {6urpnriltrbpp r.hn[uuLgnrd

h

u{4

huuilurqur.nruufurutr umnpurpurdurLnrdp 62r.nnul h
{bp2frtr fr u 6Zqn h m h u2r{bh

ut

tltu

p

rnturt hru6ufunpqfrtr uquruupl.lnrl

p:

Updblunpntrfr qnrilupfr hur2uluplarlurL hurtlun hhrlp

gg = (FV X C)/k,

-

LIbt{

I

ptr4nrtt[nrtl hbr"nlrlul pruburdtrp'

npunbrl

U$-tr urpdblunpnL[ qnrdurptr
FV

oulhpr,uunnp[g

h,

ulunuluunrlufr uL{tuLuLluL updbptt f,

C- murpbllurtr updbllrnpntrurlfrtr rutr{urLurtlutr rnnl.lnuur4pnqptr

I urpurruhurlun{ur&

unnlnuLbpn{,

k-L Ubq unrupnrd {6upr{nr1 urpdbl.lrnpntrLbpfr phqL h (updbl.lurpntrtrbpfr bnurrlulu.rltulfrtr {6updutt
rpbqpnrd k=4):
UpdbQ m p ntr fr

Ll

n rm ur

l.l

n

rdp

fr p ur

14

utr

ur g t{n

rrl

I

h

bm hl

u l ptutr ub

Lrn

{

AI=FVxCxDCS

K DCC

A

I

-

L1

n

rrn ru

1.1

tlru

6

ur

pdbLl

un p

nL u1

lttt b ! tu dn untr

f

,

FV- Ubq u{unLnumndufr utrt{uLul4uL updbptr f,

C- unupb[utr urpdblqmpntrulfrtr urtrtlrutruluL mnllnuu4pnqptr I urpunurhurluntlu6 mnlnutrbpn{,

k-L ,Jbl.l ururpnuJ t{6rupt{n11 updblqurpntrtrbpfr ph{L h,
bnurrJulu!u1[L {6updutr 4bqpntd k=4),

hur6u[uurl.1u.rtrntp.;nrLp (tupdh!mpnbLbpft

-

qnp6upplrtr trufunp4nrl urpdbl.lurpnLfi {6updurtr opfrg d[tt1tt qnpduppft [4tumuprJuU on[
(settlement date) opbpJr putrulltr hurrJurqurmuufuutr onbnh hru2{utpl4duL qulluLulluLnpluttt
DCS

I

4bqpnul,

DCC - qnp6ruppfrL trurfunp4nrl urpdb!rnpntrfr {6upilutr onhg d[U1U qnp6urppfi hugnp4nq
urpdblunpntrfr {6urpdrutr onbnh putrultr I huduqumuufur.r.rtr onbnh htu2u{tuplrlutt
q ru1 rlurtr u urtr n rp.; utr 4bqpn uI:
L1

Onbnh hur2{uplrJutr r4tultlutrtu[utrnrplnrtrg f]nqunqnm ulunuuulnduhp[

hr.r.rrJtup

htudutp{nul

I

30/360-p, ptr4 npnul
DCS = 360 (Y2-Y1 )+30(M2-M1 )+(D2-D1)
D2M2Y2- qnp6uppfr

l,;umuprlutr uduup[{L

|

(settlement date);

D'lMlY'l - qnp6ruppfr op{tuL trufunprpnq updblunpntrfr {6urprlutr ruduurp]r{tr f, bpb qtupururmnrlup
4bnLru urpdblmpnL fi tl6urpbl, urr{ru updbl4mpnLfr lnrmu[tlub u!qp[ uduutp[ttltt f:
DCC = 360/k:

2.3.11. l?)n4urpl4nqlr qrupmurmnfubplrg umugr[n1b[rurfnrrntrbpft

huplfutu [upqp:
25

rl'lupunumndubpnrd trbprlpnrd llurururpnrl urtrfip bt4nrdnrun
Uurnnq I uurutrul bpl{nt 4bqpnrd'
_ u.lrrrnLnumnrlubpfr qhr.lurg uururg{nrl r,nnLlnufrg (urpdbt4upntrurllrtr bl.ludntm) Lt

-

rq

u

fi Ln

u

rn n du

I

r{bp tu r{ru6

u np[ g ( ! u q I

un

u

fi

h

u {b1ut6)

:

Frutrllfr qnr1dhg pnqurpQu[ur6 qunLnuuntlubpnt{ ur"nugrlnrl bLlurtlnrunp bLputlur

I

hupl.ldtutt

2urhnrpruhuntln{ h bl.1udunu1 [b hupl.1nt{:

((-nrd 2ruhnrpuhup[ bL

tl6urpnrd (hrupluunnr btr)

((

nbq[4bLunLbpp t^r n1 nbq]r4btrrntrbpp,

frtrptrul4urnurt{uprlurtr dupdfrLtrbpfr, qbuntulutr n1 urnhunpru.lfrtr LlurqduQbpqnrplnrLtrbpJr lr
ftbqj abb q fip w (w pwtt w Q wb wtt 6 wtt g h w p Q n ulp.

(( 9Pfr:

((

I

flhq[rybttmLbp[ hutlup hnrpll{nr1 oplblur hurrlupr{nrd
urupur6pnuJ Lr trpur uuhdurtrtrbpfrg
qntfiu uunug{nr1 htupLl{nr1 2uhnqpp: (upL1{nr1 2uhngpp huplr.umnr[ hudufutunL bludm[ h
nCurhnrpurhurnUh rlurufrtr,
Opbtrpn{ uurhrftrb{u6 Lt{uqbgnrdtrbph r}puLlurtr tnuppbpnrplnrtrtr f:

((

tfnfurunnrplurtr r]hilurg uunrug{nr1 unnlnutrbpp tr urJ[ hr.r.rr"nnrgnul, u4upurpbpfr llurrl urntrunnurJhtr
qnp6upptrbpfr $frtrruLuu{nprltutr, $urllrnnp[rtrqulfrtr ru11 qnp6untrnrplnrtrtrbp]r [rpruLluLrugnrdfrg
umug{nq bllurlnuntrbpp: Curhnrpuhruptllr qnrilurpp nbqJrrtrbtrun frputlruputrurl4utr utrdutrg hurdrup
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t/ttud ltrrufururnbur.lur6 4bulpbpnul lZn\l pw\qh qnq,Jhg uLilfrgurqbu tr rJlrrltrquq qbnqn{ hn

h
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qurrnuufuuutrurmrlnrplnrL

Lbpplrtr urnrrtrfrm/,
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htrptrurrJblnruurgrJutr Lr utuhilutrruqhurllnultrbplr nbdfrd]r durJuLtulurhurur{ur6nul rftuutru6lnrqbpnrd
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9-p4 uunurtrqunLnh lfrpurnnrdp);
f)f uLlhpf h pfiqLhu qnp6ptrpurgt]bnh llunurt{uprlurtr ptrpugpfr u{tnndurmurgnrilp;

FnttrL1fr lur1nrtrnrp1urL {bp1nr6nrp1utr hurdurpdhp

huilurl4urpqfr umhq6nrdp;

- 9L urqnl rlurtr dn 4bfr Lltu blruqnp6n rd' urZ{h ntr rl nhu U
- .tur[ {nqbpnul htrupur{np futrr}f'pLbpJr uhurqutrqbnh puguhurluntlutr qnp6ptrpugfr
ur g

rn ur p

h

ur

b1n

U

qr,upqugnulp' t{upL1tu1[tr nhutth t{umpurpurgrJutr urngtr bpqpnpr} q6h upu2mqrutrnrylutr
u ur

bqdrlurtr

tr

q ultn ur !

n

{:

3.3. Sbnhqum {nr.pJnrtr
201

9 p{ur

-

11

tutr [r tr2utr

uI

ru

th

PULIL ptr4pultrbl

lr p ru

4u pi

n rp1 n rtrtr b

f}ntunqn[h,Iruhtr

p

h hn trbptlurlnrplurtr u2fuurphuqpnrplnrtrp Lr pugbl h

h]rLq trnn
gtrnpq
duutrrl6.ynrqbp' 9nrqupp, Upupurrn, huruQn{, Lrnpurqrl{frp,
Qunr2: Surpb{bpglr
rtrpnrpjurdp 3nrtrfrprutr!fr rlurutrur6lnrrlrulfrtr gurtrgtr ntr+qnllbt h 51 rJurutrur6lnrrl (tu.ytuumurtrnuJ

tr Upgurfunril, [Inul.1{urlnul qnp6nul I

Futrt4fr trbpQrulrugnrglnrplnrtr[, nnt] odurtrrpurLlnrd I
omupbpl.lptugft hut6tu[unprltrbpI trbpqpur{rIuLp: Llblltrurp!b1 btr Uuuntutrur l.Ifrgtuqqrulfrtr

$[LuLutulurL 9btrmpntr]r huppru[nuJ duutru6.;nrrlJr pugrlutr

-

u2furuunr.utrptrbpp' npqbu

omurpbptlplu trbprtrpnrdLbpI trbpqpur{rJurL trnp htrurpu{npnrplnrLtrbpfr nrqfr:
PuLtaI trbpqpnululfrL purpupur14uLnrplurtr L!rurnrlurlp t,nn tlnmbgtfuutr frpnrqnp6drutr
Lqurrnulln{ umnpurqprlbl
l.Inu!t{ur1fr pnpurulnril Snrtrfrpurtrllfr tupdbpnpbnh
2p gurtr ur nn rp1 utr {b p ru pbpl u 1 u1 ur1 rlutr uq[r p :

I

-

-

-

-

Lufunpe Lnurnh 3nrtr[rpurtrllp trrufuu&bntrbl tr nLptughU unup{u rlurlfrufrtr hru2nrlnrplurrJp
Lbp4pbl I tuphbumurl.lutr putrru!utrnrplurtr unbfutrnlnqlrrutr' prlpdugtrbln{ rltrqpur{
uqurnnqtu[1uL {uplhnh q6n{ {upllu4frtr upnpfrtrqp: l.rnprupurpuLltutr ulqnpfrprJtr oqtrnul I
fuqbu !p6uunb1 6u[uubpp, d2ur!b1 LIb6 6urlufir urbqbtlurun{nrp1nrL, r{bp1nr6b1 tr
rlnqbpu{npb1 hurdurfunp4h qnn$hn' 4putrntf huli trqruuunbln{ quLqt{ur6u1[rtr
r{ruptlu{npilutr

ur6lrtr

:

p{uluLp Putr!fi hurrlup unpurtrqur[gfrntr p]rqtrbufr qupqrugrlurtr Lnunh hn:
(tu6ur[unpqt]bnh uprnupfrtr mtrmbuuLlutr qnp6nrtrbnrppuL qupqurgdurtrtr odutrrpu!b1nr
Lqurntu!n{ prtpurt4grulfrtr hurpupbpnrplnrtrtrbp btr huumuunrlbl unmuuuhdutrlurtr rlh Zunp
putrLlbpfr, uJry pr[nuJ' Landesbank Baden-fr (QbptlurL]rur), Banca Popolare di Sondrio-f
(hmufiur), b{puuItu14urtr qurpqugrltutr purt]L{h (rluqur[uuururtr), Spurtru14urqfrururpurtr!fr
(flnruuumurtr) hbm:
3nttrfrputJL{h p22uJhtr hu{b1{u6h un+h,lllurtrugilurtr nrqrlnrplurlp r"nurpr.lnrl il2untu!urtr
u2fuurrnurtrptr furqbu r.u{blurgpbl h oqmurmbpbpfr phrln, 2019p-,frtr mturl 6tunrulnrplutr
luutpuLtr udbt h 8108-nu{ tr ruprpbL qbpurqutrgnrd h 11.700 oqunuurbpp:2018p-[r hudhrlurur
uquruupllrlub p{rulfrtr huppurl.lfr oqunruunbpbnh ph{tr u{b1ugb1h qnbpb 20 urtrqtutl:
3ntLIpurtttln 4urpdbl Visa rlfrgurqqrulfrtr t{6rupulfrtr hrurlu!urpqfr rlpguUuLlf' hurrlpnrl
<Largest Visa lssuance in Armenia> utr{utru!upqnul' (uluurnurtrnul Visa pupmbpfr
pnrlupldtuL p{n{ unru2uur.un qhnph hurrlurp:
2019

I
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3.4 PJrqtrh,h LLluptuqhnn
(lr

dtr

u[ut

qn pOn rbbn rp;rutr

t[ u puqftp p

(ut{uunupfrrJ rltrruln{ hn {urnUurtfrtr purrlurpurLlurtrnrplrltrp' Putrl4p 2upnrtrul4bt h r}h4bnuh$htttugtrbt
hn rluunllurtfrL qnpungbp' ilb6u,rgtrb1n{ dtutrpu6urfu {urnUbnh U OUA tl*nUbnh urbuurt4urpurn llZhnn
{uplullrtr qnptn$b1nul: uLurplur{npr.lutr ubqrJbtrurfr pLunpnrplurtr hulpgnul Fub[p rlbLlut{upffi |
hbmhlurl ptfutrfr2trbnrr.l frpu{urpurtrul.lrlL urtrdfrtrp, npntrp nrtrbtr Llurlurgru6 pfrqtrbu, LlrulntL h
LluLfuurmbubfr urlbtluilulu rtrpurlurl4urtr ilnrurpbp, $[qf taurlaurL rltrdfitrp, npntrp nrtrbtr
bt4rurJnrmtrbnh UhghL [r pupbp rltul4upqul4:

lun2np dbntrurpllnrplnrtrtrbpftr {urpl.1tu{npbfru Furtrlp

{tunh h

ulr-nhqurbnrlurl.1urtr

purlupurt4urLnrp.;nrtr, hlrrltrurl4utrnrd uQurfr{trbpp lurp6urdurdt4bun unhqrupur2[utlb1 btr
hrurlbrlumrupup gu6p nfiulru1[tr 6lnrrlbpnuJ: tl1u trqurmul4n{ FubLlp quppbpurptup l.luurupbl I
urLunbunrpluL 6lnrqbpfr {bp1nr6nrp1nrtr, lrtrlqbu trutr AUA-h q6n4 qlubu4fttt gntguLf2Lbpp
tlumupblnr trqrutnuIn{ frpul,1rutrrug{b1 btr OUA {urpLlur{nprlurtr q6nrl upnpfrtrqurlfrL dnrlb[t
d2urlnrd, Ol.I0 r{rupUuthL hrulmbpfr huumumrJutr ur{rnndtumugnrd, AUO tlutpl.ltu{npduL q6n{
ru2fu u m ur ! hgL hnh n p u! tu u{n p dutr pur pd p urg n ril:
au p Q ulltlt q n p n$b 1lt lt u nn q 4udp p
4pntplwtlp

30,

06.20p

PIqLbu

qnnu$bL
45%

UuUpu:btu[u

qnpm$b1
5s%

UutrnruOrutu phqtrbu

Llurtrptu6ufu pfrqtrbunrd

Putrlfr u2fururnrutrpL nrryfiu6 fp qnp&Jrpu[uqrJfr l.lutnupblurqnp6dutrp,

p[qtrbu qnp6gLpurgLbnh oqrnfrdurllgdtuLp, htu6urfunp4trbpf hbrn hbr.nurprupd qurqh nrdbrlurgrlurL
d[2ngn{ uquruurpl.lduL nnul.lh pupdpugtlurtrp: ,-lurp!ut[nprftutr rnnt4nuuqpnqpfr tr{uqbgrJutr
nulqnrplurlp lbttmpnLrulurtr F'xt'qh purltuput4u[rnrplutr 2p2rltrultrbpnul FurtrLlL urnur2urpLlbl I
hu6urfunpqLbpfrL urnur{b1 c}nurqht qtulrlutrtrbp: 9ru1nrtr u6 updurtrruqptlbl
urr4purtrptrbpJr tr
qbLgurtu{hL mbfuttftl4tulfr dbnppbpilruL hudup uqunnrlul4tuL t{rupLlbp[r, nulnr qnuqn{ {unllbnh
qbn{:

I

FuLLlp 2upnrtrurt4bl | $[LuLuur{nprJrltr updbp[ tr{uqbgdtutr purpuprulrutrnrplnrtrp' durll.lbrnrulfrtr
ut tluL 4L bp I h u du p u u h rlurtr b1n t{ 1uLlr ur rln p m n! n u u 4p n qptr bp :
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trnnrqnprumht[ phqthu

UhUnn tr thnpn pJrqtrbufi qupqugrlurtr nuqdru{urpnrplurtrp htutftuhnttr2, 2020p. 2-prp bnurduJtul{h
ptrpurgpnrd 3nrtrfrpruLt4p 2r.upnrtrtuUh h urUmh{ pu{[bnp' Lqurunutlunrqrplu8 hhZutt ubqdbLun[t
h u rfi.u p {u p t,; tul fttt dlr gn gtt bp ft h ur u utr b f n rpl r.utt pttt pd p tu g tltuU p :
(uluuurutrfr (rutrpurr4brnnrplnrtrnrrl l.lurtrtutrg hbntrbpbgnrpluL urguLlgdurtr trquunru14n{ FMO

(n1utr4rulurtr qtupqu.rgr.lurL pu.'trl.{h hbun 4bntru 2018p. pLpugnul Ltttptlbt hn {unlu.htr nbun4uLbpft
unpurrlu4prluh quldutrruqhn, npfr 2pgutrulltrbpnrd 3nrtrfrptutrllrtr urpurJurln{bt hn 10 d1L UUl.'
rlnlrxn qnuftup:
gnpulnpwmhl {unUutltV qnnn$Eth
u n n ry {uapp 3O.06. 2Op 4p n qo1 utlp

Q

!

Uquuup[rftutr gutrg, htu6ru JunnnuJht Ftuq.u
Lbp!urlnul Snrtrfrpurtrt,1fr uqurur.upldurtr gutrgI trbpurnnrd h 53 tltuutrur6lntrl (tuluruururtrnrd tr
Upgurfunrd, 93 qpndn !bm, 125 ptutrl.lndurm, 142 {6tupru1]rtr unbprlfrtrrul: l.Inul4rlurlnul qnp6nrrl I
trbp!urlugnrglntplnrtrp, nptr odutrryuLlnul I or.nurpbpLlplu hur6ufunp4UhpI trbpqptu{durttp:
Stuprltu ptrpugpnril PuLl.lp uquuurpl4bt h ur{bth ptutr 336,000 hur6urfunpqLbp]t:
nptudurllrltr rf nfuurtrgnultrbplr uquruupt4tlutr nlnpmnul 2urpnrtrurl4{nuJ h Ul.tuun{b16tu{ulLbnh tttthtt
{rn{rnfunrplnrtr, htrm qtulrluLrl{nn{ru6 h purtrUh rlfrgngn{ uunrugtlnrl $[qf!utauL urtrdurtrg
PurLLafr

tl[guqqurllrtr

n1

urnhmnu{hL r.lrnfututrgnrdLbp[ hurrlutrrluL 6tut{ulLbpn{:

u3L UUnU3nFft}3nhUUbn
Un

istream

qp u rftu

I rutr r[ n fu rub g n rrltr h p ]t h u du I

tu

pqp

Unistream-p 4purrlulutr dpnfuutrgnultrbpfr hudrulurpq h, nfr[ r.frnfututrgnu.ltrbn h frpurLltutrugtrntd
udpnrp u2fuurphntl' unurLg hu6ur[unp4h qnrytlhg putrlrulJrtr huZh,.l ptugblnr utrhprudb2unnrplutr:
Snrtrf putr!p Unistream hurdu!tlpqfr qnp6rul.lur1' h, hbrnhupurn llunnq h UuUluhU qnruilh

nr umugdutr 6urnurlnrplnrtrLbptr unugruptth hn rfi.r.rutrr.u6lnrqbpnril: 3ntLJtptuttLlL ltp
hru6rufunpqtrbplrtr unru2urplnul h trurtr umurtrul Unistream 4purrlurLlutr {nfuuLgnnlp pupr,nnt{
runruLg druuLru6lnrrl ru1gb1b1nr, hbnurfunuuq.uLqh rJfr2ngnt{: Snrtrfrputt!p 4purduLltutt
rfnfur.utrgrJurtr

rf nfuurtrgnuJtrbn h llurunurpnul

hp 2nrltultullutr +hnph
6ur ntul n rpl

n

rtrtr

Utfl-' rpnlupn{, b{pn1nr.l

Lr

ftr} nnrpln{:

urJpurqtrqdurtr truputnuln{ Unistream-p 2012 pququbhg ut4ubg hn

bpL u nu2ru p !

b1 tr

u Lr h rul ur u un urtrl urtr

u1 1 puL

la

bp

ft tI[

gn g n
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Unibank Priv6
3nrLlrprutr14p plr41ur1Lnril

h hn hur6u[unpqtrhp]r htrurpur{npnrylnrtrtrbpp tr durutrru{np

nlnprnnuJ urnurgurp!nuJ

h

puLl.a[Lqft

ruLhrumur14utr uquruupt;nrd' Unibank Priv6: 1.r2rlur6 hudur!urpqft

2pgrutrut4trbpnuJ hu6urfunpqtrbpJr uquruupt4nulp frpru[utrurg{nul h purpdpurqnqtr ilurt4upr}uqn{'
b p trutr fr ll btr un p ntr n rd qurtr {n rl du dutr tu ! u U h g, h u p d ru p ur {bm qp ur u btrl u l4 n rd :

(utftuu.;ruururu[urutr bl.lurrltnfr tlu!urprtrur14

L

!upqurtlfr6url.l nrtrbgnrl hur6u[unpqtrbplttt PuLl.ltt
tunurgupllnrd I frurpdbp $frtrurtruurl.lurL 1nr6nu.ltrbp, npntrp Lbpunnril bL l.luqf murft Llunu{updutt
hurlul.lurpqrlru6 tlnrnbgnrd, urprgnrtrur{bm $frtrutruuLltuL qlurLur{npnuI Lr trbp4pnttltul[tr
nurqrltu{rupnrp.;utr rl2u14nrd: UquuurpLldurtr FnLnn r.lrnrlbpnul hu6ur[unp4fr hhrn ur2[uruunnrrl h
urtrhurrnur[1utr $lrtrutruru!rutr ilbtrh2bpp, nFE, frtrhlnrl r.hnpEunnr duutruqbur, u.lr,uLnnuuLn
ur2ur[,1gnrplnrtr gnrgupbpbl grutrllurgur6 frpur{Jr6u!nrd: Unibank Prive-fr hur6urfunprtrn Urunnq
gurLl.lugurS

durlurtru!

h
h

rlhUbl , Lt huL4frqnrd L2rutrurllbl tu[rhuunurl.lutr dbttbgbpI hbm: Pnlnp

qnp6urpptrbpfr rutrrlrnutrqnrplnrtrL nr qrurluntr]rnry1nrL6 bpur2fututlnp{u6 htr:

Putr!urlfrtr 6urnurlnrplnrtrtrbpfr hurrftufrp tupbphg prugh, Unibank Priv6-fr hur6u[unpqtrbpp
umuLnrul bb trutr rlh Zurnp purgnrglrl hLrupu{npnrplnrtrtrbp [r 6tunu.;nplnrtrLbp: Priority Pass
punLnn rnrufru I rlnrmplr frpur{nrtrp 120 hpllptrbpfr o4urtrur{url,1urltutrtrbpfr 700 VIP-qnrnfrtrhp'
hu6ur[unp4[tr htrurpurt{npnrplnrtr ptrdbnbln{ hurprlurprurlhur uqtuublnr hn pn[1p[L: Cuhru{bun
nnnullrtrq[r hrurlup Putrlp trurlr tutrrl6urp rnpurrlu.rrtrpnul h 6rudrnhnprynl4utr S|M-purprn'
6urtrurqurphnprtrnrplurtr ptrprugpnrd urpurq Lr nptut4tul hurrlnprtrul4gnrp.lurtr uquhntlrlurtr hrurftup:
9rutr6

ru u1 hrn

u I rutr qn ptu ntr n p1n

ttt

bp

PuLLl[ qutrdurqhrnurpurtrtr frpurlurtrurgtrnul I l.1tup6udurdl.1bur, dfr2trurdurll4bm h bpt4urpudtudLlbur
frpugtlbfirnrplrutr !upqtu{nprJutr {bpurpbrurut unrugrup[lnrplnrtrtrbpfr {bp1nr6nrp1nrtr, 14urL[uuunbunrd
U rl2rul.lnuI' FurtrLlfr qruhtutrgunllbbnhg bltrbln{ unl.lur huruunurun{ur6 uurhr.lutrulutthbnh
2p2urLurlnrd: hpugtlhfinrp.ltuL {h6ul.th U frprug{bfnrplutr l.ltunu{uprluL {bpupbruu[ npn2nrdLbpfr
l4uunrupilrutr {bpurhu!nrlnrplutr tluqduLlhpqnrdtr U!un[{bhph
u1urpunur{npnrplnrtrtrbpfr
!unur{uptlurtr hurtrdtrurdnrln{fr lrtuqnpnrplutr trbppn h, nn0 {bptuhuInrd h hnug{bfinrpltutr
pL4nrLt{nr1 nhut1h dul4up4ruLlp h lutnurr{urpnrd h hnug{bthnrplnrtrp FurLla[ dtul4uprpul{n{, uJr}
p{nul' hutfuu!rupqnul h Frutrl.lfr Fn[nn upr.nrupfrh trbpqpur{nultrbpp' hu,,Z{h untrbln{ ntrprughtt
tluLlpnrntrrnbuur!ulL r4urldutrtrbpp, 2n{ulut4urtr l.1ntr.;nrbL1mnrptrtr U $ntr4ur{nptlurtr updbp[
Lt{uqduL trquunu!n{:

tr

guutrdurulbunuupurLp nprybqpbl

t

Purtrla[r !up6udurd!bm frpugqbhnLplutr Llunurlurprlurtr
r4uhqutrnrlullutr purltupul.lutrnrplnrtr: l.Ifrudturlutrur! 6puqpr{nrd purpblurr{b1 trbprppnrdLbpfr

I

u2fuurphuqpuLluL rlhqbnuhhh[urgfrurtr qutrdurqbunullurtr ulnpur$bfr tup4lnrLur{bun
Lltunru{upnrdtr uquhntlblnr L qruhqurtrblnr hudurp' Furtrl,1fr nurqrlut{urpurt4urtr trqtumurl.ltrbpJrtr h
fuLa[ pUbpftr hudru qtumtu

u[u ruL

:

9uLduqbmupurLp d[2prutrtltulfrtr l.lurp6udurll.lbm uur{tutrqtrbph U tupdbpqphpfr hbrn
qnp6untrnrpjnrtrtrbp uLglrugLhflru nr2u4pnrplnrtr | 4updLnrd ]rLlrqbu Llunu{upduL Lbppn

qrntrrlnrl urlimfr{trbpfr bllurilrnurpbpnrplruL !urlnrtr duLlr.upqurl4p quhquLblnttr, tulLqbu ht
u.lrununuLnndubpfr trnn r"nbrltupru2funultrbpfr rlurutrrut4gnrplutr d[gngn{ Lbp4pntdutlfttt u1L
hb ur p ur tln p n rp1 n rtrtr

bp {L

un p b1n

rL :

(frrltrurLlurtr fuLrlhpUbpp qutr&uulbunurLprtr qnp6runLnrplnrtrtrbpfr !urunupbglqnp6rlurL 2p2utrul,1nrd'

-

qurtrduulhunurtlurtr qnpun$bfr urprgnrtrur{bur [unrurluprlurtr ruu.;uhnrlnrrl,
qutrduqbmr.u[urtr qnptn$bfi +hulbnuh$hl{tughtu,
rhnqbnh 2nrl.lutrbpfr tr urpdhprpbpfr 2nrQutrbpfr rl2mru4frrnrrrpl.lnul lr 2nrtlurluQurtr nftuL1bpft
or4 bp u rn fr rl {bp ur h u nrln rp1 nrL,
ulptrrnprutrprulfrtr trbprypnulurl[tr htrupur{npnrpjnrtrtrhp]r npntrnrd:
14

Unp durnru.;nrplnrtrtrbpJr durn nrgnrd
(ruu[1utrur1n{ uprnupfrtr uqurntrtufrpLbpp [r durpmuhpur{bpLbpp' dbtrp dqrnnul btrp rlbp pfiqbbuJt

unur{blurqngtr l,1nLgbLurpurghr.uth pfrpu[uurlfrtr ubqtlbtrurtrbpnul, npqbuqfr t4bLunpnbugttbttp
gutrpbpp hur6rlfunpqurlfrtr 1.u{urqnqtr 6urnu.;nrplutr L qnp6frpurlfrtr urnugurpl.lfr 6hu{nprfutr,
hur6ufunpqurlfrL 6urnurlnrplurtr dpguqgu{htr unu{bgnrp.lutr quhqurLdub {pu qnpturntrul4tuL tr lT
fuLafrpLbpfr trnpupruput1rutr lnr6nuILhp[ rlfrgngn{: U[L1U 2022 ptluLluLp dbn bqumur!p
dtutlutruluUhg mbfutrnlnqlrulrutr Ftutr! umbrlEbgtr h, nfrn l.lLquum[ mtrmbuurl-1urtr qurpqrugtltuLp tr
hu6rlfunprytrbpf purpbllbgnrpjutrp' luJtr 2pgutrullr rqpn$bufrntrul putrl.lurlfrtr 6runtu.lnrplntbLhpft
ilrumnrgilrutr dfr2ngn{, hLtL ht rutrbLru!uqd[L L1bpu2fuu{np[ [ttupdbp rJtuuLuqfrunu!utt
fitrptruupunuhur.;mnrd, updurtrfr {urpdumpnrplnrtr L .unglrulur[1ruU {umurhnrp.yuL r4ruhqurtrnul'
uqurhn{b1n{ Purtr![ rftuutrutlfrgtrhpfr urnnr{bluqnqtr 2urhnqpp PuLLl[ pur.lupurp dutl4utp4tul4ft
[lulnrtrnrplutr qupruqrulnuJ' rlJrurdrudutrur! qnp6bln{ opbtru4pnrpJruLn htudur14uunuufuutr,

unugLnp4,lbtn,l qnp6upup hphUuth, lnpqnpumf
q

ur

un

u u fututr u

un n

rp1

{

d2utlngp[

U

ung]ruFuLlutr

ruL u l4qpn rLpL bp n r{:

Fubflt hftdtru[utr rf[gngtrbp
3nrtrlrputr![L ubfutlutrnrplurtr frpur{nrtrpn{ qrurnlurtrnrd h urtr2urpd qnup, npp quntr{nul h ((,
p.bptrurtr, 9[tr1uL 10, 8/63, npI hu2r{bQ2nulfrL urpdbpp l.luqdnul b r.lnm 10.71% FuLLlfr hfrdtrurLlutr
dh 2n gtr bp

h pL rph rutr n rp h u2{bl12nu4 frtr

ur

pdbpfr

g:

3.5 2upqugdut, {bpehfu

rlJirn

nrrltrbpp

Puhtalr urlrnlr{Lbpp 30.06.2020 prlul.lubJr 4pnrplrudp Llurqdbl htr 230.0 tlpq 4pull' tr{urqblnrl19
dpq qpudn{'trurfunp4 $]rLutrurulurtr rnuprlur {hnlh gnrgutr[2]r hurrlbrlurm:
ultuplttt1fitt Lhp4pnrdUbpp luqdb1 btr 148.8 tlpq 4ptud, l{tuil ptr4hrutrnrp ullm[{ttbplt 64.70/o-p

alupunu{npnrplnrtrbbp[ 6u{utp lurqilb1 h 195.7 rlp4 4purl'tlluqblntl'19.5 rlp4 4purrlnr.ltrrufunp4
$[L uL u ur urtr m tu p {u {bngh g n rg utr fr2fr h ur rlbrlur un :
rrlupmu{npnrplnrtrtrbpp hu6ufunpr[Lbph trLlurunrlurlp
luqilb1 bU 152.5 dp4 qpurl' L{tuqbln{ 37.3
dp4 4putln{ trufunpq tnurp{ru {bnghL gnrgurLJr2lr hurlbrJurun: tlbpgfrtru h]rdtrultutrnrd tr{uqfi |
ftputt{tupuLru!utr uLdtutrgfrg Lbpqpu{ur& gqurhrutr2 dfr2ngtrbp[r tr{uqrJutr hur2{frtr:
L1

FurtrLlfr

[uqfimtup

gurqfrunurllr hudtupdhpnrplurtr trnpduunfr{p 2020p. hnrLlrulrtr

lrlqdbl l, 14.84%' 2020p.

furpr.nfr

hurrlbrluun ur{blurtrurlnrl0.86 unnLlnuulfrL l.lbmnt{, nJruln{ L42n{u6 ulamfr{trbpfr tr{ruqduL hur2{frL:

((

l.lbtrr.npnLurl4ntr purtrLlfr uurhrlnrtrur6
9uq[unu1[r hurdurpdbpnrplurtr gntguUfr2p qbpurqurtrgnrd h
truluqurqnqtr dul';up4u[p (12%): 30.06.2020p. qpnrpluilp trnptlurmfit{utlftL luqfimup Uuqd[ [
30.4 dmq. qpud:
2nrrn 2urhnupn 6 urtl[utrhp[r rlp4lnrtrptrbpn{ lurqdbt h 518,437 huq
4pud:

((

(lbtrunpntrrultuL puLt4[ qtrtuhruunul.lurtrn{, l.lnpnLu{frpnrufr unupur6nulp tr hulurhurlu6urputl.ltulfttr

puJlbnp qqurflrnpbtr taL{uqhgLbL unLunburul.lutr rut4urfr{nrplntLp 2020p.-ftL: 9P
l4urLfuuunbunulLbpn{, 2020 p{uQuUfL mtrunbuul1tutr ru6[ U!rq,lh - 4%: 9npntru{frpnrufr

rnrupu6nrilp h hru!urhurrlur6urpurl.lulfrtr pr{lbnh pugruurul.lutr urqqbgnrp.;nrtrp, 9btlnpnLulluttt
purtrt4h qtrruhuundudp, hfrrltrurl.ltuLnul l.l4putrnp{btr 2020 p{ul4uL[ bnqnnnr}
bnnnnr}
bnurrlulur!nrd, htrthg hbmn, tutrnpn2nrplnrtrtrbpfr L{urqdtutrp qnrqptrpurg, unLurbunrplnrtrtr
ruur"nfr6urtrurpup Lltlbpnr4runtrru trnpdul r[[6ut1[: Strunbunrplurtr pnlnp hurm{ur6trbn0 pugr.uuulutt
uq4bgnrplnrtr !lpbtr, FruJg runu{b1 fungbh nlnprntrbpp ubprnnpbtr !uq{u6 btr qpnuur2pgnpluL tr

tr

hurtrqur.nfr hbrn:

9npnLru{fipnrufr hurlru{upruLllr qurlrJurtrtrbpnul, [L1qbu trrutr qbnght, urdfiuttbpft
frpuryupdnrplnrLtrhpp htuLqbgpbl bb PurLllr hbr.nurqu qurpqugtlutr fuLA[ptrbptr nr
unu2LruhbppnrplnrtrLbpp, U FuLta[ qbLlutlupnrplnrLp {bpurtrulnrd h mupbL4ltr
!utrfuuimbunultrbpp' tlbplnr6bln{ 3nrtrfrpurtr!h q.unqugdrutr muppbp ugbtrtuptrbp:

tl

PurrluptughLbnh
p[qtrbufr odutrqutlnrplurtrp rlfrun{u6 pu1tbnh 2pgutruInrd 3nrtrfrputrl.lp
duutrul4gnul | lurnu{upnrplutr' rhnpn Lr rlfrgfrtr pJrqtrbufr fupurtrrlutr, ungfiur1urlurtr ur2ullgnrplutr
Lqurumtrbp[ tl6upduL bpuqpbnhU, tlunlbp[ q6n{ rlurpnrdtrbpfr hbunudqilutr htrurpu.r{npnplutr
unpurdu4pdutrp, {un11bnh {bpurl.lunnrgrlurtr htrurpu{npnrplurtrp, hur6urfunpqtrbpfr hbun
uLd[2tul.1urtr 2qhnultr urnur{blurqnqtru uurhilurtruf ruLlblnr trqumr.r.rqn{ Lbpr}p{b1 | dnpulg puLtafrtrqfr
h

u

d ru

1.1

u pqfrL h bntu r[u p

hurlur

-

u g rltutr

htr ur p u r{n p n rp1 n rtr

nf h g h u

utr 2p grutr u lltr hp n rrl
uuhftuttt[b1bL 2020p. quFquqrlutr hburl.rlul runrufugpuJhfu unughruhbppnrp;nrtrtrbnp'
ftruqrlurr{urpuLlurtr npn2nultrbp]r pL4nrtrdurtr unurtrgpurlfrtr qnp6ntrp' hurrlu2[uruphul]rtr
mtrrnbunrplutr pugruuul.putr dfrmnultrbpfr hturlurLurl.lurL qtupqtugnrdtr I l4npntrur{frpnrufr
3n

-

dfr

rtr

I p rub [1 h

[; n

u rn ru m

{u 6 nu qtltu {u

pn

rp;

{upru![ qu1iluLtrbpnrrl;

9np6frpLbp[ U qnp8untrnrplnrtrtrbp[ 2ruhnrptupbpnrplnrtrp ulbmp h nnnZrth bplurpududlbm
bt1urdrnupbpnrp1 urtr uurug du dp;

Cb2tnru4pnuJp quultt{bbp[r fdurtrugrlurtr
qnpunSbfr tu6f {pur;

tr

l.1nrl]ru[ntr rlupdurlfr

u6fr, [r nt pb

{urptatulJrtr

lT mbfutrnlnq[uLbpfi qunqugnrd (CRM hullurllurpq, dnpu11 purtrLlfrtrq h urlltr), htrtn pnUt h
mufiu puLta[L uunutrul hu6rufunp4fr rluufrtr htrrupru{np unbqbl4lunrlnrplnrtrp tr
oqmtuqnp6bl u1L hudufunp4trbpfr 1n1u1nrp1tutr purpdpugrlutr hudup h ppnu rlur6urnptrbp
I p tu Ll uL ur gtr bl ru nutr g {u p1u l.1ltr 6ru fu u bp fr f ur lq tutr u rlblu g rlutr :
40

-

Sbfutrnlnqfrrulutr tlururupbluqnp6nul, ptlurthtr huppurl4]r {ur6urnp[ qurpqr.ugnul,
uhupLlu{nprlurtr ptruqur{runnril urphbutnutllL purtrr.ul.lurtrnrplutr urhfutrnlnqfiuLbplt
hbrnurqur qtupqugnrd,
(u6urfunp4urhbtr rlnurbgtlurtr qtupqugnrd Lr hur6u[unpqtrbpI qr.uhutrgrlnrttpLbpft [rnnO
tlbplnr6nrplurtr hfrilurL
t1ntrrnpuqbLmL

-

bpI

{nu,' uqururup[durtr tr qnp6frpu[uqdfr 6lrur{npnuI trurtr

Lputtg

hurdrup

3nrtr[rpuL14h $frtrutrurul.lutr up4lnrLru{burnrplurtr h +hnpbnh purpbltu4rturtr uruluhn{nrd
puL ! u1 [L h u dur ! ur pqn ul, Purtr ! [ tr bp 4p n rdu4 [L qp u {n rpl urL pur pdp urg n rd:

I Lutr duuLur6lnrrl

PULIp dunuq[p

purgbl <UUSULU, ,.lhguqqu4[L $fiLurLuulutr lhLmpntrnLrl,
frtrlp qurlrJutrurfnp{ur6 h dh 2unp qruur6urnLbnn,l

-

Ptulttlft tu2[uurphurqpnrylruL ptrr;ltullrnrdp' QlrtrrlumuLfr, (urpturl-Uphbgurtr
bpLlpLbpfr, (trql.puuunuLfr rlnun thtrbn, urlq

funpurgnulp;

- Purtr![
-

ptugnrglrl ' 6llnrtrnrplnrtrp

p{nrd' bUSIJ

Lr

Uufrurllr

Url< bpl.lpLbpfr hbm frtrurbqprlurtr

tr

hurprfuupur{brnnplnrLp nuqurfuutnurtrfr
(tuttpuqbmntplnrtrnrd LlntrmpurqbLunLbplr hbur hru2{urnUUbnh utrglrugrlurtr qnp6nrd;
l-&qpu.rttJrg pr.rrtrl.lbp[ 2pgurtruLlfr ptrqlultrnrdp;

$np6u.rntrnrplnrtrtrbpfr urtrg!urgnultr

UIJ$q (AlX.kz) pnpuu.qnuJ, nfih pudtrburbpbp

bL'

CuLhrulfr pnpuurtr, GoldmanSachs-p, NASDAQ-3 h hbtrg Ul.I$9-p:
Ul.I$9-p h[dL{u6 | 1-'1nr 3nnph, l-ntrrpntr[, r]nrpu1fr, (ntrlntrqfr L UfrLquqnrpfr gfrLtuUutuLlutr
rlurqu[uuunurtrfr llnrp Unrpurtr (urr{bfr
!bLmpnLf thnndh t{pu:Ul.I$ur-p qurtr{nul I
{urr1 UuururLru)
pulupnul: UU$9-nul thuutrtu6lnrrl[ qnp6nrLbnrplutr hfrdtrurl4utr nrrylnrp1nrLtrbpp hfrdtrrlur6 |.1[rtrbtr
FtuLLa[ nLpurgh! qnp6frpuLlurq.dh tftru, hfrrltrurlqutr Zbzu,O t4r}n{h Lfhght] Lr (urprur[-Uphbgrutr

Uultulf

bpl.lpUbp[ 2urhunnrtrbpfr hbun unputrqtullg]rntr hu2rltupt4trbpfr 14urunupdurtr {nur:
Uruutrru6lnrlfr ru2fuurunurLpp trrufuuunbur{u& | unurtrg 4pudrup[rpulfrtr hutrqnqgfr il]ru1tr
uLlauLfufita dfr2ngtrhpn{ qnp6urntrnrplnrtrLbpfr Llurunupdutr hurrlurp: U6lr hfrrltrurl.lurtr nrrylnrplnrtrtr
untrunptulfrL $[LurLuurrlnpdurtr qnp6urntrnrplnrtrtrbptr btr (urrquhn{t{ur6 bpur2fufrpLbp U/t4ull
tulapbaf m[{Lbp):

U[L1tr 2022 pt[wlaurtrp Purtrltr frp run2h h rynbt hbmtrlul trqurr.nulltrbpp'

'
-

I

np

q

nn

u

m h Lt

1.1

ur nur

{u p rJutr

1u

{urqn

r.1tr

q

p ur ll rn h

I

url

h ! frp u nn ril

[J[L1U 2022p. dfrtrltr 10 d1L r]nlunh 2ruhnqpfr u{blugnrd
2022p,-[L h u6ur fu n p 4ur1 ]rtr FruqrxJ h pb 41ur1tr n uI Ufrtrltr 430. 000-h

bludntmtrbpfr tr 2uhnqpfr u6fr uqurhnrlnul urlrnh{ hru6urfunp4trbpfr puLurl.fh ur6h hu2{frtr,
2b2unu4pnrdp qnp6nrl hu6urfunp4Lbpfrtr t{urpllrulfrtr qnp6frptrbpfr {u6unph u6h rlptu h
hudufunprtrurlfrL pruqulnrd t,1ndfru]rnL qnp6frptrbpfr trbppruqhurtrgrlurtr rlb6ugnul
f}ututthtt pubta[ qtupqurgr.lurtr' hbnurQunu{tup{nr1 putrl.pulfrL ur4ruuurplrlurL qnp6u6dutr
httt6tufunpqutlfttt puqurlnrd trbppulrhurtrgrfuutr ur6 ilfrtrlh urUrnhrl hu6ufunp4trbpJr 10%

tutnrl
'rlurpunurrnntlubpfr 6u{rup' trhqpru{{n11 durdt4brntulfrL urrlurtr4trbpfr qnrdurpfr rJ[fr1h 20%
rut{h1.ugn rd d[L1h 2022p.
47

-

l.Iutrpubtufu pfrqtrbufr pudLbduufr' rllrtrltr 13% ur{blugnuJ drutrpuEtu[u r{urpLlu{npdutt
2n

rl.,;

nul Ulrtr1h 2022p.

OUA ptudtrbduuh' QUa u[uL1u{nprlurtr 2nrllurlnrd rlfrtrltr 9.5% urt{blurgnul d[L1h 2022p.
P[qtrbu qnp6pLprugLbnh oqmfrrlulurgnrd
Ln1u1 pudtrburbpbpfr ilb6

lltt,
htr

-

ur1

pfrilfr 6l.ru{npnril:

qnptnttrbpp, npntrg rlnru puttqh [unut[tupfutr rluptlltttbpp uq4blnr

up u r[npn rpln rtr n rtrbb'

dhghU tr Ub6 hu6ru[unp4trbp[ Lbpqpurrlnul [r pLr11ur1Lnul,

trulurmruUurthL r{urpl4ru{npdurL hur2r{frL Lnp ubqdbLmtrbpnrd dtuuLurpurdtr[ 6bnp pbpnrd h
ptr41ur1trnuI,

-

dhgu,qqulfrtr $frtrurtruulutr LlurqilurlbpqnrplnrLtrbpfr hbm huiluqnp6urtlgnrplutr funpurgnul
hptlrupudtudlbm h u{bfi hdrutr nbunrpuurl[rL puqullr dtrut{nprftuL Lu4umul4n{,
ruphbumurl.lurtr purtrurlurtrnrplurtr muppbpfr trbpurnnuln{ ut4np[Lqulfrtr htuppurLlJt hbmuqut
qu.rpqurgnrrl,

-

-

qnp6ptrprugtrbplr u{mnfrumu.rgilurtr hur2{frtr 6urfuutu1[tt puq.u{h tr{urqbgnril tr
{up!u {n pdurL qnp6pLpugLbpI urptuqurg nuJ
dnpu.11 putLqhLqhg oqtnrlnq hrudufunprgtrhp[ pLlh ru{bprgnul hu6ufunp4Lbp[t Unqtlhg
hu2Jtr{trbplr tpunurr{uprlutr h putrllurlfrtr qnp6upptrbnh qunq. lr uunutr4rupun futtrlhptrbpp
2417 nhdfiJn{ [r urnutrg duutrudlnrlbp uLlgblblnr fipurLluLtugtrblnr trqurunurLln{
Ptutlllt [unru{uprfutr dupillrttbpp [unn[ hh rupiruqrutrphl, uu[rultr hhupur[npnrp.;nrtr
lnttrbb uq+bl Prutll[r qnpOnrhbnrplutr tr 2uhnrgph {nu trbpqnptnrl hbmtrlul hfrrftrrut;rutr
qnp0nhtbph {nru'
(ut

dur {ru

n tu ll n

{

q ul rJutr

ur

{n

p

{u6

untr m bu ur

! tutr ur6fr qurtr 4u qbgn ul

3u6p untrunburul.;urL ullun[{nrplurtr u{unuqurJnul urqqu4frtr urpdngpfr urpdbqplnrd
(tu6u fu n p 4L bp I q n,ldhg tntr rn bu ur ! urtr ur ! un fr r{np1 utr tr {urqn ul
(u6ufunp4trbpfr {upllnrtr rulnrplutr uL[nuJ

bUSl.I 2nrlur1fr

qtrnqnrtrut4nrplurtr

utrlnul l.1uq{ur6 hfirlLulurtr

qbprutluunurp['

n tu u u un rutr lr tr ur {pfr qtr bn h urtr l.l n rdn { q ul rftutr ur {n p {ur 6 pn rltu g d urtr h bun :
qp luLntrul4tunquJhtr rlur2mh fuumugnrd luq{tud rnLmbuul.puL n[uQbpfr ur6fr hbrn:
U{mnduunrugrlurtr rJurlup4urUh pundnugdutr hbur !uq{u6 urbfutrnlnqfrurlurL nfiulabpfr

ft

-

ru6:

3.6 U u nu {u p rftutr tlu p d[LL

bp

p [r I u nu {u p ilrutr dtu p rllrtrt, h n h

utrqurrltrhnn
20.11.2019p. r<3nrLfrpurtr!> PpC funphp4fr npn2duilp,,-luplnplurtr urtr4urd, ftlruLlbpJr
Llrunur{urprlutr untropbtr S[qpuL Puqurtrlurtrfr hbur t4trp{u6 u2fuumurtrpu{hL qruldurtruq]rpp
1n r6{b1 t 27 .11.201 9pfrg :
PuLlf ur2fuurnurtlhgt bnh phqn 30.06.2020 p{uLautrfr 4pnrp1uilp l.lurqrlnuJ h 968
tu2[uumurl-4[g:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԺՈՂՈՎ
Բանկի Խորհրդին կից
մշտական հանձնաժողովներ

Ներքին աուդիտ

ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Բանկի աշխատակազմ

Բանկի Վարչությանը կից
մշտական հանձնաժողովներ

ԲԱՆԿԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացուցչություն
ՌԴ, ք.Մոսկվա

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

Ընդհանուր բաժին

Oպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի գծով

Վարչության անդամ,,
Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ
Ռիսկերի կառավարման
տնօրեն
Ռիսկերի կառավարման
տնօրինություն

Ռիսկերի վերլուծության
բաժին

Վարչության անդամ, վաճառքների և
կոորպորատիվ բիզնեսի զարգացման
տնօրեն
Վաճառքների և կորպ. բիզնեսի
զարգացման տնօրինություն

ՓՄՁ վարկավորման կենտրոն
Վարկերի մոնիտորինգի
դեպարտամենտ

տնօրեն
Oպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի
տնօրինություն

Վարչության անդամ, մանրածախ բիզնեսի
զարգացման և վաճառքների տնօրեն

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների
տնօրինություն

Թեժ հեռախոսակապի
կենտրոն
(Call-center)

Գրավով չապահովված սպառողական
վարկերի վաճառքի դեպարտամենտ

Օպերացիոն սպասարկման
դեպարտամենտ

Պրոմո կետեր
ՓՄՁ վարկերի
մոնիտորինգի
վարչություն

Քարտային սպասարկման
բաժին
Միջազգային վճարային
համակարգերի բաժին

Օպերացիոն վարչություն
Կանխիկ
փաստաթղթաշրջանառության և
ներքին հաշվետվությունների
վարչություն

Վարկավորման
դեպարտամենտ

Քարտերի անվանագրման
բաժին

Հաշվապահական հաշվառման և ամփոփ
հաշվետվությունների դեպարտամենտ

Դատաիրավական աշխատանքների
դեպարտամենտ

Կորպորատիվ և սպառողական վարկային
պարտավ. բռնագանձման վարչ.

Ամփոփ հաշվետվությունների վարչություն

Մանր սպառողական և քարտային վարկային
պարտավ.բռնագանձման վարչ.

Ներքին հաշվապահական հաշվառման
վարչություն

Ոսկու գրավով սպառողական
վարկերի վաճառքների վարչություն

Դրամային թղթակցային
հարաբերությունների վարչություն

Խնդրահարույց ակտիվների
իրավական սպասարկման
դեպարտամենտ

Միջազգային թղթակցային
հարաբերությունների վարչություն

Բանկոմատների
սպասարկման բաժին
POS-տերմինալների
սպասարկման բաժին

Դրամական փոխանցումների
դեպարտամենտ

Բիզնես վարկավորման
վարչություն

Վարչության անդամ,
Ֆինանսական տնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ
Հաշվապահական հաշվառման տնօրինություն
Ֆինանսական տնօրինություն

Տեխնիկական սպասարկման
վարչություն

Զեղչային ծրագրի զարգացման և
քարտային գործիքների վաճառքի
դեպարտամենտ

Մանրածախ վարկերի
հաստատման վարչություն

Պրոցեսինգի սպաս. և վճարային
համակարգերի վարչություն

Վարչության անդամ, Վարչության նախագահի
տեղակալ- իրավական սպասարկման և ժամկետանց
պարտավորությունների հետբերման տնօրեն
Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավ.
հետբերման տնօրինություն

Այլընտրանքային վճարային
միջոցների բաժին

Պլաստիկ քարտերով գործառնությունների
հաշվապահական հաշվառման
վարչություն

Խնդրահարույց ակտիվների իրավական
սպասարկման վարչ.
ՓՄՁ խնդրահարույց վարկերի հետ
աշխատանքների վարչություն

Մ/ճ-ին ցանցի գործառնությունների
հաշվապահական հաշվառման
վարչություն

Մանրածախ խնդրահարույց վարկերի
հավաքագրումների վարչություն

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների դեպարտամենտ

Առցանց վաճառքների
ծառայություն

Համակարգչային
ադմինիստրավորման և
կոմունիկացիաների վարչություն

Ներդրողների և միջազգային
կազմակերպությունների հետ
փոխհարաբերությունների
վարչություն

Ինքնասպասարկման
սարքավորումների տեխնիկական
սպասարկման վարչություն

Վարկային ռեգիստրի սպասարկման և
ներքին հաշվետվությունների վարչություն

Քարտային վարկային
պարտավորությունների հետբերման
բաժին

Վարկային գործառնությունների

Սպառողական վարկային
պարտավորությունների հետբերման
բաժին

հաշվապահական հաշվառման
վարչություն

Թեժ հեռախոսակապի կենտրոն
(Call-center)

Ֆինանսական տնօրինություն

Իրավական սպասարկման և
վերլուծության վարչություն

Բիզնես վերլուծության և
հաշվետվությունների
վարչություն

Բյուջետային միջոցների
վերահսկման վարչություն

Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման
դեպարտամենտ

Գանձապետարան

Ֆինանսական
շուկաներում
գործառնությունների
դեպարտամենտ

Անձնակազմի կառավարման
տնօրինություն

Կադրային
ադմինիստրավորման բաժին

Անձնակազմի խրախուսման և
զարգացման բաժին

Անվտանգության դեպարտամենտ

Ներքին անվտ., պահպանության և
ռեժիմի վարչություն
Ներքին անվտ. և ներօբյետկ.
ռեժիմի բաժին

Տնտեսական
դեպարտամենտ

Ինժեներատեխնիկական
սպասարկման վարչություն
Տնտեսական սպասարկման
բաժին

Տեղեկատվական
անվտանգության
դեպարտամենտ

Հասարակայնության հետ
կապերի ծառայություն

Գովազդի ծառայություն

Համապատասխանության
դեպարտամենտ

Մեթոդոլոգիայի
վարչություն

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի
վարչություն

Վարկերի
փաստաթղթավորման
վարչություն

Տրանսպորտային բաժին
Տեխ. անվտանգ. ապահովման,
քաղ.պաշտպանության և

Տնտեսական հաշվառման
վարչություն
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Ֆինանսական հաշվետվություններ
2019

թվականների

տարեկան

«Յունիբանկ»

ֆինանսական

ԲԲԸ-ի

հաշվետվությունը

աուդիտորական
և

անկախ

եզրակացությամբ հաստատված

աուդիտորական եզրակացությունը,

2020թ.-ի 1-ին և 2-րդ եռամսյակների հրապարակված ֆինանսական հաշվետվությունների
պատճենները:
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Ֆինա
Ֆ անսակ
կան հաշվե
հ
ետվոււթյուն
ններ և
Անկա
Ա
խ աո
ուդիտորի եզրակ
ե
կացություն
ն
«ՅՈՒՆ
«
ՆԻԲԱ
ԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆ
ՆԵՏԻ
ԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵ
Ը
ՐՈՒԹ
ԹՅՈՒ
ՒՆ
31
3 դեկտեմբերի 2019թ.

Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

3

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն

8

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

10

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

12

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

14

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

16

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.

Անկախ ա
աուդիտ
տորի
ակաց
ցություն
եզրա

Գրանթ Թորնթոն
Թ
ՓԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան 0012
ան 8/1
Վաղարշյա
Հ. + 374 10
0 260 964
Ֆ.+ 374 10
0 260 961
Grant Thornton CJSC
8/1 Vagharrshyan Str.
0012 Yerevvan, Armenia
T + 374 10
0 260 964
F + 374 10
0 260 961

«ՅՈՒՆԻԲ
ԲԱՆԿ» ԲԱՑ
Ց ԲԱԺՆԵՏԻ
ԻՐԱԿԱՆ ԸՆ
ՆԿԵՐՈՒԹՅ
ՅԱՆ բաժնետ
տերերին.

Կարծիք
Մենք աուդիտի ենք ենթարկել
ե
«Յ
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱ
ԱԺՆԵՏԻՐԱԿ
ԿԱՆ ԸՆԿԵՐ
ՐՈՒԹՅԱՆ
տ՝ Բանկ) ֆի
ինանսական
ն հաշվետվությունները, որոնք ներա
առում են 2019թ, դեկտեմ
մբերի
(այսուհետ
31-ի դրոււթյամբ ֆինա
անսական վի
իճակի մասի
ին հաշվետվ
վությունը, ին
նչպես նաև այդ
ա ամսաթվ
վին
ավարտվ
ված տարվա շահույթի կա
ամ վնասի և այլ համապ
պարփակ ֆինանսական արդյունքի
մասին հա
աշվետվությունը, սեփակ
կան կապիտ
տալում փոփոխություննե
երի մասին հ
հաշվետվութ
թյունը
և դրամա
ական միջոցն
ների հոսքեր
րի մասին հա
աշվետվությո
ունը, ինչպես
ս նաև ֆինա
անսական
հաշվետվ
վությունների
ին կից ծանո
ոթագրություւնները, ներա
առյալ հաշվա
ապահական
ն հաշվառմա
ան
քաղաքականության նշանակալի
ի մասերի վե
երաբերյալ հա
ամառոտագ
գիրը:
Մեր կարծիքով` կից ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունները
ը տալիս են Բանկի` 2019
9թ. դեկտեմբերի
31-ի դրոււթյամբ ֆինա
անսական վի
իճակի և նոււյն ամսաթվի
ին ավարտվ
ված տարվա ֆինանսական
արդյունք
քների ու դրա
ամական հոս
սքերի ճշմար
րիտ և իրական պատկերը՝ համաձա
այն
Ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունն
ների միջազգ
գային ստան
նդարտների (ՖՀՄՍ-ներ
ր):

Կարծիքի
ի հիմքեր
Մենք աուդիտն անցկ
կացրել ենք աուդիտի մի
իջազգային ստանդարտ
ս
ներին (ԱՄՍ
Ս-ներ)
ատասխան: Այդ ստանդա
արտներից բխող
բ
մեր պատասխանա
ատվությունը
ը լրացուցիչ
համապա
նկարագր
րված է մեր եզրակացութ
թյան՝ «Աուդիտորի պատ
տասխանատ
տվությունը ֆինանսակա
ֆ
ան
հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի համար»
հ
բաժ
ժնում: Մենք անկախ ենք
ք Բանկից` համաձայն
հ
Հաշվապահների էթի
իկայի միջազ
զգային ստա
անդարտների խորհրդի կողմից հրա
ապարակված
ծ
սիոնալ հաշվ
վապահի էթի
իկայի կանոնագրքի» (ՀԷՄՍԽ կանո
ոնագիրք) և էթիկայի
«Պրոֆես
համապա
ատասխան պահանջներ
պ
ֆ
ան հաշվետվ
վությունների մեր
ի, որոնք կիրառելի են ֆինանսակա
աուդիտի
ի նկատմամբ
բ Հայաստանի Հանրապ
պետությունում, և կատարել ենք էթիկայի գծով մեր
մ
այլ պարտ
տականությո
ունները՝ էթի
իկայի նշված
ծ պահանջնե
երի համաձա
այն։ Մենք հա
ամոզված են
նք, որ
մեր կողմ
մից ձեռք բեր
րված աուդիտորական ապացույցնե
ա
րը բավարա
ար և համապ
պատասխան հիմք
են հանդի
իսանում մեր
ր կարծիքն արտահայտե
ա
ելու համար։

Աուդիտի
ի առանցքա
ային հարցե
եր
Աուդիտի առանցքայի
ին հարցերն
ն այն հարցերն են, որոնք
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հաշվետվությունների՝ որպես մեկ ամբողջություն, մեր աուդիտի համատեքստում և
ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք ձևավորելու նպատակով: Մենք այդ
հարցերի վերաբերյալ առանձին կարծիք չենք տրամադրում:

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստ
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունների նկարագրությունը ներկայացված է
ֆինանսական հաշվետվությունների ծանոթագրություն 4-ում, իսկ պարտքային ռիսկի
վերլուծությունը՝ ծանոթագրություն 36.1-ում:
Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստի ձևավորումը համարվում է աուդիտի
առանցքային հարց՝ հաճախորդներին տրված վարկերի նշանակալի լինելու, ինչպես նաև
արժեզրկման գնահատման հիմքում ընկած ենթադրությունների սուբյեկտիվության պատճառով:
Տարբեր դատողությունների և ենթադրությունների կիրառումը կարող է հանգեցնել ակնկալվող
պարտքային կորուստների գծով պահուստի գնահատման և ձևավորման էականորեն տարբեր
արդյունքների, ինչը կարող է էական ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական արդյունքների
վրա:
Դատողությունների առանցքային ոլորտները ներառում են ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման ժամանակ
արժեզրկման որոշման պահանջների մեկնաբանումը, որը արտացոլվում է Բանկի՝ ակնկալվող
պարտքային կորուստների մոդելում, վարկի որակի էական վատթարացման հետ կապված
բացահայտումները, նաև ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելում օգտագործված
ենթադրությունները, ինչպիսիք են երրորդ կողմի ֆինանսական վիճակը, ակնկալվող ապագա
դրամական միջոցների հոսքերն ու կանխատեսվող մակրոտնտեսական գործոնները և
լրացուցիչ միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը` արտացոլելու ընթացիկ կամ ապագա
արտաքին գործոնները, որոնք պատշաճ կերպով հաշվի չեն առնվել ակնկալվող պարտքային
կորուստների մոդելում:
Արժեզրկման մեթոդոլոգիայի հետ կապված իրականացվել են հետևյալ աուդիտորական
ընթացակարգերը.
 Ուսումնասիրվել է Բանկի՝ ՖՀՄՍ 9-ի հիման վրա արժեզրկման պահուստի ձևավորման
քաղաքականությունը և համեմատվել է ՖՀՄՍ 9-ի պահանջների հետ:
 Գնահատվել է ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստի որոշման
ժամանակ օգտագործվող տեղեկատվության նկատմամբ վերահսկողության
համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և թեստավորվել է դրանց գործառնական
արդյունավերությունը` ներառյալ վարկի ձևավորման պահին ստացված գործարքային
տվյալները, վարկային որակի շարունակական ներքին գնահատումները, ակնկալվող
պարտքային կորուստների մոդելի տվյալների և ինտերֆեյսի պահպանումը:
 Գնահատվել է ակնկալվող պարտքային կորուստների մոդելի նկատմամբ
վերահսկողության համապատասխան գործիքների կառուցվածքը և թեստավորվել է
դրանց գործառնական արդյունավերությունը` ներառյալ մոդելի կառուցումը և
հաստատումը, շարունակական վերահսկումը/հավաստիացումը, մոդելի կառավարումը և
թվաբանական ճշգրտությունը:
 Ստուգվել է Բանկի` պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման և ռիսկերի հակվածությունը
տարբեր փուլերում դասակարգելու հիմնավորվածությունը:
 Ռիսկերի որոշակի ընտրանքի համար ստուգվել է Բանկի փուլավորման ճշտությունը:
 Գնահատվել և թեստավորվել են մոդելավորման էական ենթադրությունները՝
կենտրոնանալով Բանկի կողմից ընդունված մոդելավորման առանցքային
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ենթադրությունների վրա, և պահուստների զգայունությունը մոդելավորման
ենթադրությունների փոփոխությունների նկատմամբ:
 Բանկի ղեկավարության կողմից ակնկալվող պարտքային կորուստների հաշվարկներում
օգտագործված կանխատեսվող ենթադրությունների հետ կապված քննարկումներ են
անցկացվել ղեկավարության հետ, որի ընթացքում ենթադրությունները հաստատվել են՝
օգտագործելով հանրամատչելի տեղեկատվությունը:
 Ուսումնասիրվել են ռիսկերի ընտրանքային օրինակներ և իրականացվել ընթացակարգեր`
վարկային որակի էական վատթարացման ռիսկերի ժամանակին բացահայտելու և
անհատապես գնահատված ռիսկերի գծով ակնկալվող կորուստների հաշվարկը
գնահատելու նպատակով:
 Արտաքին աղբյուրներից ստացվող տվյալների մասով վերանայվել է նման տվյալների
ընտրության գործընթացը, Բանկի համար դրա տեղին լինելը և նման տվյալների
նկատմամբ վերահսկողության ու կառավարման մեխանիզմը:
 Մեր ՏՏ ոլորտի մասնագետները ներգրավվել են հատուկ փորձառություն պահանջող
ոլորտներում (օրինակ՝ տվյալների հուսալիություն և ակնկալվող պարտքային
կորուստների մոդել):


Գնահատվել է ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտումների ճշգրտությունը:

Այլ տեղեկատվություն
Ղեկավարությունը պատասխանատու է այլ տեղեկատվության համար: Այլ տեղեկատվությունը
բաղկացած է Բանկի՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար տարեկան
հաշվետվության մեջ ներկայացված տեղեկատվությունից, սակայն չի ներառում ֆինանսական
հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը: Ակնկալվում է,
որ տարեկան հաշվետվությունը մեզ հասանելի կլինի սույն աուդիտորական եզրակացության
ամսաթվից հետո:
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր կարծիքը չի տարածվում այլ
տեղեկատվության վրա, և մենք դրանց վերաբերյալ որևէ ձևի հավաստիացման
եզրակացություն չենք արտահայտելու:
Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ կապված մեր պարտավորությունն է
ծանոթանալ վերը նշված այլ տեղեկատվությանը, երբ այն հասանելի լինի մեզ՝ որոշելու համար,
թե արդյոք առկա են էական անհամապատասխանություններ այլ տեղեկատվության և
ֆինանսական հաշվետվությունների կամ աուդիտի ընթացքում ձեռք բերված մեր գիտելիքների
միջև, կամ արդյոք այլ տեղեկատվությունը պարունակում է այլ էական խեղաթյուրումներ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց
պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար
Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին
հսկողության համար, որն ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ սխալի
հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստումն ապահովելու համար:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է
Բանկի՝ անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար, համապատասխան
դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը բացահայտելու և Բանկի գործունեության
անընդհատության ենթադրության հիման վրա հաշվետվությունները պատրաստելու համար,
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բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է լուծարել Բանկը, ընդհատել
դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլընտրանք։
Կառավարման օղակներում գտնվող անձիք պատասխանատու են Բանկի ֆինանսական
հաշվետվողականնության գործընթացի վերահսկման համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի
համար
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական
հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ
դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել
մեր կարծիքը ներառող աուդիտորական եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր
մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան
իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է:
Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և
համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին
վերցրած կազդեն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա
կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:
Որպես ԱՄՍ-ներին համապատասխան աուդիտի մաս, աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում
ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն:
Ի լրումն՝
Որոշակիացնում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական
հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք
աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք
բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են
հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության պատճառով առաջացած էական
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել
հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ
ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության չարաշահում:
Ձեռք ենք բերում պատկերացում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին՝ տվյալ
հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, այլ ոչ թե
Բանկի ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:
Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը,
ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարած հաշվապահական հաշվառման
գնահատումների և համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը:
Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման
անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով ձեռք բերված
աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է դեպքերի կամ
հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն, որը կարող է նշանակալի կասկած
հարուցել Բանկի անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ: Եթե մենք եզրահանգում ենք,
որ առկա է էական անորոշություն, ապա մեզանից պահանջվում է աուդիտորի
եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե այդպիսի բացահայտումները բավարար չեն,
ձևափոխել մեր կարծիքը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր եզրակացության
ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա: Այնուամենայնիվ, ապագա
դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել Բանկին դադարեցնել անընդհատության
հիմունքի կիրառումը:
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Գնահատ
տում ենք ֆին
նանսական հաշվետվութ
թյունների ըն
նդհանուր նե
երկայացումը
ը, կառուցվա
ածքը
և բովանդ
դակությունը
ը, ներառյալ բացահայտումները, ինչչպես նաև ֆինանսական
ֆ
ն
հաշվետվ
վությունների
ի հիմքում ըն
նկած գործա
արքների ու դեպքերի
դ
ճշմ
մարիտ ներկ
կայացումը:
Կառավա
արման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ
ա հարցերի, հաղորդակց
ցում ենք
աուդիտո
որական առա
աջադրանքի
ի պլանավորված շրջանա
ակի և ժամկետների, ինչպես նաև
աուդիտի
ի ընթացքում
մ հայտնաբե
երված նշանա
ակալի հարց
ցերի, ներառ
ռյալ ներքին հսկողությա
անը
վերաբերող նշանակա
ալի թերությունների մաս
սին:
Կառավա
արման օղակներում գտնվող անձանց նաև տրամադրում ենք
ք հայտարա
արություն, որ
ր
մենք պա
ահպանել ենք
ք անկախութ
թյան վերաբե
երյալ էթիկա
այի համապա
ատասխան պահանջներ
պ
րը,
ինչպես նաև
ն
նրանց տեղեկացնո
տ
ւմ ենք բոլոր
ր հարաբերո
ությունների կամ այլ հար
րցերի մասին,
որոնք, ըս
ստ ողջամիտ
տ ենթադրոււթյան, կարո
ող են անդրա
ադառնալ մե
եր անկախության վրա և,
և
որտեղ կի
իրառելի է, ա
անկախությա
ան պահպան
նմանն ուղղվ
ված միջոցա
առումների վե
երաբերյալ:
Կառավա
արման օղակներում գտնվող անձանց հաղորդակցած հարցե
երից որոշում
մ ենք այն
հարցերը
ը, որոնք համ
մարվել են առավել
ա
նշան
նակալի ընթ
թացիկ ժամա
անակաշրջան
նի ֆինանսա
ական
հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի ընթացքում,
ը
և, հետևաբա
ար, աուդիտ
տի առանցքա
ային հարցեր
ր են:
Մենք նկա
արագրում ենք այդ հարցերը մեր աուդիտորակա
ան եզրակա
ացությունում,, բացառությյամբ
այն դեպք
քերի, երբ օր
րենքով կամ այլ իրավակ
կան ակտերով արգելվա
ած է այդպիս
սի հարցերի
հրապարակային բաց
ցահայտումը
ը, կամ, երբ խիստ բացա
առիկ հանգա
ամանքներոււմ մենք որոշշում
ենք, որ տվյալ
տ
հարցը
ը չպետք է ներկայացվի աուդիտորա
ական եզրակ
կացությունում, քանի որ
կարող է ողջամտորե
են ակնկալվե
ել, որ դրա ներկայացմա
ան հետ կապ
պված բացաս
սական
քներն ավելի
ի շատ կլինե
են, քան դրա
ա ներկայացմ
մամբ պայմա
անավորված
ծ հանրային
հետևանք
օգուտը:
Աուդիտորական առա
աջադրանքի
ի ղեկավարը, որի արդյունքում ներկայացվում է սույն
աուդիտո
որական եզրակացություւնը հանդիսա
անում է Արմ
մեն Հովհանն
նիսյանը։

ովհաննիսյա
ան
Արմեն Հո
ՓԲԸ-ի տնօր
«Գրանթ Թորնթոն» Փ
րեն
Առաջադրանքի պատ
տասխանատ
տու
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
Ծանոթ.

2019թ.

2018թ.

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

7

19,469,982

20,008,220

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

7

(9,333,829)

(9,490,160)

10,136,153

10,518,060

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

8

2,251,099

2,186,448

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

8

(543,896)

(365,896)

1,707,203

1,820,552

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

Զուտ առևտրային եկամուտ

9

1,979,686

824,570

Այլ եկամուտներ

10

679,124

1,599,371

Արժեզրկման ծախս

11

(3,703,851)

(5,525,293)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

12

(4,539,655)

(3,798,717)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

21

(867,630)

(397,354)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

22

(119,231)

(98,388)

Այլ ծախսեր

13

(3,644,103)

(3,485,842)

1,627,696

1,456,959

(300,715)

(525,662)

1,326,981

931,297

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
բաժնային գործիքների վերագնահատումից վնաս

-

(102,335)

Հիմնական միջոցների վերագնահատում

-

32,831

Չվերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող
շահութահարկ

27,545

13,901

Զուտ օգուտ հոդվածներից, որոնք հետագայում չեն
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում

27,545

(55,603)

Շահույթ մինչև հարկումը
Շահութահարկի գծով ծախս
Տարվա շահույթ

14

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
(շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2019թ.

2018թ.

400,859

724,749

-

(2,080)

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստում

(16,817)

24,176

Շահութահարկ

(69,128)

(144,534)

(6,212)

-

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական գործիքների գծով օգուտ

308,702

602,311

Ընդամենը տարվա այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

336,247

546,708

1,663,228

1,478,005

0.00768

0.00318

Հոդվածներ, որոնք հետագայում
վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային
գործիքներ)
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների վերագնահատումից օգուտ
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների վաճառքից շահույթում
կամ վնասում վերադասակարգված զուտ գումար

Հարկային դրույքի փոփոխության արդյունքում
ճշգրտում

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող օգուտ

15

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունը պետք է
ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 16-ից մինչև 110-րդ էջերում
ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի,
2019թ.

31 դեկտեմբերի,
2018թ.

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

16

49,575,707

32,049,007

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

17

912

785

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

18

23,298,518

12,983,447

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

19

141,401,217

134,279,082

Ներդրումային արժեթղթեր

20

- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

3,353,992

3,817,080

- Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային
արժեթղթեր

14,416,575

12,822,788

Հիմնական միջոցներ

21

9,537,627

8,549,052

Ոչ նյութական ակտիվներ

22

1,933,759

1,629,345

Այլ ակտիվներ

23

5,497,108

3,669,102

249,015,415

209,799,688

Ընդամենը՝ ակտիվներ

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

24

7,387,238

9,039,951

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

25

189,738,550

151,452,004

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ

17

21,150

12,813

Փոխառություններ

26

5,907,632

6,636,888

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

27

9,523,655

8,576,459

305,561

60,492

Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն
Հետաձգված հարկային պարտավորություն

14

298,151

526,588

Այլ պարտավորություններ

28

2,007,732

946,049

215,189,669

177,251,244

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հիմնական
միջոցների
վերագնահատման
պահուստ

20,489,653

9,605,638

448,298

(255,830)

1,495,348

-

-

-

-

Հիմնական միջոցների
մաշվածությունից կամ իրացումից
պահուստի ճշգրտում

-

-

-

-

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների
վերագնահատումից օգուտ

-

-

-

400,859

Փոփոխություններ ակնկալվող
պարտքային կորուստների
պահուստում

-

-

-

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

-

-

Հարկային դրույքի փոփոխության
արդյունքում ճշգրտում

-

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

Հաշվեկշիռը 2019թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ

-

Չբաշխված
շահույթ Ընդամենը
765,337 32,548,444
1,326,981

1,326,981

72,010

-

-

-

400,859

(16,817)

-

-

(16,817)

-

(69,128)

-

-

(69,128)

-

-

(6,212)

27,545

-

21,333

-

-

-

308,702

(44,465)

1,398,991

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

(72,010)

1,663,228

Հատկացում պահուստին

-

-

60,578

-

-

(60,578)

-

Շահաբաժիններ բաժնետերերին

-

-

-

-

-

(385,926)

(385,926)

Ընդամենը սեփականատերերի
հետ գործարքներ

-

-

60,578

-

-

(446,504)

20,489,653

9,605,638

508,876

52,872

Հաշվեկշիռը 2019թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

1,450,883

(385,926)

1,717,824 33,825,746

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

Հիմնական
Իրական
միջոցների
արժեքի վերագնահատպահուստ ման պահուստ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Գլխավոր
պահուստ

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
20,489,653
դրությամբ

9,605,638

426,482

24,275

-

-

-

(800,548)

20,489,653

9,605,638

426,482

(776,273)

-

-

-

-

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող
բաժնային գործիքների
վերագնահատումից վնաս

-

-

-

(102,335)

Հիմնական միջոցների
վերագնահատում

-

-

-

-

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների
վերագնահատումից օգուտ

-

-

-

724,749

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների վաճառքից
շահույթում կամ վնասում
վերադասակարգված զուտ գումար

-

-

-

Փոփոխություններ ակնկալվող
պարտքային կորուստների
պահուստում

-

-

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

-

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը
(ծանոթ. 6)
Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա շահույթ

Չբաշխվա
ծ շահույթ Ընդամենը

1,469,083

3,346,222 35,361,353

- (3,108,053) (3,908,601)
1,469,083

238,169

31,452,752

-

931,297

931,297

-

-

(102,335)

-

32,831

-

-

724,749

(2,080)

-

-

(2,080)

-

24,176

-

-

24,176

-

-

(124,067)

(6,566)

-

(130,633)

-

-

520,443

26,265

931,297

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

32,831

1,478,005

Հատկացում պահուստին

-

21,816

-

-

(21,816)

-

Շահաբաժիններ բաժնետերերին

-

-

-

-

-

(382,313)

(382,313)

Ընդամենը սեփականատերերի հետ
գործարքներ

-

-

21,816

-

-

(404,129)

20,489,653

9,605,638

448,298

(255,830)

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31ի դրությամբ

1,495,348

(382,313)

765,337 32,548,444

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական հաշվետվությունների
բաղկացուցիչ մասը կազմող 16-ից մինչև 110-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

2019թ.

2018թ.

1,627,696

1,456,959

3,703,851

5,525,293

-

(19,891)

986,861

495,742

-

13,193

(88,093)

(72,915)

(10,512)

(33,396)

27,994

92,119

(641,711)

417,107

97,342

(507,545)

5,703,428

7,366,666

(10,028,724)

(12,137,901)

626,293

(396,585)

(13,092,486)

(10,076,481)

477,390

1,010,794

Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

(2,064,204)

1,110,502

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

37,781,395

25,141,193

1,309,577

26,462

20,712,669

12,044,650

(338,201)

(110,352)

20,374,468

11,934,298

Գործառնական գործունեությունից դրամական
միջոցների հոսքեր
Շահույթ մինչև հարկումը
Ճշգրտումներ
Արժեզրկման ծախս
Բռնագանձված ակտիվների արժեզրկման
հակադարձումից և իրացումից օգուտներ
Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ
Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս
Այլ ակտիվների օտարումից օգուտներ
Ստացվելիք տոկոսներ
Վճարվելիք տոկոսներ (ներառել ՖՀՄՍ 16-ով տոկոսային
ծախսը)
Ածանցյալ գործիքների վերագնահատում
Ոչ առևտրային արտարժույթի փոխարկումից զուտ
(օգուտ)/ծախս
Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում
փոփոխությունները

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում
Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Այլ ակտիվներ
Ավելացում/(նվազում) գործառնական
պարտավորություններում

Այլ պարտավորություններ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

2019թ.

2018թ.

(741,364)

4,342,926

(2,328,744)

(755,300)

Հիմնական միջոցների վաճառք

472,539

21,942

Ոչ նյութական ակտիվների առք

(423,646)

(307,459)

(3,021,215)

3,302,109

(385,926)

(160,050)

393,223

(9,303,169)

1,009,895

3,446,491

Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում

(431,020)

-

Այլ երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների մարում

(707,327)

(8,066,728)

(121,155)

(14,083,456)

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ

17,232,098

1,152,951

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ

32,049,007

31,843,954

14,691

(35,785)

279,911

(912,113)

49,575,707

32,049,007

Ստացված տոկոսներ

19,618,840

20,100,339

Վճարված տոկոսներ

(9,657,357)

(9,523,556)

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք
Հիմնական միջոցների առք

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Շահաբաժինների վճարում
Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում/(մարում)
Պարտատոմսերի թողարկում

Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

Ակնկալվող պարտքային կորուստների ազդեցությունը
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 16)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի այս ֆինանսական
հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 16-ից մինչև 110-րդ էջերում ներկայացված կից
ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ

1

Գործունեության բնույթը և ընդհանուր տեղեկություններ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) հիմնադրվել է 2001թ. հոկտեմբերի 9-ին՝ որպես փակ
բաժնետիրական ընկերություն՝ գործելով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ)
օրենսդրության շրջանակներում: Բանկը գրանցվել է 2001թ. հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ
կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից N81 արտոնագրային համարով:
2015թ. հունիսի 23-ին համաձայն Բանկի Գրանցման թիվ 0373 վկայականի «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ»
ԲԲԸ ՓԲԸ-ն վերակազմավորվեց «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ՝ թողարկելով 14,500,000 հատ
բաժնետոմս:
Բանկը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց ավանդների
հատուցում երաշխավորող պետական համակարգի, Հայաստանի բանկերի միության, ArCa,
Master Card, Visa International քարտային վճարահաշվարկային համակարգերի անդամ:
Բանկի հիմնական գործունեությունը վարկավորումը և ավանդների ընդունումն է, ՀՀ-ում և
արտերկրներ փոխանցումների և փոխարկման գործարքների իրականացումը, ինչպես նաև
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց արտարժութային և այլ բանկային ծառայությունների
մատուցումը:
Բանկն ունի 45 մասնաճյուղ, և մեկ ներկայացուցչություն ՌԴ Մոսկվա քաղաքում որոնց միջոցով
իրականացնում է իր գործունեությունը: Բանկի իրավաբանական հասցեն է՝ ք. Երևան, Չարենց
12 շենք թիվ 53, թիվ 1-5:
2018թ. հունիսի 29-ին «Մուդիս Ինվեսթորս Սերվիս» միջազգային գործակալությունը հաստատել
է Յունիբանկի բանկային ավանդների գնահատականի В3/NP, բազային վարկային
գնահատականի caa1, կոնտրագենտի ռիսկի գնահատականի B2(cr)/NP(cr) վարկանիշները:
Բոլոր վարկանիշների գծով կանխատեսումը կայուն է:
2019թ. հուլիսի 29-ին «Մուդիս Ինվեսթորս Սերվիս» միջազգային գործակալությունը հաստատել
է Յունիբանկի բանկային ավանդների գնահատականի В2/NP, բազային վարկային
գնահատականի b3, կոնտրագենտի ռիսկի գնահատականի B2(cr)/NP(cr) վարկանիշները: Բոլոր
վարկանիշների գծով կանխատեսումը կայուն է:

2

Գործարար միջավայր

Հայաստանում իրականացվող քաղաքական և տնտեսական փոփոխությունները, ինչպես նաև
իրավական, հարկային և օրենսդրական համակարգերի զարգացումը շարունակական բնույթ են
կրում: Հայաստանի տնտեսության կայունությունը և զարգացումը մեծապես կախված է այս
փոփոխություններից: Կառավարությունը հաստատել է արդյունավետ կառավարման իր
հանձնառությունը, որը ենթադրում է հակակոռուպցիոն ջանքեր, թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն: Շարունակելով 2018թ. գրանցված աճի համոզիչ տեմպը՝ 2019թ.
տարեկան տնտեսական աճը մնացել է կայուն։ Տնտեսության մեջ առանցքային դեր են ունեցել
առևտրի, ծառայությունների և արդյունաբերության ոլորտները:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Բանկի ղեկավարությունը գտնում է, որ ընթացիկ պայմաններում իրականացվում են
համապատասխան միջոցառումներ Բանկի տնտեսական կայունությունն ապահովելու
նպատակով:

3

Հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները

3.1

Համապատասխանությունը

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ), որոնք հաստատվել են
Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից և
Մեկնաբանությունների՝ հաստատված Ֆինանսական Հաշվետվությունների
Մեկնաբանությունների Միջազգային Կոմիտեի կողմից (ՖՀՄՄԿ):
Բանկը պատրաստում է իր հաշվետվությունները ՀՀ գործող օրենսդրության և
հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պահանջներին
համապատասխան: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները հիմնված են Բանկի հաշվառման
գրանցումների վրա, որոնք ճշգրտվել և վերադասակարգվել են ՖՀՄՍ-ին
համապատասխանեցնելու նպատակով:

3.2

Չափման հիմունքները

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են իրական արժեքի սկզբունքի հիման վրա
իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող և իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքների համար:
Այլ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվառվում են ամորտիզացված
արժեքով, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները՝ պատմական արժեքով
բացառությամբ, հողի, շինությունների և համակարգչային և կապի միջոցների, որոնք
ներկայացվել են վերագնահատված գումարով:

3.3

Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Բանկի գործառնական արժույթն այն հիմնական տնտեսական միջավայրի արժույթն է, որտեղ
գործում է Բանկը: Բանկի գործառնական և ներկայացման արժույթ է հանդիսանում
Հայաստանի Հանրապետության դրամը (այսուհետ՝ ՀՀ դրամ), քանի որ այս արժույթն է
լավագույն կերպով արտացոլում ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած
իրադարձությունների և Բանկի գործարքների տնտեսական բովանդակությունը: Ֆինանսական
հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ հազարների ճշտությամբ, եթե այլ բան
նշված չէ: ՀՀ սահմաններից դուրս դրամը ազատ փոխարկելի չէ:

3.4

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության և
ներկայացման փոփոխություններ

Ընթացիկ տարում Բանկն առաջին անգամ կիրառել է որոշ ստանդարտներ և
փոփոխություններ, որոնք կիրառելի են 2019թ. հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսվող
ժամանակաշրջանների համար: Բանկը վաղաժամկետ չի ընդունել որևէ այլ ստանդարտ,
մեկնաբանություն կամ փոփոխություն, որոնք ուժի մեջ են մտել, բայց դեռ կիրառելի չեն:

ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալություններ»
ՖՀՄՍ 16-ը «Վարձակալություններ» փոխարինում է ՀՀՄՍ 17-ը «Վարձակալություն», առկա
երեք մեկնաբանությունների հետ մեկտեղ (ՖՀՄՍՄԿ Մեկնաբանություն 4
«Համաձայնություններում վարձակալության առկայության որոշում», ՄՄԿ 15 «Գործառնական
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վարձակալություն. խրախուսող պայմաններ» և ՄՄԿ 27 «Վարձակալության իրավական ձև
ներառող գործարքների բովանդակության գնահատումը»)։
Այս նոր ստանդարտի կիրառումը հանգեցրել է նրան, որ Բանկն իր բոլոր նախկին
գործառնական վարձակալությունների համար ճանաչել է օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվ և վարձակալության գծով պարտավորություն, բացառությամբ այն
վարձակալությունների, որոնք որոշակիացված են որպես փոքրարժեք ակտիվի
վարձակալություն կամ ստանդարտի սկզբնական կիրառման պահին 12 ամսից կարճ
վարձակալական ժամկետ ունեցող վարձակալություն։
Նոր ստանդարտը կիրառվել է՝ օգտագործելով ձևափոխված հետընթաց մոտեցումը՝ ՖՀՄՍ 16-ի
կիրառման միասնական ազդեցությունը ճանաչելով սեփական կապիտալում որպես կուտակված
արդյունքի սկզբնական մնացորդի ճշգրտում ընթացիկ ժամանակաշրջանում: Նախորդ
ժամանակաշրջանները չեն վերաներկայացվել: Բացի այդ, ՖՀՄՍ 16-ում բացահայտման
պահանջները հիմնականում չեն կիրառվել համադրելի տեղեկատվության համար:
Ստանդարտի սկզբնական կիրառման ամսաթվի դրությամբ առկա պայմանագրերի համար
Բանկն ընտրել է ՀՀՄՍ 17-ի և ՖՀՄՍՄԿ Մեկնաբանություն 4-ի համաձայն վարձակալության
սահմանման օգտագործումը և չի կիրառել ՖՀՄՍ 16-ը նախկինում ՀՀՄՍ 17-ի և ՖՀՄՍՄԿ
Մեկնաբանություն 4-ի համաձայն վարձակալություն չճանաչված համաձայնությունների
նկատմամբ։
ՖՀՄՍ 16-ի սկզբնական կիրառման ամսաթվի՝ այն է 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ առկա
գործառնական վարձակալությունների համար Բանկն ընտրել է սկզբնավորման ուղղակի
ծախսումները չներառել օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի չափման մեջ։ Այդ ամսաթվին
Բանկը նաև ընտրել է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները չափել անցման օրվա
դրությամբ առկա վարձակալական պարտավորությանը հավասար գումարով՝ ճշգրտված բոլոր
կանխավճարների կամ հաշվեգրված վարձակալական վճարների չափով։
Ելնելով վերը նշվածից՝ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ.


1,144,612 հազար դրամի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները ճանաչվել և
ներկայացվել են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ «Հիմնական
միջոցներ» տողում:



1,144,612 հազար դրամի լրացուցիչ վարձակալության գծով պարտավորությունները («Այլ
պարտավորություններում» ներառված) ճանաչվել են:



ՖՀՄՍ 16-ի ընդունումը որևէ ազդեցություն չի ունեցել Ընկերության չբաշխված շահույթի
վրա:

Հետևյալ աղյուսակում արտացոլված է 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գործառնական
վարձակալության գծով պարտավորությունների համադրումը 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ճանաչված վարձակալության գծով պարտավորությունների հետ.
Հազար ՀՀ դրամ
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ բացահայտված վարձակալության գծով
պարտավորություններ

1,052,432

Վարձակալության երկարաձգման այլընտրանքի խելամիտ համոզմունք
Ճանաչումից ազատումներ.


218,359

Վարձակալություն 12 ամսից կարճ ժամկետով

(11,718)

Գործառնական վարձակալության գծով պարտավորությունները մինչև զեղչումը

1,259,073

Զեղչումը՝ օգտագործելով լրացուցիչ փոխառության միջին կշռված դրույքը

(114,461)

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բացահայտված վարձակալության գծով
պարտավորություններ

1,144,612
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Սկզբնական կիրառման անսաթվին օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվների արժեզրկման
ստուգում կատարելու փոխարեն, Բանկը հիմնվել է պատմական գնահատման վրա՝ արդյոք
վարձակալություններն անբարենպաստ են, թե ոչ, անմիջապես նախքան ՖՀՄՍ 16-ի
սկզբնական կիրառման ամսաթիվը։
Այն վարձակալությունների համար, որոնք նախկինում հաշվառվել են որպես գործառնական
վարձակալություններ, և որոնց մնացորդային ժամկետը 12 ամսից պակաս է, նաև փոքրարժեք
վարձակալությունների համար, անցման ժամանակ Բանկը կիրառել է օգտագործման
իրավունքի ձևով ակտիվներ չճանաչելու, այլ վարձակալական ծախսը վարձակալության
մնացորդային ժամկետի ընթացքում գծային հիմունքով հաշվառելու այլընտրանքը։
ՖՀՄՍ 16-ին անցնելիս վարձակալության գծով պարտավորության նկատմամբ կիրառված
լրացուցիչ փոխառության միջին կշռված դրույքը կազմում է 10%։
Վարձակալությունը երկարաձգելու կամ դադարեցնելու այլընտրանքները դիտարկելիս Բանկն
օգտվել է հետադարձ ամսաթվով դատողություններ կիրառելու հնարավորությունից՝
վարձակալության ժամկետը որոշելու համար։
Ներքոհիշյալ այլ ստանդարտներն ու փոփոխությունները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են
2019թ-ին, որևէ էական ազդեցություն չեն ունեցել Բանկի տարեկան ֆինանսական
հաշվետվությունների վրա:
-

-

3.5

ՖՀՄՍ 9 (Փոփոխություններ) «Ֆինանսական գործիքներ» կանխավճարների
առանձնահատկությունները՝ բացասական փոխհատուցմամբ»,
ՀՀՄՍ 28 (Փոփոխություններ) «Երկարաժամկետ ներդրումներ ասոցիացված
կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում»,
ՖՀՄՍՄԿ Մեկնաբանություն 23 «Շահութահարկով հարկման մոտեցումների
վերաբերյալ անորոշություն»,
ՀՀՄՍ 19 (Փոփոխություններ) «Պլանի փոփոխություն, դադարեցում կամ ներդրում»,
2015-2017թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ-(ուժի մեջ է մտնում 2019թ.
հունվարի 1-ից):

Բանկի կողմից դեռևս չկիրառվող ստանդարտներ և
մեկնաբանություններ

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման օրվա դրությամբ լույս են տեսել մի
շարք նոր ստանդարտներ, գործող ստանդարտների վերաբերյալ փոփոխություններ և
մեկնաբանություններ, որոնք դեռևս ուժի մեջ չեն մտել: Բանկը վաղաժամկետ չի ընդունել այդ
ստանդարտներից և մեկնաբանություններից որևէ մեկը:
Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ կիրառելի նոր ստանդարտներն ու
մեկնաբանությունները կընդունվեն Բանկի կողմից՝ դրանց ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող
առաջիկա ժամանակաշրջանում:
Ղեկավարության կանխատեսմամբ այս փոփոխությունները էական ազդեցություն չեն ունենա
Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա և ներկայացված են ստորև:
 Ֆինանսական հաշվետվությունների հայեցակարգային հիմունքները,
 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ» (ՖՀՄՍ 3 փոփոխություւններ),
 «Էականության սահմանումը» (ՀՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 8 փոփոխություւններ)
 «Ուղենշային տոկոսադրույքի բարեփոխում» (ՖՀՄՍ 9 և ՖՀՄՍ 7 փոփոխություւններ):

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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4

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

Ներկայացվող հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառվել է ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստման ընթացքում: Հաշվապահական քաղաքականությունը
կիրառվել է հետևողականորեն:

4.1

Եկամուտների և ծախսերի ճանաչում

Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն
Բանկ և ստացված եկամուտը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը ճանաչվում է այն
ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն Բանկից և ծախսը
կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ստորև ներկայացվող չափանիշները նույնպես պետք է
հաշվի առնվեն մինչև եկամուտի ճանաչումը:

Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդ
Տոկոսային եկամուտը և ծախսը ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում՝ կիրառելով
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը
ֆինանսական գործիքի գործողության ակնկալվող ժամկետի համար գնահատված դրամական
միջոցների ապագա վճարումները կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է ճշգրիտ մինչև՝
 ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքը կամ
 ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքը:
Ֆինանսական գործիքների, բացառությամբ գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով
արժեզրկված ակտիվների, արդյունավետ տոկոսադրույքը հաշվարկելիս Բանկը գնահատում է
ապագա դրամական միջոցների հոսքերը՝ հաշվի առնելով ֆինանսական գործիքի բոլոր
պայմանագրային պայմանները, սակայն առանց հաշվի առնելու սպասվող պարտքային վնասը:
Գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների
համար հաշվարկվում է պարքային ռիսկով ճշգրտված արդյունավետ տոկոսադրույք՝ կիրառելով
ապագա դրամական միջոցների հոսքերը՝ ներառյալ սպասվող պարտքային վնասը:
Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկը ներառում է գործարքի հետ կապված ծախսումները և
վճարված կամ ստացված բոլոր այն գումարները, որոնք կազմում են արդյունավետ
տոկոսադրույքի բաղկացուցիչ մասը: Գործարքի հետ կապված ծախսումները ներառում են այն
լրացուցիչ ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են ֆինանսական ակտիվի կամ
ֆինանսական պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը:

Ամորտիզացված արժեք և համախառն հաշվեկշռային արժեք
Ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքն այն
գումարն է, որով ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունը չափվում է
սկզբնական ճանաչման պահին՝ հանած հիմնական գումարի մարումները, գումարած կամ
հանած սկզբնական գումարի և մարման գումարի տարբերության գծով կուտակված
ամորտիզացիան՝ հաշվարկված արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով, և ֆինանսական
ակտիվների համար՝ ճշգրտված սպասվող պարտքային վնասի գծով պահուստի մասով:
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքն
իրենից ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվի ամորտիզացված արժեքը՝ նախքան սպասվող
պարտքային վնասի գծով պահուստի մասով ճշգրտումը:

Տոկոսային եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ
Տոկոսային եկամտի և ծախսերի հաշվարկում արդյունավետ տոկոսադրույքը կիրառվում է
ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքի (եթե ակտիվը արժեզրկված չէ) կամ
պարտավորության ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Այնուամենայնիվ, սկզբնական ճանաչումից հետո արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների
համար տոկոսային եկամուտը հաշվարկվում է` կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույք
ֆինանսական ակտիվի զուտ ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ: Եթե ակտիվը այլևս
արժեզրկված չէ, ապա տոկոսային եկամուտը հաշվարկվում է համախառն հիմունքով:
Սկզբնական ճանաչման ժամանակ արժեզրկված ֆինանսական ակտիվների գծով տոկոսային
եկամուտը հաշվարկվում է` ճշգրտված արդյունավետ տոկոսադրույքը կիրառելով ակտիվի
ամորտիզացված արժեքի նկատմամբ: Տոկոսային եկամուտը չի հաշվարկվում համախառն
հիմունքով, նույնիսկ եթե ակտիվի պարտքային ռիսկը բարելավվում է:
Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես 4.4.6
ծանոթագրությունում:

Կոմիսիոն և այլ եկամուտներ և ծախսեր
Վարկերի տրամադրման համար գանձվող վճարները (համապատասխան ծախսերի հետ
միասին) հետաձգվում են՝ ճշգրտելով տվյալ վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը:
Վարձավճարները, այլ եկամուտները և ծախսերը հինականում ճանաչվում են հաշվեգրման
սկզբունքով ծառայությունների մատուցման ընթացքում: Ներդրումային պորտֆելի, այլ
կառավարչական և խորհրդատվական ծառայությունների գծով վճարները ճանաչվում են
պայմանագրային պայմաններին համապատասխան: Ակտիվների կառավարման գծով
վճարները ճանաչվում են ծառայությունների մատուցման ժամանակաշրջանում: Նույն սկզբունքն
է կիրառվում կարողությունների կառավարման, ֆինանսական պլանավորման և ակտիվների
պահպանման ծառայությունների դեպքում, որոնք ենթադրում են ծառայությունների մատուցման
երկար ժամկետ:

Շահաբաժիններից եկամուտ
Եկամուտը ճանաչվում է, երբ Բանկի՝ վճարը ստանալու իրավունքը հաստատված է:

Զուտ առևտրային եկամուտ
Զուտ առևտրային եկամուտը ներառում է առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխությունից իրացված և
չիրացված եկամուտը և ծախսը, տոկոսներից, շահաբաժիններից և արտարժութային
տարբերություններից գոյացող բոլոր եկամուտները և ծախսերը: Զուտ առևտրային եկամուտը
ներառում է նաև արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ եկամուտը կամ ծախսը և ճանաչվում է
շահույթում կամ վնասում երբ համապատասխան ծառայությունն արդեն մատուցված է:

4.2

Արտարժույթ

Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով՝
գործարքի օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված առևտրային նպատակներով
պահվող ակտիվների և պարտավորությունների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը
ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին
հաշվետվության զուտ առևտրային եկամուտ հոդվածում, մինչդեռ ոչ առևտրային ակտիվների
փոխարկումից գոյացող օգուտը և վնասը ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի մասին
հաշվետվության այլ եկամուտ կամ այլ ծախս հոդվածում: Արտարժույթով արտահայտված
դրամային ակտիվները և պարտավորությունները փոխարկվում են գործառնական արժույթով
կիրառելով հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ գործող փոխարժեքը:
Արտարժույթով արտահայտված դրամային արժեթղթերի (որպես իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով ներդրումային արժեթղթեր դասակարգվող
իրական արժեքում փոփոխությունները վերլուծվում են փոխարժեքային տարբերություններ
միջև, որոնք առաջանում են արժեթղթերի ամորտիզացված գումարների փոփոխության և
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արժեթղթերի հաշվեկշռային արժեքի այլ փոփոխությունների արդյունքում: Ամորտիզացված
գումարում փոփոխությունների հետ կապված փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում
են շահույթում կամ վնասում, իսկ հաշվեկշռային արժեքում այլ փոփոխությունները ճանաչվում
են սեփական կապիտալում:
Պատմական արժեքով հաշվառվող ոչ դրամային արտարժութային հոդվածները
վերահաշվարկվում են գործարքի օրվա փոխարժեքով: Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ
դրամային արտարժութային հոդվածները վերահաշվարկվում են իրական արժեքի որոշման
օրվա փոխարժեքով: Ոչ դրամային հոդվածների, ինչպիսին են ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող` իրական արժեքով պահվող բաժնետոմսեր, փոխարժեքային տարբերությունները,
ներկայացվում են որպես իրական արժեքի փոփոխությունից շահույթի կամ վնասի մաս: Ոչ
դրամային հոդվածների փոխարժեքային տարբերությունները, ինչպես օրինակ՝ բաժնային
գործիքներ դասակարգված բաժնետոմսերինը, որոնց համար ընտրությունը կատարվել է այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքում իրական արժեքի հետագա փոփոխությունները
ներկայացնելու տարբերակը, ընդգրկվում են կապիտալում՝ իրական արժեքի
փոփոխությունների պահուստում:
Յուրաքանչյուր գործառնության պայմանագրով նախատեսված փոխարժեքի և տվյալ
գործառնության օրվա գործող փոխարժեքի տարբերությունից առաջացող օգուտը կամ վնասը
հաշվառվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին
հաշվետվության զուտ առևտրային եկամուտ հոդվածի արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ
եկամուտ տողում:
Բանկի կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման նպատակով օգտագործվել
են հետևյալ փոխարժեքները.
2019թ.
դեկտեմբերի 31

2018թ.
դեկտեմբերի 31

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար

479.70

483.75

ՀՀ դրամ/1 Եվրո

537.26

553.65

7.77

6.97

ՀՀ դրամ/1 ՌՈՒԲ

4.3

Հարկում

Շահույթի գծով հաշվետու տարվա շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված
հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն
հարկերի, որոնց գծով գործառնությունների արդյունքները ճանաչվել են սեփական
կապիտալում, ինչի դեպքում հարկերը նույնպես ճանաչվում են սեփական կապիտալում:
Ընթացիկ հարկը տարվա համար հարկվող եկամուտից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվին գործող հարկային դրույքներով, ինչպես նաև նախորդ տարիների
համար վճարված հարկերի ճշգրտումները: Այն դեպքում, երբ ֆինանսական
հաշվետվություններն արտոնված են ներկայացման համար մինչ համապատասխան հարկային
հաշվետվությունների ներկայացնելը, ապա հարկվող շահույթը կամ վնասը հիմնված է մոտավոր
թվերի վրա: Հարկային մարմինները կարող են ունենալ ավելի խիստ մոտեցում հարկային
օրենսդրությունը մեկնաբանելիս և հարկային հաշվարկները ստուգելիս: Որպես արդյունք,
հարկային մարմինները կարող են պահանջել լրացուցիչ հարկերի մուծում այն գործարքների
գծով, որոնց համար նախկինում պահանջ չի ներկայացվել: Հետևաբար, կարող են առաջանալ
նշանակալի լրացուցիչ հարկեր, տույժեր և տուգանքներ: Հարկային ստուգումը կարող է ներառել
ստուգման տարվան անմիջապես նախորդող 3 օրացուցային տարիներ: Որոշ
հանգամանքներում հարկային ստուգումը կարող է ներառել ավելի երկար
ժամանակաշրջաններ:
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Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են հաշվապահական հաշվեկշռի պարտավորությունների
մեթոդի համաձայն, որը հաշվի է առնում բոլոր ժամանակային տարբերությունները, որոնք
առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկային նպատակներով հաշվարկվող
գումարների միջև, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ տարբերություններն առաջացել են
գուդվիլի նախնական ճանաչման ժամանակ կամ կազմակերպությունների միավորում
չհանդիսացող գործառնություններից առաջացող ակտիվների կամ պարտավորությունների
դեպքում և ինչը առաջացման պահին չի ազդում ոչ հաշվապահական, և ոչ էլ հարկման
նպատակով հաշվարկվող շահույթի վրա:
Հետաձգված հարկային ակտիվ ճանաչվում է միայն այն չափով, որքանով հավանական է, որ
ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի հաշվին կարող են օգտագործվել
ժամանակավոր տարբերությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները և
պարտավորությունները հաշվարկվում են այն հարկային դրույքով, որը ենթադրվում է, որ
կգործի ակտիվների իրացման և պարտավորությունների մարման ժամանակ՝ հիմնվելով տվյալ
ժամանակաշրջանի կամ հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի գործող դրույքների վրա:
Հետաձգված հարկային ակտիվներ և պարտավորություններ առաջանում են նաև այն
ժամանակավոր տարբերությունների գծով, որոնք առաջանում են դուստր, ասոցիացված կամ
համատեղ կազմակերպություններում ներդրումներից, բացի այն դեպքերից, երբ ժամանակավոր
տարբերությունների իրացման ժամկետները կառավարվում են մայր կազմակերպության
կողմից, և հավանական է, որ դրանք մոտ ապագայում չեն իրացվի:
ՀՀ-ում բանկերն իրենց գործունեության ընթացքում վճարում են նաև այլ հարկեր: Այդ հարկերը
ներառված են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին
հաշվետվության «Այլ ծախսեր» հոդվածում:

4.4

Ֆինանսական գործիքներ

4.4.1

Ճանաչում և սկզբնական չափում

Բանկն սկզբնապես ճանաչում է վարկերը և փոխատվությունները, ավանդները, թողարկված
պարտքային արժեթղթերը և ստորադաս պարտավորությունները դրանց ստեղծման օրվա
դրությամբ: Բոլոր այլ ֆինանսական գործիքները (ներառյալ ֆինանսական ակտիվների
կանոնավոր գնումները և վաճառքները) ճանաչվում են գործարքի օրվա դրությամբ, որը Բանկի՝
գործիքի պայմանագրային կողմ դառնալու ամսաթիվն է:
Ֆինանսական ակտիվի կամ պարտավորության սկզբնական չափումը տեղի է ունենում իրական
արժեքով: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքների
խմբում չդասակարգված ֆինանսական ակտիվների կամ պարտավորությունների դեպքում
իրական արժեքին գումարվում են գործարքի հետ կապված ծախսումները, որոնք ուղղակիորեն
վերագրելի են դրանց ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը:

4.4.2

Դասակարգում

Ֆինանսական ակտիվներ
Սկզբնական ճանաչման դեպքում ֆինանսական ակտիվը ունի երեք հիմնական դասակարգում՝
ամորտիզացված արժեքով չափվող, իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի միջոցով
չափվող (FVOCI) և իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով չափվող (FVTPL):
Ֆինանսական ակտիվը չափվում է ամորտիզացված արժեքով, եթե միաժամանակ բավարարում
է ստորև ներկայացված երկու պայմաններին և չի նախանշվում որպես իրական արժեքով՝
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող՝
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 ակտիվը պահվում է բիզնես մոդելի շրջանակում, որի նպատակը պայմանագրային
դրամական միջոցների հոսքերի հավաքագրումն է, և
 ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային դրույթները որոշակի ժամկետներում հանգեցնում
են դրամական միջոցների հոսքերի, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր
գումարի գծով տոկոսագումարների վճարումներն են:
Ֆինանսական ակտիվը չափվում է իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով, եթե այն բավարարում է ստորև ներկայացված երկու պայմաններին և չի
նախանշվում որպես իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող.
 այն պահվում է այնպիսի բիզնես մոդելի շրջանակում, որի նպատակն է թե՛ պայմանագրային
դրամական միջոցների հոսքերի հավաքագրումը և թե՛ ֆինանսական ակտիվի վաճառքը և
 ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային դրույթները որոշակի ժամկետներում հանգեցնում
են դրամական միջոցների հոսքերի, որոնք բացառապես մայր գումարի և չմարված մայր
գումարի գծով տոկոսագումարների վճարումներն են:
Առևտրային նպատակներով չպահվող բաժնային գործիքներում կատարվող ներդրումների
սկզբնական ճանաչման ժամանակ Բանկը կարող է անշրջելիորեն որոշել ներկայացնել իրական
արժեքի հետագա փոփոխություններն այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի կազմում:
Այս ընտրությունը կատարվում է առանձին յուրաքանչյուր ներդրման համար:
Բոլոր այլ ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են որպես իրական արժեքով՝ շահույթի
կամ վնասի միջոցով չափվող:
Բացի այդ, սկզբնական ճանաչման պահին Բանկը կարող է անշրջելիորեն նախորոշել
ֆինանսական ակտիվը, որը համապատասխանում է ամորտիզացված արժեքով կամ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով իրական արժեքով չափվելու պահանջներին,
որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե դա թույլ կտա վերացնել
կամ էականորեն նվազեցնել հաշվապահական հաշվառման անհամապատասխանությունը, որը
կառաջանար այլ պարագայում:

Բիզնես մոդելի գնահատում
Բանկը պորտֆելի մակարդակում գնահատում է բիզնես մոդելի նպատակը, որի շրջանակում
պահվում է ակտիվը, քանզի այս գնահատումը լավագույնս արտացոլում է բիզնեսի
կառավարման և ղեկավարությանը տեղեկատվության տրամադրման եղանակը: Դիտարկվող
տեղեկատվությունը ներառում է.
 պորտֆելի համար սահմանված քաղաքականությունը ու նպատակները և այդ
քաղաքականության գործնական կիրառությունը: Մասնավորապես, արդյոք ղեկավարության
ռազմավարությունը ուղղված է պայմանագրով նախատեսված տոկոսային եկամուտ
ստացմանը, տոկոսադրույքների որոշակի կառուցվածքի պահպանմանը, ֆինանսական
ակտիվների գործողության ժամկետների համապատասխանեցմանն այն
պարտավորությունների գործողության ժամկետներին, որոնք ֆինանսավորում են այդ
ակտիվները, կամ դրամական միջոցների իրացմանն ակտիվների վաճառքի միջոցով,
 ինչպես է գնահատվում պորտֆելի եկամտաբերությունը և ինչպես է այդ տեղեկատվությունը
ներկայացվում Բանկի ղեկավարությանը.


բիզնես մոդելի և դրա շրջանակում պահվող ֆինանսական ակտիվների արդյունավետության
վրա ազդող ռիսկերը և այդ ռիսկերի կառավարման եղանակը,



ինչպես են վարձատրվում ղեկավարները, օրինակ՝ արդյոք վարձատրությունը կախված է
կառավարվող ակտիվների իրական արժեքից կամ պայմանագրային հավաքագրված
դրամական միջոցների հոսքերից,

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.

24

 նախորդ ժամանակաշրջաններում վաճառքների հաճախականությունը, ծավալը և
ժամկետները, այդ վաճառքների պատճառները և հետագա վաճառքների վերաբերյալ
ակնկալիքները: Այնուամենայնիվ, վաճառքների գծով գործունեության մասին
տեղեկատվությունը դիտարկվում է ոչ թե առանձին հիմունքով, այլ որպես ընդհանուր
գնահատման մաս, թե ինչպես է Բանկը հասնում ֆինանսական ակտիվները կառավարելու
համար սահմանված նպատակին և ինչպես են դրամական հոսքերը ձևավորվում:

Պայմանագրային դրամական հոսքերի բնութագրի գնահատում – միայն մայր գումարի
և չմարված մայր գումարի վրա հաշվարկված տոկոսի վճարումներ (SPPI test)
Այս գնահատման նպատակով «մայր գումար» է սահմանվում ֆինանսական ակտիվի իրական
արժեքը սկզբնական ճանաչման պահին: «Տոկոսը» կազմված է փողի ժամանակային արժեքի և
պարտքային ռիսկի փոխհատուցումից, այլ ռիսկերի և ֆինանսական ակտիվի պահպանման
հետ կապված ծախսերի փոխհատուցումից (օրինակ՝ իրացվելիության ռիսկ և վարչական
ծախսեր), ինչպես նաև շահույթի մարժայից: Գնահատելու համար՝ արդյոք պայմանագրային
դրամական միջոցների հոսքերը միայն մայր գումարի և չմարված մայր գումարի վրա
հաշվարկված տոկոսի վճարումներ են, Բանկը հաշվի է առնում գործիքի պայմանագրային
պայմանները: Սա ներառում է նաև այն գնահատումը՝ արդյոք ֆինանսական ակտիվը ներառում
է այնպիսի պայմանագրային պայման, որը կարող է փոխել պայմանագրային դրամական
միջոցների հոսքերի գումարը և ժամկետն այնպես, որ ֆինանսական ակտիվը չի բավարարի
այդ պայմանը:
Գնահատման ժամանակ Բանկը դիտարկում է.
 պայմանական դեպքեր, որոնք կարող են փոխել դրամական միջոցների հոսքերի գումարը և
ժամկետը,
 լծակավորման առանձնահատկությունները,
 վաղաժամկետ մարման և երկարաձգման հնարավորությունը,
 պայմանները, որոնք սահմանափակում են որոշակի ակտիվների նկատմամբ Բանկի
պահանջը (օրինակ` առանց ռեգրեսի պահանջի իրավունքի ակտիվների
պայմանավորվածություններ) և
 առանձնահատկությունները, որոնք փոխում են դրամի ժամանակային արժեքը, օրինակ,
տոկոսադրույքների պարբերական վերանայումը:

Վերադասակարգումներ
Ֆինանսական ակտիվները չեն վերադասակարգվում սկզբնական ճանաչումից հետո,
բացառությամբ այն ժամանակաշրջանի, երբ Բանկը փոխում է իր բիզնես մոդելը ֆինանսական
ակտիվների կառավարման նպատակով: Ֆինանսական պարտավորությունները երբեք չեն
վերադասակարգվում:

Ֆինանսական պարտավորություններ
Բանկը դասակարգում է իր ֆինանսական պարտավորությունները որպես ամորտիզացված
արժեքով կամ իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող:

4.4.3

Ապաճանաչում

Ֆինանսական ակտիվներ
Բանկը ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվը, երբ այդ ֆինանսական ակտիվից առաջացող
դրամական միջոցների հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները կորցնում են
իրենց ուժը (տես նաև ծանոթագրություն 4.4.4) կամ երբ փոխանցում է պայմանագրային
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դրամական միջոցների հոսքերի ստանալու իրավունքը այնպիսի գործարքով, որով
ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու օգուտները
փոխանցվում են կամ երբ չեն փոխանցվում սեփականության բոլոր ռիսկերն ու օգուտները, և
դա չի պահպանում ֆինանսական ակտիվի նկատմամբ հսկողությունը:
Ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման դեպքում ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի (կամ
ապաճանաչված ակտիվի մասի վրա տարածվող հաշվեկշռային արժեքի) և (i)ստացված
փոխհատուցման գումարի տարբերությունը (ներառյալ ցանկացած նոր ակտիվ հանած
ցանկացած նոր պարտավորություն) և (ii) այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում
ճանաչված ցանկացած կուտակված օգուտը կամ վնասը ճանաչվում են շահույթում կամ
վնասում:
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ներդրումային բաժնային արժեթղթերի գծով այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում
ճանաչված ցանկացած կուտակային օգուտ/վնաս չի ճանաչվում շահույթում կամ վնասում այդ
արժեթղթերի ապաճանաչման դեպքում: Մասնակցոությունն ապաճանաչման պայմաններին
բավարարող փոխանցված ֆինանսական ակտիվներում, որն առաջանում է կամ պահպանվում է
Բանկի կողմից, ճանաչվում է որպես առանձին ակտիվ կամ պարտավորություն:
Բանկը գործարքներ է կնքում, որոնց համաձայն՝ փոխանցում է իր ֆինանսական վիճակի
մասին հաշվետվությունում ճանաչված ակտիվները, սակայն պահում է փոխանցված
ակտիվների կա՛մ բոլոր, կա՛մ գրեթե բոլոր ռիսկերն ու օգուտները, կա՛մ դրանց մի մասը: Նման
դեպքերում փոխանցված ակտիվները չեն ապաճանաչվում: Այսպիսի գործարքների օրինակներ
են արժեթղթերի՝ որպես փոխառության տրամադրման և վաճառքի ու հետգնման գործարքները:
Եթե ակտիվները վաճառվում են երրորդ կողմին համանման գնով հետգնման սվոպով,
գործարքը հաշվառվում է որպես գրավով ապահովված ֆինանսավորման գործարք, որը նման է
վաճառքի և հետգնման գործարքներին, քանի որ Բանկը պահպանում է նմանատիպ ակտիվի
սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու օգուտները:
Գործարքներում, որոնցում Բանկը չի պահպանում և չի փոխանցում ֆինանսական ակտիվի
սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու օգուտները և պահպանում է ակտիվի
նկատմամբ վերահսկողությունը, շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը այնքանով,
որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ, որն այն չափն
է, որով այն ենթարկված է փոխանցված ակտիվի արժեքի փոփոխությունների ազդեցությանը:
Որոշ գործարքներում Բանկը պահպանում է փոխանցված ֆինանսական ակտիվը վճարի դիմաց
սպասարկելու պարտավորությունը: Փոխանցված ակտիվը ապաճանաչվում է, եթե բավարարում
է ապաճանաչման չափանիշներին: Ակտիվը կամ պարտավորությունը ճանաչվում են
սպասարկման պայմանագրով, եթե սպասարկման վճարը ավելին է (ակտիվ) կամ պակաս
(պարտավորություն), քան պասարկման դիմաց բավարար չափով հատուցումը:

Ֆինանսական պարտավորություններ
Բանկը ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը երբ, նրա պայմանագրային
պարտավորությունները չեն կատարվում կամ չեղյալ են համարվում, կամ ժամկետը լրանում է:

4.4.4

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների
փոփոխություն

Ֆինանսական ակտիվներ
Եթե ֆինանսական ակտիվի պայմանները փոփոխվում են, Բանկը գնահատում է՝ արդյոք
փոփոխված ակտիվի դրամական միջոցների հոսքերը էականորեն են տարբերվում: Եթե
դրամական միջոցների հոսքերը էականորեն են տարբերվում, ապա սկզբնական ֆինանսական
ակտիվից դրամական հոսքերի պայմանագրային իրավունքները համարվում են առոչինչ: Այս
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դեպքում սկզբնական ֆինանսական ակտիվը ապաճանաչվում է (տես 4.4.3 ծանոթագրություն),
իսկ նոր ֆինանսական ակտիվը ճանաչվում է իրական արժեքով:
Եթե փոփոխված ակտիվի ամորտիզացված արժեքով դրամական հոսքերը էականորեն չեն
տարբերվում, ապա փոփոխությունը չի հանգեցնում ֆինանսական ակտիվի ապաճանաչման:
Այս դեպքում Բանկը վերահաշվարկում է ֆինանսական ակտիվի համախառն հաշվեկշռային
արժեքը և համախառն հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտման արդյունքում առաջացած գումարը
ճանաչում է որպես փոփոխությունից օգուտ կամ վնաս շահույթում կամ վնասում: Եթե
նմանատիպ փոփոխությունը կատարվում է վարկառուի ֆինանսական դժվարությունների
պատճառով (տես 4.4.6 ծանոթագրություն), ապա օգուտը կամ վնասը ներկայացվում է
արժեզրկումից կորուստների հետ միասին: Այլ դեպքերում՝ այն ներկայացվում է որպես
տոկոսային եկամուտ:

Ֆինանսական պարտավորություններ
Բանկը ապաճանաչում է ֆինանսական պարտավորությունը, երբ վերջինիս պայմանները
փոփոխվել են և փոփոխված պարտավորության դրամական միջոցների հոսքերը, ըստ էության,
տարբեր են: Այս դեպքում փոփոխված պայմաններով հիմնավորված նոր ֆինանսական
պարտավորությունը ճանաչվում է իրական արժեքով: Մարված ֆինանսական
պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և փոփոխված պայմաններով նոր ֆինանսական
պարտավորության միջև տարբերությունը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում:

4.4.5

Հաշվանցում

Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները, եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական
հաշվետվություններում հաշվանցվում են և ներկայացվում են զուտ արժեքով, եթե գոյություն
ունի օրենսդրորեն հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների
հաշվանցում, ինչպես նաև մտադրություն ներկայացնելու այն զտման սկզբունքով կամ
միաժամանակ իրացնելու ակտիվը և մարելու պարտավորությունը:
Եկամուտները և ծախսերը ներկայացվում են զուտ արժեքի հիման վրա, միայն երբ դա
թույլատրվում է համաձայն ՖՀՄՍ-ների, կամ մի խումբ համանման գործարքներից բխող օգուտի
և վնասի դեպքում, օրինակ՝ Բանկի առևտրային գործունեության ընթացքում:

4.4.6

Արժեզրկում

Բանկը կանխատեսումների հիման վրա գնահատում է ակնկալվող պարտքային կորուստները
(«ECL») հետևյալ ֆինանսական գործիքների նկատմամբ, որոնք չեն չափվում իրական արժեքով՝
շահույթի կամ վնասի միջոցով.
 ֆինանսական ակտիվներ, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով
 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ֆինանսական ակտիվներ
 վարձակալության գծով դեբիտորական պարտքեր
 վարկերի տրամադրման պարտավորվածություններ
 ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր
Բաժնային ֆինանսական գործիքների համար արժեզրկում չի հաշվարկվում:
Բանկը չափում է կորուստների գծով պահուստները ֆինանսական գործիքի գործողության
ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային կորուստներին հավասար
գումարի չափով, բացառությամբ ստորև նշված գործիքների, որոնց համար Բանկը պետք է
հաշվարկի ֆինանսական գործիքի ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստը այն
գումարի չափով, որը հավասար է 12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստներին.
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 հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դեֆոլտի ցածր ռիսկով պարտքային ներդրումային
արժեթղթեր,
 այլ ֆինանսական գործիքներ, որոնց գծով պարտքային ռիսկը սկզբնական ճանաչումից
հետո էականորեն չի աճել:
Բանկը համարում է, որ պարտքային արժեթղթերը ունեն ցածր պարտքային ռիսկ այն դեպքում,
երբ վեջինիս պարտքային ռիսկի վարկանիշը համապատասխանում է համընդհանուր
ընդունված «ներդրումային» վարկանիշի սահմանմանը:
12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստները ակնկալվող պարտքային կորուստների մի
մասն են, որոնք պայմանավորված են հաշվետու ամսաթվից հետո 12 ամսվա ընթացքում տեղի
ունեցող դեֆոլտ առաջացնող իրադարձություններով:
Գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային
կորուստները ակնկալվող պարտքային կորուստներ են, որոնք առաջանում են ֆինանսական
գործիքի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում դեֆոլտի բոլոր հնարավոր
դեպքերի հետևանքով:

Ակնկալվող պարտքային կորուստների չափում
Ե՛վ գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային
կորուստները, և՛ 12-ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստները հաշվարկվում են կա՛մ
անհատական, կա՛մ խմբային հիմունքներով` կախված ֆինանսական գործիքների հիմքում
ընկած պորտֆելի բնույթից:
Բանկը մշակել է քաղաքականություն, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գնահատել՝ արդյոք ֆինանսական գործիքի պարտքային
ռիսկը էականորեն է աճել սկզբնական ճանաչումից հետո՝ հաշվի առնելով ֆինանսական
գործիքի մնացած գործողության ժամկետի ընթացքում առաջացած դեֆոլտի ռիսկի
փոփոխությունը: Ավելի մանրամասն բացատրվում է 36.1.2 ծանոթագրությունում:
Վերոնշյալի հիման վրա՝ Բանկը դասակարգում է իր ֆինանսական գործիքները փուլ 1, փուլ 2,
փուլ 3 և գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված խմբերում, ինչպես
նկարագրված է ստորև՝
 Փուլ 1 - երբ վարկերը ճանաչվում են առաջին անգամ, Բանկը ճանաչում է պահուստը 12ամսյա ակնկալվող պարտքային կորուստների հիման վրա: Փուլ 1-ում դասակարգված
վարկերը նաև ներառում են մնացորդներ, որոնցում պարտքային ռիսկը բարելավվել է և
վարկը վերադասակարգվել է փուլ 2-ից:
 Փուլ 2 - երբ վարկը ստեղծման պահից ունեցել է պարտքային ռիսկի էական աճ, Բանկը
ձևավորում է գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող
պարտքային կորուստների պահուստ: Փուլ 2-ում դասակարգված վարկերը նաև ներառում են
մնացորդներ, որոնցում պարտքային ռիսկը բարելավվել է և վարկը վերադասակարգվել է
փուլ 3-ից:
 Փուլ 3 – արժեզրկված վարկեր: Բանկը ձևավորում է գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ:
 Գնված կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված ակտիվների խումբ - գնված
կամ սկզբնավորված պարտքային առումով արժեզրկված ակտիվներն սկզբնական
ճանաչման պահին արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ են: Գնված կամ սկզբնավորված
պարտքային առումով արժեզրկված ակտիվները հաշվարկվում են իրական արժեքով
սկզբնական ճանաչման պահին, իսկ տոկոսային եկամուտը, ըստ էության, ճանաչվում է
պարտքային ռիսկով ճշգրտված արդյունավետ տոկոսադրույքով: Ակնկալվող պարտքային
կորուստները ճանաչվում են այն չափով, որքանով առկա է ակնկալվող պարտքային
կորուստների հետագա փոփոխություն:
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Ակնկալվող պարտքային կորուստները դեֆոլտի հավանականության, դեֆոլտի դեպքում ռիսկի
տակ գտնվող գումարի, դեֆոլտի ժամանակ վնասի զեղչված արդյունք են, որոնք սահմանվում
են հետևյալ կերպ.
Դեֆոլտի հավանականություն (PD): Այն տվյալ ժամանակահավածում դեֆոլտի
հավանականության գնահատումն է: Դեֆոլտ կարող է տեղի ունենալ գնահատված
ժամանակաշրջանի միայն որոշակի ժամանակահատվածում, եթե պարտականությունը
նախկինում չի ապաճանաչվել և շարունակում է մնալ պորտֆելում:
Դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումար (EAD): Այն ներկայացնում է դեֆոլտի ապագա
ամսաթվի դրությամբ ռիսկի ենթարկված գումարի չափի գնահատումը՝ հաշվի առնելով
հաշվետու ամսաթվից հետո ռիսկի գումարի ակնկալվող փոփոխությունները, ներառյալ մայր
գումարի և տոկոսագումարների մարումը` անկախ նրանից պայմանագրով նախատեսված է, թե
ոչ, պարտավորության սպասվող օգտագոծումը և չկատարված վճարումների հաշվեգրված
տոկոսները:
Վնասը դիֆոլտի ժամանակ (LGD): Այն արտահայտում է վնասի չափը, որը առաջանում է
տվյալ ժամանակահատվածում վարկի դիֆոլտային կարգավիճակում: Այն հիմնված է
պայմանագրային դրամական հոսքերի և այն դրամական հոսքերի տարբերության վրա, որոնք
վարկատուն հույս ունի ստանալ՝ ներառյալ գրավի իրացումից առաջացած դրամական հոսքերը:
Որպես կանոն, այն արտահայտվում է որպես դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումարի
(EAD) նկատմամբ տոկոսով:
Դեֆոլտի հավանականությունը, դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումարը և դեֆոլտի
ժամանակ վնասը ավելի մանրամասն բացահայտվում են 36.1.2 ծանոթագրությունում:

Վերանայված ֆինանսական ակտիվներ
Եթե փոխառուի ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ֆինանասական ակտիվի
պայմանագրային պայմանները վերանայվում կամ փոփոխվում են կամ գոյություն ունեցող
ֆինանսական ակտիվը փոխարինվում է նորով, ապա գնահատվում է ֆինանսական ակտիվի
ապաճանաչման անհրաժեշտությունը (տես՝ ծանոթ. 4.4.4), և ակնկալվող պարտքային
կորուստները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.
 եթե ակնկալվող վերանայումը չի հանգեցնում գոյություն ունեցող ֆինանսական ակտիվի
ապաճանաչմանը, ապա փոփոխված ֆինանսական ակտիվից ակնկալվող դրամական
հոսքերը ներառվում են գոյություն ունեցող ակտիվից ակնկալվող դրամական միջոցների
հոսքերի պակասորդի հաշվարկում,
 եթե ակնկալվող վերանայումը հանգեցնում է գոյություն ունեցող ֆինանսական ակտիվի
ապաճանաչմանը, ապա նոր ակտիվի ակնկալվող իրական արժեքը դիտարկվում է որպես
ապաճանաչման պահին գոյություն ունեցող ակտիվի վերջնական դրամական հոսք: Այդ
գումարը ներառվում է գոյություն ունեցող ֆինանասկան ակտիվից ակնկալվող դրամական
միջոցների պակասորդի հաշվարկում, որոնք ակնկալվող ապաճանաչման ամսաթվից մինչև
հաշվետու ամսաթիվ զեղչվում են գոյություն ունեցող ակտիվի սկզբնական արդյունավետ
տոկոսադրույքով:

Արժեզրկված ֆինանսական ակտիվներ
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Բանկը գնահատում է, թե արդյոք
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվները և իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող պարտքային ֆինանսական
ակտիվները արժեզրկված են: Ֆինանսական ակտիվները համարվում են արժեզրկված, եթե
տեղի են ունենում մեկ կամ ավելի իրադարձություններ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում
ֆինանսական ակտիվի գնահատված ապագա դրամական միջոցների հոսքերի վրա:
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Ֆինանսական ակտիվի արժեզրկման վկայություններ են հանդիսանում ստորև նշված
իրադարձությունների վերաբերյալ տվյալների առկայությունը.
 էմիտենտի կամ փոխառուի էական ֆինանսական դժվարություններ,
 պայմանագրային պայմանների խախտում, օրինակ՝ դեֆոլտ կամ վճարման ուշացում,
 վարկերի կամ փոխատվությունների պայմանների այնպիսի վերանայում, որը Բանկն այլ
պայմաններում չէր դիտարկի,
 փոխառուի հավանական սնանկացում կամ այլ ֆինանսական վերակազմավորման
հավանականություն,
 ֆինանսական դժվարությունների հետևանքով արժեթղթերի ակտիվ ֆինանսական շուկայի
վերացում,
Փոխառուի ֆինանսական դժվարությունների հետևանքով վերանայված վարկը սովորաբար
դիտարկվում է որպես արժեզրկված, միայն եթե առկա չէ վկայություն, որ պայմանագրային
դրամական միջոցների հոսքեր չստանալու ռիսկը էականորեն նվազել է և չկան արժեզրկման այլ
հայտանիշներ:
Պետական պարտատոմսերում ներդրման արժեզրկված լինելը գնահատելիս՝ Բանկը հաշվի է
առնում հետևյալ գործոնները.
 վարկունակության շուկայական գնահատականը՝ արտացոլված պարտատոմսերի
եկամտաբերությամբ,
 եկամտաբերության գնահատումը վարկանիշային գործակալությունների կողմից,
 երկրի կարողությունը մուտք գործել կապիտալ շուկաներ նոր պարտքի թողարկման համար:

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստի ներկայացումը ֆինանսական
վիճակի մասին հաշվետվությունում
Ակնկալվող պարտքային կորուստների գծով պահուստը ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում ներկայացվում է հետևյալ կերպ.
 ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ՝ որպես ակտիվների
ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքից նվազում,
 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների (FVOCI) արժեզրկումից կորուստները չեն ճանաչվում ֆինանսական
վիճակի մասին հաշվետվությունում, քանի որ այդ ակտիվների հաարժեքը հավասար է իրենց
իրական արժեքին: Այնուամենայնիվ, արժեզրկումից կորուստները բացահայտվում և
ճանաչվում են իրական արժեքի ճշգրտման պահուստում,
 վարկային պարտավորվածությունների և ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերի
համար, որպես կանոն, պահուստի տեսքով,
 Վարկային պարտավորվածության չօգտագործված մասի գծով գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում ակնկալվող պարտքային կորուստների գնահատման
ժամանակ, Բանկը գնահատում է վարկային պարտավորվածությունների ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում պորտֆելի այն մասը, որը ակտնկալվում է
օգտագործել։ Ակնկալվող պարտքային կորուստները հետագայում հիմնվում են
դրամական հոսքերի ակնկալվող պակասորդի ներկա արժեքի վրա, եթե վարկը
օգտագործվել է: Ակնկալվող դրամական պակասորդները զեղչվում են վարկի ակնկալվող
պարտքային կորուստների մոտավոր հաշվարկով:
 եթե ֆինանսական գործիքը ունի ինչպես օգտագործված, այնպես էլ չօգտագործված
բաղադրիչ և Բանկը հնարավորություն չունի վարկերի տրամադրման
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պարտավորվածության ակնկալվող պարտքային կորուստները առանձնացնել
օգտագործված բաղադրիչի ակնկալվող պարտքային կորուստներից, ապա Բանկը
ներկայացնում է ակնկալվող պարտքային կորուստների համախմբված պահուստ երկու
բաղադրիչների համար: Համախմբված գումարը ներկայացվում է որպես օգտագործված
բաղադրիչի ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքից նվազում: Օգտագործված բաղադրիչի
համախառն գումարի նկատմամբ արժեզրկումից կորուստների ցանկացած գերազանցում
ներկայացվում է պահուստի տեսքով:
 Յուրաքանչյուր երաշխավորության վերաբերյալ Բանկի պարտավորությունը չափվում է
սկզբնապես ճանաչված գումարի առավելագույնով՝ հանած շահույթի կամ վնասի մասին
հաշվետվությունում ճանաչված կուտակված ամորտիզացիան և ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստը: Կրճատումները զեղչվում են ռիսկով ճշգրտված
տոկոսադրույքով, որը ենթակա է բացահայտման: Ֆինանսական երաշխավորության
պայմանագրերի հետ կապված ակնկալվող պարտքային կորուստները ճանաչվում են
պահուստների շրջանակում:

Դուրսգրում
Վարկերը և պարտքային գործիքները դուրս են գրվում (մասնակի կամ ամբողջական), եթե չկան
դրանց վերադարձման իրական հեռանկարներ: Դա, որպես կանոն, այն դեպքն է, երբ Բանկը
որոշում է, որ պարտապանը չունի այնպիսի ակտիվներ կամ եկամտի աղբյուրներ, որոնք կարող
են առաջացնել բավարար դրամական հոսքեր՝ դուրսգրման ենթակա գումարը մարելու համար:
Այդ ակտիվի ինչպես ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը, այնպես էլ արժեզրկման պահուստը
(եթե առկա են) ուղղակիորեն դուրս են գրվում: Դուրսգրումը իրենից ներկայացնում է ճանաչման
մասնակի կամ ամբողջական դադարեցում: Սակայն դուրսգրված ֆինանսական ակտիվները
դեռևս կարող են ենթարկվել պահանջների կատարման՝ Բանկի պարտքերի հավաքագրման
ընթացակարգերի համապատասխան:

4.5

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները բաղկացած են կանխիկ դրամից, ՀՀ ԿԲ-ում
պահվող միջոցներից (բացառությամբ ԱրՔա վճարային համակարգով իրականացվող
փոխհաշվարկների համար դեպոնացված գումարների) և այլ բանկերում հաշիվներից:
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով:

4.6

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Բանկն օգտագործում է այլ բանկերում տարբեր
ժամկետայնության բացված ընթացիկ և ավանդային հաշիվներ: Բանկերին տրամադրված
ֆիքսված ժամկետով վարկերն ու կանխավճարները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Ոչ ֆիքսված ժամկետներով միջոցներն
ամորտիզացվում են Բանկի ղեկավարության կողմից գնահատված ժամկետներում:
Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գումարները նվազեցվում են
արժեզրկումից պահուստների գումարներով:

4.7

Առևտրային նպատակներով պահվող ակտիվներ և
պարտավորություններ

Առևտրային նպատակներով պահվող ակտիվներ և պարտավորությունները իրենցից
ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվներ և պարտավորություններ, որոնք հիմնականում ձեռք
են բերվել կամ առաջացել են մոտ ապագայում վաճառելու կամ հետ գնելու նպատակով,
կազմում են միասին կառավարվող որոշված ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս, որի
համար առկա է վկայություն կարճ ժամկետում շահույթ ստանալու արդիական փաստացի
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31 դեկտեմբերի 2019թ.

31

ուղիների վերաբերյալ: Առևտրային նպատակներով պահվող ակտիվները և
պարտավորությունները սկզբնապես ճանաչվում են, ապա հետագայում չափվում իրական
արժեքով ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ շահույթում կամ վնասում
ճանաչված գործարքային ծախսերով: Իրական արժեքի բոլոր փոփոխությունները ճանաչվում են
որպես շահույթում կամ վնասում զուտ առևտրային եկամտի մի մաս:
Իր բնականոն գործունեության ընթացքում, արտարժույթի և կապիտալի շուկաներում, Բանկը
հանդես է գալիս որպես ածանցյալ գործիքներով պայմանագրերի կողմ, որոնք ներառում են
ֆյուչերսներ, ֆորվարդներ, սվոպեր և օպցիոններ: Բոլոր ածանցյալ գործիքները դասակարգվում
են որպես առևտրական նպատակներով պահվող և դրանց հաշվառումը իրականացվում է
ֆինանսական գործիքների նախնական ճանաչման քաղաքականությունների համաձայն,
այնուհետև դրանք վերաչափվում են իրական արժեքով: Իրական արժեքը որոշվում է
շուկաներում գնանշումներով կամ այնպիսի մոդելների կիրառմամբ, որոնց հիմքում ընկած են
շուկաների ընթացիկ վիճակների գնահատումները և բազային գործիքների պայմանագրային
գները և այլ գործոններ: Դրական իրական արժեք ունեցող ածանցյալ գործիքները հաշվառվում
են որպես ակտիվ, իսկ բացասական իրական արժեքով ածանցյալ գործիքները՝ որպես
պարտավորություն:

4.8

Վարկեր և փոխատվություններ

Վարկերը և փոխատվությունները ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ֆինանսական
ակտիվներն են, որոնք ստեղծվում են Բանկի կողմից ուղղակիորեն պարտապանին դրամ
տրամադրելու միջոցով՝ առանց պարտքը վաճառելու մտադրության:
Ֆիքսված ժամկետներով տրամադրված վարկերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական
արժեքով՝ գումարած գործարքից ծախսումները: Երբ տրամադրված գումարների իրական
արժեքը տարբերվում է վարկի իրական արժեքից, օրինակ երբ վարկը տրամադրվում է
շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, տրամադրված գումարի և վարկի իրական արժեքների
տարբերությունը վարկի սկզբնական ճանաչման ժամանակ ձևակերպվում է որպես ծախս
շուկայականից ցածր դրույքներով ակտիվների տեղաբաշխումից՝ շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Այնուհետև վարկերն
ու փոխատվությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ
տոկոսադրույքի մեթոդը: Ֆիքսված մարման ժամկետ չունեցող վարկերն ու
փոխատվությունները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ ելնելով մարման ենթադրվող
ժամկետներից: Հաճախորդներին տրված վարկերի ու փոխատվությունների գումարները
նվազեցվում են դրանց գծով արժեզրկումից պահուստների գումարներով::

4.9

Ներդրումային արժեթղթեր

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներդրումային արժեթղթերը ներառում են,
 պարտքային ներդրումային արժեթղթեր, որոնք չափվում են ամորտիզացված արժեքով.
դրանք սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով՝ գումարած ուղղակի գործարքների
ծախսերը, իսկ հետագայում՝ դրանց ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ
տոկոսադրույքի մեթոդը:
 պարտքային և բաժնային ներդրումային արժեթղթեր, որոնք չափվում են իրական արժեքով՝
շահույթի կամ վնասի միջոցով կամ նախորոշվում են որպես իրական արժեքով՝ շահույթի
կամ վնասի միջոցով չափվող, իսկ իրական արժեքի փոփոխությունները անմիջապես
ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում,
 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մմիջոցով չափվող
պարտքային արժեթղթեր և
 իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող բաժնային
ներդրումային արժեթղթեր:
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Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյյունքի միջոցով չափվող պարտքային
արժեթղթերի գծով օգուտը և վնասը ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյյունքում, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքերի, երբ ճանաչվում են շահույթում կամ
վնասում, նույն ձևով, ինչպես ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների
դեպքում.
 տոկոսային եկամուտ՝ արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի կիրառմամբ,
 ակնկալվող պարտքային կորուստներ և վերադարձ
 արտարժույթի փոխարկումից օգուտ և վնաս
Երբ իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային արժեթուղթը ապաճանաչվում է, նախկինում ակնկալվող պարտքային
կորուստներում ճանաչված կուտակային օգուտը կամ վնասը սեփական կապիտալից
վերադասակարգվում է շահույթում կամ վնասում:
Բանկը կարող է ոչ առևտրային նպատակներով պահվող բաժնային գործիքներում որոշ
ներդրումների իրական արժեքի փոփոխությունները ներկայացնել այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքում: Այսպիսի ընտրություն կայացվում է սկզբնական ճանաչման
ժամանակ անհատական սկզբունքով և անշրջելի է:
Այսպիսի բաժնային գործիքների գծով օգուտ և վնասը երբեք չեն վերադասակարգվում
շահույթում կամ վնասում, իսկ արժեզրկում չի ճանաչվում: Շահաբաժինները ճանաչվում են
շահույթում կամ վնասում, եթե դրանք հստակ չեն հանդիսանում ներդրումների մի մասի
վերադարձ, որի դեպքում նրանք ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում:
այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչված կուտակային օգուտը և վնասը
ներդրումների օտարման դեպքում փոխանցվում են չբաշխված շահույթ:

4.10

Հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրեր

Հետգնման պայմանով արժեթղթերի վաճառքի գործառնությունները («ռեպո») դիտարկվում են
որպես ապահովված ֆինանսական գործարքներ: Հետգնման պայմանով վաճառված
արժեթղթերը շարունակվում են հաշվառվել ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, և
այն դեպքում, երբ գնորդն ունի նշված արժեթղթերի վաճառքի կամ գրավադրման
պայմանագրային իրավունք կամ համաձայնություն, դրանք վերադասակարգվում են որպես
«Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթերե և ներկայացվում են որպես
առանձին հաշվեկշիռային հոդված: Համապատասխան պարտավորությունն արտացոլվում է
ֆինանսական կազմակերպությունների կամ հաճախորդների նկատմամբ հաշիվներում:
Հետվաճառքի պայմանով գնված արժեթղթերը («հակադարձ ռեպո») չեն ճանաչվում
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, իսկ տրամադրված գումարները հաշվառվում
են որպես պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ կամ
հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ: Արժեթղթերի գնման և վաճառքից
առաջացած եկամուտը կամ ծախսը իրենից ներկայացնում է տոկոսային եկամուտ կամ ծախս,
որոնք հաշվեգրվում են հետգնման պայմանագրերի գործողության ժամկետների ընթացքում՝
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:
Եթե հակադարձ ռեպո պայմանագրով գնված ակտիվները վաճառվեն երրորդ կողմին,
արժեթղթերի վերադարձի պարտավորությունը գրանցվում է որպես առևտրային
պարտավորություն և չափվում է իրական արժեքով:

4.11

Որպես գրավ տրված և ստացված արժեթղթեր

Արժեթղթերով գործարքները հիմնականում ապահովվում են արժեթղթերով կամ կանխիկ
դրամով: Արժեթղթերի փոխանցումը մյուս կողմին արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում, միայն եթե փոխանցվում են նաև ռիսկերը և օգուտները կապված
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սեփականության իրավունքի փոխանցման հետ: Վճարված կամ որպես գրավ ստացված
կանխիկը գրանցվում է որպես ակտիվ կամ պարտավորություն:
Ձեռքբերված արժեթղթերը չեն ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում
մինչև դրանց օտարումը երրորդ կողմին, որի դեպքում նշված արժեթղթերի վերադարձման գծով
պարտավորությունը ճանաչվում է իրական արժեքով որպես առևտրական նպատակներով
պարտավորություն, իսկ գնման և վաճառքի տարբերությունը հաշվառվում է շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության «Զուտ
առևտրային եկամուտ» հոդվածում:

4.12

Վարձակալություն

Ինչպես նկարագրված է ծանոթագրություն 3.4-ում, Բանկը կիրառել է ՖՀՄՍ 16-ը՝
օգտագործելով վերաձևափոխված հետընթաց մոտեցումը, այդպիսով համադրելի
տեղեկատվությունը չի վերաներկայացվել: Դա նշանակում է, որ համադրելի տեղեկատվությունը
դեռևս ներկայացված է ՀՀՄՍ 17-ի և ՖՀՄՍՄԿ Մեկնաբանություն 4-ի համաձայն։

2019թ. հունվարի 1-ից կիրառվող հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականություն
Բանկը որպես վարձակալ
2019թ. հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո կնքված ցանկացած նոր պայմանագրի դեպքում
Բանկը դիտարկում է, թե արդյոք պայմանագիրը վարձակալական է, կամ պարունակում է
վարձակալություն: Վարձակալությունը սահմանվում է որպես «պայմանագիր կամ պայմանագրի
մի մաս, որը փոխհատուցման դիմաց փոխանցում է ակտիվի (հիմքում ընկած ակտիվ)
օգտագործման իրավունքը որոշակի ժամանակահատվածի համար»: Այս սահմանումը
կիրառելու համար Բանկը գնահատում է, թե արդյոք պայմանագիրը բավարարում է հետևյալ
երեք հիմնական գնահատականներին.


պայմանագիրը պարունակում է որոշակիացված ակտիվ, որը կա՛մ հստակ սահմանված է
պայմանագրում, կա՛մ սահմանվում է անուղղակի վկայության հիման վրա՝ որոշակիացվելով
այն պահին, երբ ակտիվը դառնում է հասանելի Բանկին,



Բանկն իրավունք ունի ստանալու որոշակիացված ակտիվի օգտագործումից, ըստ էության,
բոլոր տնտեսական օգուտները օգտագործման ողջ ժամանակահատվածում` hաշվի
առնելով նրա` պայմանագրի որոշակի շրջանակում իրավունքները,



Բանկն իրավունք ունի օգտագործման ժամանակահատվածի ընթացքում ուղղորդելու
որոշակիացված ակտիվի օգտագործումը: Բանկն իրավունք ունի ուղղորդել, թե «ինչպես և
ինչ նպատակով» ակտիվն օգտագործել օգտագործման ժամանակաշրջանի ընթացքում:

Վարձակալության ճանաչում և չափում
Բանկը որպես վարձակալ
Վարձակալության մեկնարկի ամսաթվի դրությամբ, Բանկը պետք է ֆինանսական վիճակի
մասին հաշվետվությունում ճանաչի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը և
վարձակալության գծով պարտավորությունը: Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը
չափվում է սկզբնական արժեքով, որը ձևավորվում է վարձակալության գծով պարտավորության
սկզբնական չափումից, Բանկի կատարած ցանկացած սկզբնական ուղղակի ծախսերից,
վարձակալության ժամկետի ավարտին ակտիվի ապատեղակայման և քանդման ցանկացած
ծախսի գնահատումից և նախքան վարձակալության մեկնարկի ամսաթիվը կատարված
ցանկացած վարձակալական վճարներից (հանած ստացված ցանկացած խրախուսումները):
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Բանկը հաշվարկում է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի մաշվածությունը գծային
հիմունքով վարձակալության մեկնարկի ամսաթվից մինչև օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվի օգտակար ծառայության ավարտի ամսաթվից կամ վարձակալության ժամկետի
ավարտի ամսաթվից ամենավաղը։ Բանկը նաև գնահատում է օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվը արժեզրկման համար, երբ այդպիսի ցուցանիշներ կան։ Վարձակալված գույքի
բարելավումները կապիտալիզացվում և մաշվում են գծային հիմունքով՝ որպես հիմք ընդունելով
վարձակալության ժամկետից և վարձակալված գույքի օգտակար ծառայության ժամկետից
նվազագույնը:
Մեկնարկի ամսաթվին Բանկը չափում է վարձակալության գծով պարտավորությունը այդ
ամսաթվին դեռևս չվճարված վարձավճարների ներկա արժեքով՝ դրանք զեղչելով՝ կիրառելով
վարձակալությամբ ենթադրվող տոկոսադրույքը, եթե այդ դրույքը կարելի է հեշտությամբ որոշել,
կամ Բանկի լրացուցիչ փոխառության տոկոսադրույքը։
Վարձակալության գծով պարտավորության չափման մեջ ներառվող վարձավճարները
պարունակում են հաստատուն վճարումներ (ներառյալ՝ ըստ էության հաստատուն վճարումներ),
վարձակալության փոփոխուն վճարումներ, որոնք կախված են ինդեքսից կամ դրույքից,
գումարներ, որոնք, ինչպես սպասվում է կվճարվեն մնացորդային արժեքի երաշխիքի ներքո և
վճարումներից, որոնք առաջանում են օպցիոններից, որոնց իրագործման վերաբերյալ կա
խելամիտ համոզմունք:
Սկզբնական չափումից հետո պարտավորությունը կնվազեցվի կատարված վճարումների և
կմեծացվի տոկոսների չափով: Այն վերաչափվում է՝ արտացոլելու ցանկացած վերագնահատում
կամ փոփոխություն, կամ եթե առկա են փոփոխություններ ըստ էության հաստատուն
վճարումներում:
Երբ վարձակալության գծով պարտավորությունը վերաչափվում է, համապատասխան
ճշգրտումը արտացոլվում է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվում կամ շահույթում և
վնասում, եթե օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը նվազեցվել է զրոյի:
Բանկը կարճաժամկետ վարձակալությունների և փոքրարժեք ակտիվների
վարձակալությունների հաշվառման համար ընտրել է գործնական մոտեցումներ:
Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և վարձակալության գծով պարտավորություն
ճանաչելու փոխարեն, դրանց հետ կապված վճարումները վարձակալության ժամկետի
ընթացքում ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում որպես ծախս՝ գծային հիմունքով:
Բանկը սահմանում է իր լրացուցիչ փոխառության տոկոսադրույքը՝ վերլուծելով
փոխառությունները արտաքին տարբեր աղբյուրների հիման վրա և կատարում է որոշակի
ճշգրտումներ՝ արտացոլելու վարձակալության պայմանները և վարձակալված ակտիվի տեսակը:
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվները
ընդգրկվել են հիմնական միջոցների տողում, իսկ վարձակալության գծով
պարտավորությունները՝ այլ պարտավորություններում:

Մինչև 2019թ. հունվարի 1-ը կիրառվող հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականություն
Գործառնական վարձակալություն - Բանկը որպես վարձակալ
Ակտիվների վարձակալությունը, որի դեպքում ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր
ռիսկերն ու օգուտները պահպանվում են վարձատուի մոտ, դասակարգվում է որպես
գործառնական վարձակալություն: Գործառնական վարձակալության շրջանակներում
վարձավճարները ճանաչվում են որպես ծախս ֆինանսական արդյունքում գծային հիմունքով
վարձակալության ժամկետի ընթացքում և ներառվում են գործառնական ծախսերում:
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4.13

Թանկարժեք մետաղներ

Ոսկին և այլ թանկարժեք մետաղները հաշվառվում են ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանվող գներով, ինչը
մոտավորապես դրանց իրական արժեքն է և հիմնված է Լոնդոնի Թանկարժեք Մետաղների
բորսայի գնանշումների վրա:
Գների տատանումներն արտացոլվում են թանկարժեք մետաղներով գործառնություններից զուտ
օգուտ/վնաս հոդվածում՝ այլ եկամուտներում կամ ծախսերում:

4.14

Հիմնական միջոցներ

Հիմնական միջոցները ներկայացված են սկզբնական արժեքի և կուտակված մաշվածության
տարբերությամբ: Բանկի հողն ու շենքերը և համակարգչային տեխնիկա և կապի միջոցները
ներկայացված են իրական արժեքի և կուտակված մաշվածության տարբերությամբ: Երբ
ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը ավելի մեծ է նրա գնահատված փոխհատուցվող գումարից ոչ
ժամանակավոր հանգամանքների պատճառով, այն անմիջապես նվազեցվում է մինչև այդ
փոխհատուցվող գումարը: Հողը հաշվառվում է իրական արժեքով և ունի անսահմանափակ
օգտակար ծառայության ժամկետ և, հետևաբար, չի ամորտիզացվում:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի
ընթացքում, կիրառելով հետևյալ տարեկան դրույքաչափերը`
Օգտակար
ծառայության
ժամկետ
(տարիներ)

Տոկոսադրույք
(%)

75

1.33

Համակարգչային տեխնիկա

5

20

Կապի և հաղորդակցման միջոցներ

5

20

Տրանսպորտային միջոցներ

7

14.3

10

10

5

20

Շենքեր

Բանկոմատներ
Այլ հիմնական միջոցներ

Վարձակալված հիմնական միջոցների վրա ուղղված կապիտալ բնույթի ծախսումները
կապիտալացվում և ամորտիզացվում են գծային հիմունքով վարձակալման ժամկետի և
հիմնական միջոցների և դրանց օգտակար ծառայության ժամկետներից նվազագույնով (մինչև
2019թ. հունվարի 1-ը կիրառվող): Անավարտ շինարարությանը պատկանող ակտիվները
հաշվառվում են փաստացի ծախսերի և արժեզրկումից կորուստների տարբերությամբ:
Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո ակտիվները փոխանցվում են հիմնական
միջոցներին և հաշվառվում են իրենց մնացորդային արժեքով: Անավարտ շինարարությանը
պատկանող ակտիվները չեն ամորտիզացվում քանի դեռ պատրաստ չեն օգտագործման
համար:
Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման հետ կապված ծախսումները շահույթի
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
ճանաչվում են որպես ծախս՝ դրանց կատարման պահին: Կապիտալ բնույթի նորոգման
ծախսումները ավելացվում են ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին, երբ այդ ծախսումները
կատարվում են, և եթե բավարաում են ակտիվի ճանանչման չափանիշներին: Այս ծախսումների
մաշվածությունը հաշվարկվում է համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության
մնացորդային ժամկետի ընթացքում:
Հիմնական միջոցի իրացումից առաջացած օգուտ կամ վնասը որոշվում է որպես ակտիվի
իրացումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և հաշվառվում է
գործառնական շահույթում:
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Վերագնահատման արդյունքում ակտիվի արժեքի աճը արտացոլվում է կապիտալում՝
հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստում, բացի այն դեպքերից, երբ այն
փոխհատուցում է ֆինանսական արդյունքներում տվյալ ակտիվի գծով նախկինում ճանաչված
վերագնահատումից վնասը. այս դեպքում վերագնահատումից աճը նույնպես ճանաչվում է
ֆինանսական արդյունքներում: Վերագնահատման արդյունքում ակտիվի արժեքի նվազումը
ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքներում, բացի այն դեպքերից, երբ այն փոխհատուցում է
նախկինում տվյալ ակտիվի գծով կապիտալում ճանաչված վերագնահատումից աճը:
Վերագնահատված արժեքով հաշվառվող հիմնական միջոցների իրացման կամ դուրս գրման
դեպքում այդ հիմնական միջոցներին վերաբերվող վերագնահատման պահուստի մնացորդն
ամբողջությամբ փոխանցվում է չբաշխված շահույթին:

4.15

Ոչ նյութական ակտիվներ

Ոչ նյութական ակտիվները բաղկացած են համակարգչային ծրագրերից, արտոնագրերից և
այլն:
Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ինքնարժեքով:
Նախնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով՝
նվազեցնելով կուտակված ամորտիզացիան կամ արժեզրկումից կորուստները: Ոչ նյութական
ակտիվների օգտակար ծառայությունների ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ անորոշ:
Որոշված օգտակար ծառայությունների ժամկետներ ունեցող ոչ նյութական ակտիվներն
ամորտիզացվում են գծային հիմունքով օգտակար ծառայության ընթացքում և գնահատվում են
արժեզրկման առումով, երբ առկա են արժեզրկման հատկանիշներ: Ամորտիզացիայի
հաշվառման մեթոդները և ժամկետները վերանայվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա
վերջում:
Համակարգչային ծրագրերի ընթացիկ սպասարկման ծախսերը հաշվառվում են որպես ծախս
դրանց կատարման ժամանակ:

4.16

Բռնագանձված ակտիվներ

Բանկի քաղաքականությունն է սահմանել` արդյոք բռնագանձված ակտիվը կարող է լավագույնս
օգտագործվել իր ներքին գործառնությունների համար, թե պետք է վաճառվի: Ներքին
գործառնությունների համար օգտագործման ենթակա ակտիվները փոխանցվում են իրենց
համապատասխան ակտիվների դաս սկզբնական ապահովված ակտիվի բռնագանձված կամ
հաշվեկշռային արժեքի նվազագույնով: Ակտիվները, որոնց համար վաճառքն ավելի լավ
տարբերակ է ճանաչվում, ըստ Բանկի քաղաքականության՝ փոխանցվում են վաճառքի համար
մատչելի ակտիվների դաս` իրենց իրական արժեքով (ֆինանսական ակտիվների դեպքում), իսկ
ոչ ֆինանսական ակտիվների դեպքում՝ իրական արժեքով՝ հանած բռնագանձման ամսաթվի
դրությամբ վաճառքից ծախսերը:
Որոշ դեպքերում, ակտիվները բռնագանձվում են վարկային պարտավորությունների
չկատարման արդյունքում: Բռնագանձված ակտիվները չափվում են սկզբնական արժեքից և
իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:

4.17

Ներգրաված միջոցներ

Ներգրաված միջոցները, որոնք ներառում են ՀՀ կառավարության և կենտրոնական բանկի, այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների հաշիվները, թողարկված
արժեթղթերը և ստորադաս փոխառությունները, սկզբնապես ճանաչվում են ստացված
միջոցների իրական արժեքով՝ հանած գործառնությունների գծով ուղղակի ծախսերը:
Սկզբնական ճանաչումից հետո ներգրաված միջոցները հաշվառվում են ամորտիզացված
արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Եկամուտները և ծախսերը
գրանցվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
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հաշվետվությունում, ինչպես պարտավորությունների ապաճանաչման ժամանակ, այնպես էլ
ամորտիզացիայի ընթացքում:

4.18

Ֆինանսական երաշխավորություններ և վարկային
պարտավորվածություններ

Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերը այն պայմանագրերն են, որոնք պահանջում
են, որ երաշխավորություն տրամադրողը փոխհատուցի երաշխավորությունը ստացողին
կոնկրետ պարտապանի կողմից պարտքային գործիքի ժամկետներին համաձայն վճարումները
ժամանակին չկատարելու պատճառով վերջինիս կողմից կրած վնասների դիմաց: Վարկային
պարտավորվածությունները նախապես որոշված պայմաններով և ժամկետներով վարկեր
տրամադրելու պարտավորվածություններն են:
Ֆինանսական երաշխավորությունները կամ շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով վարկ
տրամադրելու պարտավորվածությունները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով:
Հետագայում, այս գործիքները չափվում են ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն որոշված կորուստի գծով
պահուստի գումարի և սկզբնապես ճանաչված գումարի և համապատասխան դեպքերում,
ՖՀՄՍ 15-ի համաձայն ճանաչված կուտակված եկամտի տարբերության առավելագույն
գումարով:
Ֆինանսական երաշխավորությունների և վարկային պարտավորվածությունների գծով
առաջացած պարտավորությունները ներառվում են պահուստներում:

4.19

Պահուստներ

Պահուստը ճանաչվում է, երբ Բանկը ունի ներկա իրավական կամ կառուցողական
պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ
պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող
միջոցների արտահոսք, և պարտավորության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն
գնահատել: Պահուստները ներառում են նաև ֆինանսական երաշխիքների և վարկային
պարտավորվածությունների գծով պարտավորությունները, ինչպես ներկայացվում է 4.18
ծանոթագրությունում:

4.20

Սեփական կապիտալ

Բաժնետիրական կապիտալ
Սովորական բաժնետոմսերը և չմարվող արտոնյալ բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես
կապիտալ: Նոր բաժնետոմսերի թողարկմանը, բացի կազմակերպությունների միավորման
դեպքում թողարկվող բաժնետոմսերի, վերաբերող ուղղակի ծախսերը նվազեցվում են
կապիտալի աճից: Երբ թողարկման արդյունքում ստացված գումարների իրական արժեքը
գերազանցում է բաժնետոմսերի անվանական արժեքը, տարբերությունը հաշվառվում է որպես
հավելավճար:

Էմիսիոն եկամուտ
Էմիսիոն եկամուտը ներառում է բաժնետոմսերի թողարկումից ստացված ցանկացած
հավելավճար: Գործարքի գծով ցանկացած ծախսում, որը կապված է բաժնետոմսերի
թողարկման հետ նվազեցվում է էմիսիոն եկամուտից:

Չբաշխված շահույթ
Չբաշխված շահույթը ներառում է ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված
շահույթը:
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Շահաբաժիններ
Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվով շահաբաժինները դուրս են գրվում կապիտալից և
ճանաչվում են որպես պարտավորություն, միայն երբ դրանք հաստատվում են հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվով կամ մինչև այդ: Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո մինչև
ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման ամսաթիվը հայտարարված կամ
հաստատված շահաբաժինները բացահայտվում են:

Հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստ
Հիմնական միջոցների վերագնահատման աճը օգտագործվում է գրանցելու համար հիմնական
միջոցների իրական արժեքի աճը և նվազումը այն չափի, որ նման նվազումը վերաբերում է նույն
ակտիվի աճին, որը նախկինում ճանաչվել էր սեփական կապիտալում:

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթերի իրական արժեքի պահուստ
Այս պահուստը արտացոլում է իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթերի իրական արժեքի փոփոխությունները:

4.21

Սեգմենտների ներկայացում

Գործառնական սեգմենտը հանդիսանում է Բանկի բիզնես գործառնությունների բաղկացուցիչ
մասը, որոնցից այն կարող է վաստակել եկամուտ և կատարել ծախսեր, ներառյալ Բանկի այլ
որևէ բաղկացուցիչ մասի հետ կապված գործառնություններից եկամուտներն ու ծախսերը:
Գործառնական սեգմենտները որոշելիս Բանկի ղեկավարությունը տարանջատում է Բանկի այն
կոմպոնենտները, որոնք ներառված են ծառայությունների մատուցման մեջ (բիզնես սեգմենտ) և
որի համար առկա է ֆինանսական տեղեկատվություն: Բոլոր գործառնական սեգմենտների
գործառնական արդյունքները պարբերաբար վերանայվում են Բանկի գլխավոր գործադիր
տնօրենի կողմից՝ սեգմենտին միջոցներ հատկացնելու որոշում կայացնելու համար և
գնահատելու դրա կատարումը: Այս ֆինանսական հաշվետվությունների շրջանակներում Բանկի
աշխարհագրական սեգմենտները ներկայացված են հիմնվելով գործընկերների գտնվելու վայրի
վրա՝ հիմնվելով ավելի շուտ տնտեսական ռիսկի, քան իրավաբանական ռիսկի վրա:

5

Կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ և
դատողություններ

ՖՀՄՍ համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է, որ Բանկի
ղեկավարությունը կատարի կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ,
դատողություններ և ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն են թողնում ֆինանսական
հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ ակտիվների և պարտավորությունների
ներկայացվող գումարների, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտների և
ծախսերի վրա: Գնահատումները և դրանց հետ կապված ենթադրություննեը, հիմնվելով
պատմական փորձի և այլ գործոնների վրա, որոնք հիմնավորված են տվյալ պայմաններում,
հիմք են հանդիսանում դատողություններ անելու այն ակտիվների և պարտավորությունների
հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնց արժեքը հնարավոր չէ որոշել այլ վստահելի
աղբյուրներից: Ամեն դեպքում, չնայած գնահատումները հիմնվում են ղեկավարության կողմից
ընթացիկ իրադարձությունների լավագույն պատկերացումների վրա, փաստացի արդյունքները
վերջին հաշվով կարող են տարբերվել կատարված գնահատումներից:
Ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների առումով նշանակալից դատողությունները և
գնահատումները ներկայացվում են ստորև:
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Բիզնես մոդել և մայր գումարի և չմարված մայր գումարի տոկոսագումարների
վճարումներ
Բանկը գնահատում է այն բիզնես մոդելը, որի ընթացքում ակտիվները պահվում են և
գնահատում, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվի պայմանագրային պայմանները բացառապես
մայր գումարի և չմարված մայր գումարի տոկոսագումարների վճարումներն են (տես 4.4.2
ծանոթագրությունը):

Իրական արժեքի չափումը
Ֆինանսական գործիքների (երբ ակտիվ շուկայի գնանշումներ չկան) և ոչ ֆինանսական
ակտիվների իրական արժեքը սահմանելու համար ղեկավարությունն օգտագործում է
գնահատման տեխնիկան: Սա ներառում է զարգացող գնահատումները և ենթադրությունները
համապատասխան նրան, թե շուկայի մասնակիցները ինչպես կգնահատեն գործիքները:
Ղեկավարությունն իր ենթադրություններում որքան հնարավոր է հիմնվում է դիտարկվող
տվյալների վրա, սակայն դրանք միշտ չէ, որ հասանելի են: Այդ դեպքում, ղեկավարությունն
օգտագործում է իր ունեցած ամենալավ տեղեկատվությունը: Գնահատված իրական արժեքը
կարող է տարբերվել փաստացի արժեքից, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կարող
է հասանելի լինել անհատական գործարքների դեպքում (տես՝ ծանոթագրություն 33):

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետ
Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետի գնահատումը դատողության
արդյունք է՝ հիմնված նման ակտիվի հետ կապված փորձի վրա: Ապագա տնտեսական
օգուտները մարմնավորվում են ակտիվներում և սպառվում հիմնականում օգտագործմանը
զուգընթաց: Այնուամենայնիվ, այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են գործառնական,
տեխնիկական կամ առևտրային մաշվածությունները, հաճախ հանգեցնում են ակտիվի
տնտեսական օգուտների նվազեցմանը: Ղեկավարությունը մնացորդային օգտակար
ծառայության ժամկետը գնահատում է ակտիվի ընթացիկ տեխնիկական վիճակին
համապատասխան և ըստ այն գնահատված ժամանակաշրջանի, որի ընթացքում Բանկը
կանխատեսում է ստանալ օգուտներ: Մնացորդային օգտակար ծառայության ժամկետի
գնահատման համար հաշվի են առնվում հետևյալ հիմնական գործոններն. ակտիվների
կանխատեսվող օգտագործումը, գործառնական գործոններից և պահպանման ծրագրից
կախված՝ մաշվածությունը և շուկայական պայմանների փոփոխություններից առաջացող
տեխնիկական և առևտրային մաշվածությունը:

Վարձակալության երկարաձգման հնարավորություններ
Երբ Բանկն ունի վարձակալության երկարաձգման hնարավորություն, ղեկավարությունը
օգտագործում է իր դատողությունը` որոշելու այդ հնարավորության ողջամտորեն կիրառումը:
Ղեկավարությունը հաշվի է առնում բոլոր փաստերն ու հանգամանքները՝ ներառյալ իրենց
նախկին փորձը և ակտիվը փոխելու դեպքում առաջացած ցանկացած ծախս, եթե
երկարաձգման հնարավորությունը չի կիրառվում վարձակալության ժամկետը որոշելու համար:
11,718 հազար ՀՀ դրամի վարձակալության հնարավոր վճարները չեն ներառվել
վարձակալության գծով պարտավորություններում, քանի որ ողջամտորեն հիմնավորված չէ
երկարաձգման հնարավորության կիրառումը:

Կապակցված կողմերի հետ գործառնություններ
Բանկն իր գործունեության ընթացքում իրականացնում է գործառնություններ կապակցված
կողմերի հետ: Նշված գործառնությունները հիմնականում իրականացվում են շուկայական
պայմաններով: Գործող շուկայի բացակայության դեպքում Բանկը կատարում է
դատողություններ գործառնությունների շուկայական կամ ոչ շուկայական բնույթի վերաբերյալ:
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Դատողությունները հիմնվում են այլ հաճախորդների հետ նմանատիպ գործառնությունների,
ինչպես նաև արդյունավետ դրույքների վերլուծությունների վրա (տես 32 ծանոթագրությունը):

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
Բանկը գնահատում է, թե արդյոք ֆինանսական ակտիվի գծով պարտքային ռիսկը էականորեն
է աճել սկզբնական ճանաչումից հետո և ակնկալվող պարտքային կորուստների չափման
գործընթացում ապագայամետ տեղեկատվության ներառումը (տես՝ ծանոթագրություն 36.1.2),
ինչպես նաև վերականգնվող դրամական միջոցների հոսքերի գնահատման համար
օգտագործվող հիմնական ենթադրությունները (տես՝ ծանոթագրություն 4.4.6):

Հարկային օրենսդրություն
ՀՀ հարկային օրենսդրությունը ենթակա է տարակարծիք մեկնաբանությունների: Տես` 30.
ծանոթագրությունը:

6

Անցման բացահայտում- ՖՀՄՍ 9

Ստորև նկարագրվում է ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվության և չբաշխված շահույթի վրա՝ ներառյալ ՀՀՄՍ 39-ի կրած պարտքային
կորուստների հաշվարկների՝ ՖՀՄՍ 9-ի ակնկալվող պարտքային կորուստներով փոխարինման
ազդեցությունը:
ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն հաշվեկշռային արժեքների համադրումը ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն 2018թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված մնացորդների միջև ներկայացվում է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

Հաշվեկշռային
արժեք ՀՀՄՍ 39-ի
համաձայն 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վերադասակարգում

Վերաչափում
(ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ)

Հաշվեկշռային
արժեք ՖՀՄՍ 9-ի
համաձայն 2018թ.
Վերաչափում
հունվարի 1-ի
(այլ)
դրությամբ

Ֆինանսական ակտիվներ
Ամորտիզացված արժեք
Դրանմական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ
Տարեսկզբի մնացորդ

31,843,954

Վերաչափում

(6,567)

Տարեվերջի մնացորդ

31,837,387

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Տարեսկզբի մնացորդ

995,550

Վերաչափում

(3,575)

Տարեվերջի մնացորդ

991,975

Վարկեր և փոխատվություններ
հաճախորդներին
Տարեսկզբի մնացորդ
Վերաչափում
Տարեվերջի մնացորդ

135,127,892
(3,838,638)
131,289,254

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

Հաշվեկշռային
արժեք ՀՀՄՍ 39-ի
համաձայն 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վերադասակարգում

Վերաչափում
(ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ)

12,456,507

(13,546)

Հաշվեկշռային
արժեք ՖՀՄՍ 9-ի
համաձայն 2018թ.
Վերաչափում
հունվարի 1-ի
(այլ)
դրությամբ

Ներդրումային արժեթղթերպարտքային
Տարեսկզբի մնացորդ

-

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերից

(1,003,108)

Տարեվերջի մնացորդ

11,439,853

Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Տարեսկզբի մնացորդ

196,951

Վերաչափում

(2,148)

Տարեվերջի մնացորդ
Ընդամենը ամորտիզացված արժեք

194,803
12,456,507

168,164,347

(3,864,474)

(1,003,108)

175,753,272

Վաճառքի համար մատչելի
Ներդրումային արժեթղթեր
Տարեսկզբի մնացորդ

21,469,195

Վերադասակարգում իրական
արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների միջոցով
չափող բաժնային գործիքներ
Վերադասակարգում
ամորտիզացված արժեք
Վերադասակարգում իրական
արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների միջոցով
չափող պարտքային գործիքներ

(21,460)

-

(12,456,507)

-

(8,991,228)

-

Տարեվերջի մնացորդ

-

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափող
պարտքային գործիքներ
Ներդրումային արժեթղթեր
Տարեսկզբի մնացորդ
Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերից
Տարեվերջի մնացորդ

8,991,228
8,991,228

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Հաշվեկշռային
արժեք ՀՀՄՍ 39-ի
համաձայն 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վերադասակարգում

Վերաչափում
(ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ)

21,460

-

Հաշվեկշռային
արժեք ՖՀՄՍ 9-ի
համաձայն 2018թ.
Վերաչափում
հունվարի 1-ի
(այլ)
դրությամբ

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափող
բաժնային գործիքներ
Ներդրումային արժեթղթեր
Տարեսկզբի մնացորդ

-

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերից
Տարեվերջի մնացորդ
Ընդամենը իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափող
ֆինանսական ակտիվներ

21,460

21,469,195

(12,456,507)

-

-

9,012,688

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ

3,086

-

-

-

3,086

Ընդամենը իրական արժեքով՝
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափող
ֆինանսական ակտիվներ

3,086

-

-

-

3,086

17,250,526

-

-

-

17,250,526

128,427,923

-

-

-

128,427,923

Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ
վնասի միջոցով չափող ֆինանսական
ակտիվներ

Ֆինանսական պարտավորություններ
Ամորտիզացված արժեք
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ
Փոխառություններ

14,744,564

14,744,564

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

5,139,360

-

-

-

5,139,360

Այլ պարտավորություններ

400,375

-

-

-

400,375

165,962,748

-

-

-

165,962,748

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

9,993

-

-

-

9,993

Ընդամենը իրական արժեքով՝
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափող
ֆինանսական պարտավորություններ

9,993

-

-

-

9,993

Ընդամենը ամորտիզացված արժեք
Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ
վնասի միջոցով չափող ֆինանսական
պարտավորություններ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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ՖՀՄՍ 9-ի անցման ազդեցությունը պահուստների և չբաշխված շահույթի վրա ներկայացված է
ստորև.
Պահուստներ և
չբաշխված շահույթ

Հազար ՀՀ դրամ
Իրական արժեքի պահուստ
Տարեվերջի մնացորդ ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն (2017թ. դեկտեմբերի 31)
Պարտքային արժեթղթերի վերադասակարգում վաճառքի համար
մատչելի դասից ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող դաս
Իրական արժեքով՝այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների
միջոցով չափվող պարտքային ֆինանսական ակտիվների գծով
ակնկալվող պարտքային կորուստների ճանաչում ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն
Հետաձգված հարկ

24,275

(1,003,108)

1,938
200,622

Տարեսկզբի մնացորդ ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն (2018թ. հունվարի 1)

(776,273)

Չբաշխված շահույթ
Տարեվերջի մնացորդ ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն (2017թ. դեկտեմբերի 31)
ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն ակնկալվող պարտքային կորուստների ճանաչում՝
ներառյալ իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվողները (տես՝ ստորև)

3,346,222

(3,884,582)

Հետաձգված հարկ

776,529

Տարեսկզբի մնացորդ ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն (2018թ. հունվարի 1)

238,169

Ընդամենը սեփական կապիտալի փոփոխությոուններ ՖՀՄՍ 9-ի
ներդրման հետևանքով

3,908,601

Հետևյալ աղյուսակը համադրում է.
 ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից, ՀՀՄՍ 37-ի համաձայն
վարկային պարտավորվածությունների և ֆինանսական երաշխիքների պայմանագրերի գծով
վերջնական պահուստը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:
 ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն ակնկալվող պարտքային կորուստների սկզբնական պահուստը 2018թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Հազար ՀՀ դրամ
ՀՀՄՍ 39/ՀՀՄՍ 37-ի
համաձայն արժեզրկման
կորուստների պահուստ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վերաչափում

ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ 2018թ.
հունվարի 1-ի
դրությամբ

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

(6,567)

(6,567)

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

-

(3,575)

(3,575)

(5,756,884)

(3,838,638)

(9,595,522)

ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն վաճառքի համար
մատչելի ներդրումային պարտքային
արժեթղթեր/ ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն
ամորտիզացված արժեքով պարտքային
գործիքներ

-

(13,546)

(13,546)

ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն վաճառքի համար
մատչելի պարտքային ներդրումային
արժեթղթեր/ ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն
իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային ֆինանսական ակտիվներ

-

(1,938)

(1,938)

(12,707)

(2,148)

(14,855)

(5,769,591)

(3,866,412)

(9,636,003)

-

(18,170)

(18,170)

-

(18,170)

(18,170)

(5,769,591)

(3,884,582)

(9,654,173)

Արժեզրկումից պահուստ

Վարկեր և փոխատվություններ
հաճախորդներին

Այլ ֆինանսական ակտիվներ

Վարկային պարտավորվածություններ և
ֆինանսական երաշխիքների

Ընդամենը արժեզրկումից պահուստ

7

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ և ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ
Վարկեր և փոխատվություններ հաճախորդներին
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային
արժեթղթեր
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Եկամուտ ֆինանսական երաշխավորության
պայմանագրերից
Հակադարձ ռեպո գործառնություններ
Ածանցյալ ֆինանսական գորժիքներ
Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

2019

2018

17,569,519

18,697,683

189,814

108,501

1,077,571

1,001,105

582,159

181,395

46,698

14,604

4,221

901

-

4,031

19,469,982

20,008,220

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

17,569,519

18,697,683

189,814

108,501

1,077,571

1,001,105

582,159

181,395

46,698

14,604

7,432,079

7,706,763

Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

540,646

379,796

Կառավարության վարկեր

277,962

329,541

Ռեպո գործառնություններ

145,891

118,864

Փոխառություններ

238,970

551,910

Վարձակալության գծով պարտավորություններ

136,564

-

Թողարկված պարտատոմսեր

548,479

390,601

13,238

12,685

9,333,829

9,490,160

Վարկեր և փոխատվություններ հաճախորդներին
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային
արժեթղթեր
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Եկամուտ ֆինանսական երաշխավորության
պայմանագրերից

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

Ածանցյալ գործիքներ
Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

8

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ և ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

311,897

350,015

1,354,163

1,173,051

4,141

81,850

Արտարժույթի փոխարկման գործառնություններ

421,944

481,286

Այլ վճարներ և կոմիսիոն եկամուտներ

158,954

100,246

2,251,099

2,186,448

Հաշվարկային գործառնություններ/փոխանցումներ

192,348

140,379

Վճարային քարտերով գործառնութոյւններ

316,688

192,142

4,189

6,364

21,984

19,380

8,687

7,631

543,896

365,896

Դրամարկղային գործառնություններ
Վճարային քարտերով գործառնություններ
Երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

Արտարժույթի փոխարկման գործառնություններ
Բորսայական ծառայություններ
Այլ ծախսեր
Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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9

Զուտ առևտրային եկամուտ

Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

1,366,212

1,239,597

641,711

(417,107)

(28,237)

2,080

1,979,686

824,570

2019

2018

456,860

926,276

Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների
արտարժույթի փոխարկումից զուտ եկամուտ

-

507,545

Բռնագանձված գրավների արժեզրկման հակադարձում

-

19,891

Թանկարժեք մետաղներով գործառնություններից զուտ
օգուտ

16,597

-

88,093

72,915

Ֆինանսական երաշխիքների գծով օգուտ

63,712

48,922

Եկամուտներ վարձակալության տրված ակտիվից

33,173

20,062

Այլ եկամուտ

20,689

3,760

Ընդամենը այլ եկամուտներ

679,124

1,599,371

Արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ
Ածանցյալ գործիքներից զուտ օգուտ/(վնաս)
Ներդրումային գործառնություններից օգուտ/(վնաս)
Ընդամենը զուտ առևտրային եկամուտ

10

Այլ եկամուտներ

Հազար ՀՀ դրամ
Ստացված տույժեր և տուգանքներ

Այլ ակտիվների վաճառքից օգուտ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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11

Արժեզրկման ծախս / (հակադարձում)

Հազար ՀՀ դրամ

Ծանոթ.

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
ամբողջ
ժամկետի
ընթացքում
չարժեզրկված
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
ամբողջ
ժամկետի
ընթացքում
արժեզրկված
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Ընդամենը
2019թ.

Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ

16

(14,691)

-

-

(14,691)

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ

18

(52,592)

-

-

(52,592)

Վարկեր և
փոխատվություններ
հաճախորդներին

19

662,815

97,639

2,921,346

3,681,800

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

20

(16,817)

-

-

(16,817)

Ամորտիզացված արժեքով
չափվող ներդրումային
արժեթղթեր

20

(61,232)

-

-

(61,232)

Այլ ակտիվներ

23

204,013

-

-

204,013

Ֆինանսական երաշխիքներ և
վարկային
պարտավորվածություններ

30

(36,630)

-

-

(36,630)

684,866

97,639

2,921,346

3,703,851

Ընդամենը արժեզրկման
ծախս

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

Ծանոթ.

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
ամբողջ
ժամկետի
ընթացքում
չարժեզրկված
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
ամբողջ
ժամկետի
ընթացքում
արժեզրկված
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Ընդամենը
2018թ.

Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ

16

29,218

-

-

29,218

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ

18

67,538

-

-

67,538

Վարկեր և
փոխատվություններ
հաճախորդներին

19

301,676

176,831

4,695,296

5,173,803

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

20

24,176

-

-

24,176

Ամորտիզացված արժեքով
չափվող ներդրումային
արժեթղթեր

20

94,492

-

-

94,492

Այլ ակտիվներ

23

75,173

-

-

75,173

Ֆինանսական երաշխիքներ և
վարկային
պարտավորվածություններ

30

60,893

-

-

60,893

653,167

176,831

4,695,295

5,525,293

Ընդամենը արժեզրկման
ծախս

12

Անձնակազմի գծով ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

4,534,502

3,796,686

Անձնակազմի ուսուցման և այլ ծախսեր

5,153

2,031

Ընդամենը անձնակազմի գծով ծախսեր

4,539,655

3,798,717

Աշխատակիցների հատուցումներ ներառյալ դրանց
վերաբերող հարկերը

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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13

Այլ ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

625,286

623,087

N/A

469,988

Կարճաժամկետ և փոքրարժեք ակտիվների
վարձակալության ծախսեր*

87,888

-

Գովազդի ծախսեր

231,867

274,335

31,669

22,588

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր

200,748

173,264

Հարկեր, (բացառությամբ շահութահարկի) և տուրքեր

463,943

408,349

Ոչ առևտրային ակտիվների և պարտավորությունների
արտարժույթի փոխարկումից զուտ վնաս

97,342

-

Հիմնական միջոցների վերանորոգման և սպասարկման
ծախսեր
Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր*

Գործուղման ծախսեր

Խորհրդատվական և այլ ծառայությունների գծով ծախսեր

97,945

83,023

Անվտանգության գծով ծախսեր

190,902

97,998

Ներկայացուցչական ծախսեր

451,363

143,138

Գրասենյակային ծախսեր

188,444

186,375

-

2,012

395,727

374,815

Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում

46,880

44,160

Ինկասացիոն ծառայություններ

79,320

79,535

Հիմնական միջոցների օտարումից առաջացած կորուստներ

-

13,193

Թարնկարժեք մետաղներով գործառնություններից ծախսեր

2,962

4,982

Բարեգործական նվիրատվություններ

252,597

196,062

Այլ ծախսեր

199,220

288,938

3,644,103

3,485,842

Վճարված տուգանքներ
Ավանդների ապահովագրություն

Ընդամենը այլ ծախսեր

* Համադրելի տեղեկատվության բացակայությունը պայմանավորված է ՖՀՄՍ 16-ի կիրառմամբ
(տես ծանոթագրություն 31):
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Շահութահարկի գծով ծախս

Հազար ՀՀ դրամ

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս
Հետաձգված հարկ
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս

2019

2018

583,270

284,278

(282,555)

241,384

300,715

525,662

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 20% (2018թ.՝ 20%):
ՀՀ հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունը մի շարք ակտիվների և
պարտավորությունների գծով առաջացնում է ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական
հաշվետվությունների կազման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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բազայի միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է 20% հիմնական
դրույքաչափը կիրառելով:
Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև
փոխկապակցվածությունը.
Հազար ՀՀ դրամ

Արդյունավետ
դրույքաչափ
2018
(%)

Արդյունավետ
դրույքաչափ
(%)
2019

Շահույթ մինչև հարկումը

1,627,696

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով

1,456,959

325,539

20

291,392

20

-

-

(3,978)

-

Այլ հարկվող եկամուտ

1,328

-

4,144

-

Չնվազեցվող ծախսեր

30,063

2

252,192

17

Հարկային դրույքաչափի փոփոխություն

52,659

3

-

-

(128,342)

(8)

83,421

6

19,468

1

(101,509)

(7)

300,715

18

525,662

36

Չհարկվող եկամուտներ

Ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտ
Արտարժույթի փոխարժեքային
տարբերություն
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս

2019թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է շահութահարկի մասին նոր օրենք:
Հետևաբար, 2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում
շահութահարկի դրույքաչափը կնվազի 20-ից 18% -ի: Այս փոփոխությունը հանգեցրել է 52,659
հազար ՀՀ դրամ վնասի, որը կապված է 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա
ընթացքում Բանկի հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների
վերահաշվարկման հետ:
Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկ.
Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

Շահույթում
կամ վնասում
ճանաչված

Այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքում
ճանաչված

7,157

(4,076)

-

3,081

3,081

-

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

(9,161)

(25,968)

-

(35,129)

-

(35,129)

Ներդրումներ արժեթղթերում

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

Հետաձգված
Զուտ
հարկային
մնացորդ
ակտիվ

Հետաձգված
հարկային
պարտավորություն

93,228

110,701

(75,340)

128,589

128,589

-

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

(280,167)

110,054

-

(170,113)

-

(170,113)

Հիմնական միջոցներ

(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)

Այլ ակտիվներ
Այլ պարտավորություններ
Պայմանական պարտավորություններ
Հետաձգված հարկային ակտիվ/
(պարտավորություն)

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ
ՖՄՍ 9-ի
2017
ներդրման
ազդեցությունը
Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ

Շահույթում
կամ
վնասում
ճանաչված

Այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքում
ճանաչված

2018
Հետաձգված
Զուտ
հարկային
մնացորդ
ակտիվ

Հետաձգված
հարկային
պարտավորություն

-

1,313

5,844

-

7,157

7,157

-

(21,374)

715

11,498

-

(9,161)

-

(9,161)

(4,934)

203,331

18,898

(124,067)

93,228

93,228

-

(805,482)

767,728

(242,413)

-

(280,167)

-

(280,167)

(353,191)

-

6,638

(6,566)

(353,119)

-

(353,119)

-

430

(53,121)

-

(52,691)

-

(52,691)

73,220

-

(5,497)

-

67,723

67,723

-

Պայմանական
պարտավորություններ

(19,961)

3,634

16,769

-

442

442

-

Հետաձգված հարկային
ակտիվ/
(պարտավորություն)

(1,131,722)

977,151

(241,384)

(130,633)

(526,588)

168,550

(695,138)

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Ներդրումներ
արժեթղթերում
Հաճախորդներին տրված
վարկեր և
փոխատվություններ
Հիմնական միջոցներ
Այլ ակտիվներ
Այլ պարտավորություններ
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Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ

Հազար ՀՀ դրամ
Տարվա շահույթ
Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժիններ
Տարվա շահույթ՝ նվազեցված արտոնյալ բաժնետոմսերի
շահաբաժիններով
Շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի
կշռված միջին թիվ (հատ)
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ

2019

2018

1,326,981

931,297

-

(382,313)

1,326,981

548,984

172,886,525

172,886,525

0.007675

0.003175

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

Կանխիկ դրամական միջոցներ

8,606,837

7,792,909

Թղթակցային հաշիվներ ՀՀ ԿԲ-ում

26,116,742

17,126,388

Նոստրո հաշիվներ այլ բանկերում

14,873,222

7,165,495

49,596,801

32,084,792

(21,094)

(35,785)

49,575,707

32,049,007

Արժեզրկումից պահուստ
Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Թղթակցային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում ներառում են նաև ՀՀ բանկային օրենսդրության
համաձայն ՀՀ ԿԲ-ում տեղաբաշխված պարտադիր պահուստները, որոնք հաշվարկվում են
Բանկի կողմից ներգրաված դրամային որոշ միջոցների 2%-ի և արտարժույթով որոշ միջոցների
18%-ի չափով: Այդ միջոցները 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում են 24,767,141
հազար դրամ (2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 17,126,388 հազար դրամ 2% և 18%
համապատասխանաբար): Այդ միջոցների ելքագրումն արգելված չէ, սակայն
պահուստավորման նվազագույն չափը չպահպանելը հանգեցնում է Կենտրոնական բանկի
կողմից տույժերի կիրառման: Պարտադիր պահուստավորման միջոցների դիմաց Բանկը
տոկոսներ չի ստանում:
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 14,912,072 հազար դրամ գումարով (90%) հաշիվները
կենտրոնացված են երկու բանկերում, (2018թ. երկու բանկերում՝ 5,543,004 հազար դրամ (77%)):
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների
փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

35,785

6,567

(14,691)

29,218

21,094

35,785

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ
Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստ
Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում
Մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ

2019թ. ընթացքում իրականացվել են հետևյալ անկանխիկ գործառնությունները.
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վարկային պարտավորությունների մարում գրավի սեփականության իրավունքի
փոխանցման միջոցով 2,423,702 հազար դրամ գումարով (2018թ.՝ 1,151,576 հազար
դրամ):

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ

Արժույթի և տոկոսադրույքի սվոպերը դրամական միջոցների մեկը մյուսով փոխարինման
ապահովումներ են: Սվոփերը հանգեցնում են արտարժույթների տնտեսական փոխանակման:
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Բանկի պարտքային ռիսկը ներկայացնում է սվոպային պայմանագրերի փոխարինման
պոտենցիալ ծախս, այն դեպքում, եթե պայմանագրային կողմերը չմարեն իրենց
պարտավորությունները:
Առկա ածանցյալ ֆինանսական գործիքների համախառն պայմանագրային կամ պայմանական
գումարները, համաձայն որոնց գործիքները նպաստավոր են կամ ոչ, կարող են ժամանակ առ
ժամանակ նշանակալիորեն տատանվել՝ հանգեցնելով ածանցյալ ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների համախառն իրական արժեքների տատանման:
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների իրական արժեքները ներկայացված են ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.

31 դեկտեմբերի 2019թ.
Պարտավորությունների
իրական Պայմանական
գումար
արժեք

ՊարտավոԱկտիվների րությունների
իրական
իրական
արժեք
արժեք

Պայմանական
գումար

Ակտիվների
իրական
արժեք

17,434,087

912

16,058

2,673,068

-

12,761

2,824,941

-

5,092

612,506

785

52

912

21,150

785

12,813

Արտարժույթով
պայմանագրեր
Արտաժութային սվոփ
պայմանագրեր
Արտաժութային ֆորվարդ
պայմանագրեր
Ընդամենը ածանցյալ
ֆինանսական գործիքներ

18

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

Դեպոնացված միջոցներ ՀՀ ԿԲ-ում

211,500

211,500

Դեպոնացված միջոցներ այլ բանկերում

767,747

736,682

22,293,367

11,775,880

44,425

330,498

23,317,039

13,054,560

(18,521)

(71,113)

23,298,518

12,983,447

Բանկերին տրամադրված վարկեր
Ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրված
վարկեր

Արժեզրկումից պահուստ
Ընդամենը պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Դեպոնացված գումարը ՀՀ ԿԲ-ում իրենից ներկայացնում է ԱրՔա վճարային համակարգով
իրականացվող փոխհաշվարկների երաշխիքային ավանդ:
Դեպոնացված միջոցները բանկերում իրենցից ներկայացնում են Master Card և Visa վճարային
համակարգերով իրականացվող փոխհաշվարկների երաշխիքային ավանդներ:
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ բանկերին տրամադրված միջին արդյունավետ
տոկոսադրույքը ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար կազմում է 5.19%, Եվրոյով վարկերի համար
1.48% (2018թ.՝ 4.1% ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար, 1.61% Եվրոյով վարկերի համար):

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով ակնկալվող
պարտքային կորուստների փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացվում է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

12-ամսյա ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

12-ամսյա ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

71,113

3,575

(52,592)

67,538

18,521

71,113

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստը
հունվարի 1-ի դրությամբ
Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

19
Հազար ՀՀ դրամ

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
31 դեկտեմբերի 2018թ.

31 դեկտեմբերի 2019թ.
Համախառն
հաշվեկշռային
արժեք

Ակնկալվող
Համախառն
պարտքային
կորուստների Հաշվեկշռային հաշվեկշռային Արժեզրկման Հաշվեկշռային
արժեք
պահուստ
արժեք
արժեք
պահուստ

Հիփոթեքային և
սպառողական վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր

11,255,938

(1,143,162)

10,112,776

11,544,432

(771,932)

10,772,500

Սպառողական վարկեր

70,680,069

(5,816,646)

64,863,423

66,101,888

(4,991,352)

61,110,536

10,634,677

(1,271,962)

9,362,715

11,087,751

(1,529,265)

9,558,486

Գյուղատնտեսություն

1,193,391

(161,987)

1,031,404

1,870,427

(151,963)

1,718,464

Շինարարություն

9,147,979

(637,565)

8,510,414

12,155,295

(1,049,804)

11,105,491

Տրանսպորտ

9,503,919

(218,765)

9,285,154

9,450,156

(488,988)

8,961,168

Առևտուր

15,169,652

(1,439,560)

13,730,092

17,393,351

(2,796,481)

14,596,870

Սպասարկում

11,312,898

(1,088,492)

10,224,406

11,999,332

(1,612,508)

10,386,824

Այլ

14,765,849

(485,016)

14,280,833

6,751,989

(683,246)

6,068,743

153,664,372

(12,263,155)

141,401,217

148,354,621

(14,075,539)

134,279,082

Առևտրային վարկեր
Արդյունաբերություն

Ընդամենը

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված վարկերի և
փոխատվությունների միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է
իրավաբանական անձանց ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի համար 13.47%, ԱՄՆ դոլարով
վարկերի համար 11.54%, Եվրո արժույթով տրամադրված վարկերի համար 6.45%,Ռուբլով
վարկերի համար 11.95%, ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի համար
20.15%, ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար 12.83%, Եվրո արժույթով տրամադրված վարկերի
համար 13.15%, Ռուբլով վարկերի համար 9.44% (2018թ.՝ իրավաբանական անձանց ՀՀ դրամով
տրամադրված վարկերի համար 13.76%, ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար 11.86%, Եվրո
արժույթով տրամադրված վարկերի համար 10.59%, Ռուբլով վարկերի համար 12.71%,
ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի համար 22.46%, ԱՄՆ դոլարով

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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վարկերի համար 13.61%, Եվրո արժույթով տրամադրված վարկերի համար 8.85%, Ռուբլով
վարկերի համար 9.38%):
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի կենտրոնացում տրամադրված վարկերի գծով
39,003,064 հազար դրամ (համախառն վարկային պորտֆելի 25%-ը) ընդհանուր գումարով,
տրամադրված թվով 10 վարկառուների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց (2018թ՝
30,790,668 հազար դրամ կամ 21%՝ տրամադրված թվով 10 վարկառուների և նրանց հետ
փոխկապակցված անձանց): Նշված վարկերի գծով արժեզրկումից պահուստները կազմում են
1,118,856 հազար դրամ (2018թ՝ 1,239,834 հազար դրամ):
Հիփոթեքային, սպառողական և առևտրային վարկերի գծով ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստներում փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև.
Հիփոթեքային, սպառողական և առևտրային վարկերի գծով ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստներում փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

2019

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ
(չարժեզրկված
ակտիվներ)

Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ
(արժեզրկված
ակտիվներ)

Ընդամենը

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

-

Կորուստների գծով պահուստների
զուտ վերաչափում

(606,015)

(49,008)

3,537,232

2,882,209

Տրամադրված նոր ֆինանսական
ակտիվների կորուստների գծով
պահուստների զուտ վերաչափում

1,334,036

153,695

1,324,110

2,811,841

Վերականգնում

-

-

1,232,196

1,232,196

Դուրսգրում տարվա ընթացքում

-

-

(5,729,722)

(5,729,722)

1,756,955

175,279

5,027,574

6,959,808

Հիփոթեքային և սպառողական
վարկեր
Ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստ հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարեսկզբի մնացորդում ճանաչված
ֆինանսական ակտիվների
փոփոխություններ՝

- փոխանցում 12-ամսյա ակնկալվող
պարտքային կորուստներ

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում
ակնկալվող պարտքային
կորուստներ (չարժեզրկված
ակտիվներ)

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում
ակնկալվող պարտքային
կորուստներ (արժեզրկված
ակտիվներ)

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

2019

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
Գործողության
ամբողջ
ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում
ընթացքում
ակնկալվող
ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Առևտրային վարկեր
Ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստ հունվարի 1-ի
դրությամբ

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)

Տարեսկզբի մնացորդում ճանաչված
ֆինանսական ակտիվների
փոփոխություններ՝

- փոխանցում 12-ամսյա ակնկալվող
պարտքային կորուստներ

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում
ակնկալվող պարտքային
կորուստներ (չարժեզրկված
ակտիվներ)

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում
ակնկալվող պարտքային
կորուստներ (արժեզրկված
ակտիվներ)
Կորուստների գծով պահուստների
զուտ վերաչափում
Տրամադրված նոր ֆինանսական
ակտիվների կորուստների գծով
պահուստների զուտ վերաչափում

28,300

355

21,678

50,333

Վերականգնում

-

-

515,221

515,221

Դուրսգրում տարվա ընթացքում

-

-

(1,511,879)

(1,511,879)

71,583

733

5,231,031

5,303,347

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.

57

Հազար ՀՀ դրամ

2018

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
Գործողության
ամբողջ
ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում
ընթացքում
ակնկալվող
ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Հիփոթեքային և սպառողական
վարկեր
Ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստ հունվարի
1-ի դրությամբ

821,259

26,615

2,075,061

2,922,935

33,081

(1,537)

(31,544)

-

(18,402)

28,720

(10,318)

-

(29,727)

(4,519)

34,246

-

(1,055,842)

47,795

2,009,759

1,001,712

1,313,376

151,315

1,303,603

2,768,294

Վերականգնում

-

-

2,878,992

2,878,992

Դուրսգրում տարվա ընթացքում

-

-

(3,808,649)

(3,808,649)

1,063,745

248,389

4,451,150

5,763,284

Տարեսկզբի մնացորդում
ճանաչված ֆինանսական
ակտիվների փոփոխություններ՝

- փոխանցում 12-ամսյա
ակնկալվող պարտքային
կորուստներ

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող
պարտքային կորուստներ
(չարժեզրկված ակտիվներ)

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող
պարտքային կորուստներ
(արժեզրկված ակտիվներ)
Կորուստների գծով պահուստների
զուտ վերաչափում
Տրամադրված նոր ֆինանսական
ակտիվների կորուստների գծով
պահուստների զուտ վերաչափում

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

2018

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Գործողության
Գործողության
ամբողջ
ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում
ընթացքում
ակնկալվող
ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Առևտրային վարկեր
Ակնկալվող պարտքային
կորուստների պահուստ հունվարի
1-ի դրությամբ

87,662

-

6,584,925

6,672,587

12,201

-

(12,201)

-

(29,066)

32,353

(3,287)

-

(341)

-

341

-

Կորուստների գծով պահուստների
զուտ վերաչափում

16,281

(22,629)

1,360,591

1,354,243

Տրամադրված նոր ֆինանսական
ակտիվների կորուստների գծով
պահուստների զուտ վերաչափում

27,861

350

21,343

49,554

Վերականգնում

-

-

2,335,772

2,335,772

Դուրսգրում տարվա ընթացքում

-

-

(2,099,901)

(2,099,901)

114,598

10,074

8,187,583

8,312,255

Տարեսկզբի մնացորդում
ճանաչված ֆինանսական
ակտիվների փոփոխություններ՝

- փոխանցում 12-ամսյա
ակնկալվող պարտքային
կորուստներ

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող
պարտքային կորուստներ
(չարժեզրկված ակտիվներ)

- փոխանցում ամբողջ
ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող
պարտքային կորուստներ
(արժեզրկված ակտիվներ)

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Վարկային պորտֆելի ակնկալվող պարտքային կորուստների աճը պայմանավորված է եղել
պորտֆելի համախառն չափի աճով և պարտքային ռիսկի աճի եւ տնտեսական պայմանների
վատթարացման հետևանքով փուլերի միջև շարժով: Տնտեսական գործոնների հետագա
վերլուծությունը ներկայացված է 36.1.2 ծանոթագրությունում:
Ինչպես նշված է 33 ծանոթագրությունում, 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ վարկերի և փոխատվությունների գնահատված իրական արժեքը մոտ է դրանց
հաշվեկշռային արժեքին:
Հաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների ժամկետային վերլուծությունը
ներկայացված է 35 ծանոթագրությունում:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների պարտքային, փոխարժեքային և
տոկոսադրույքային վերլուծությունը բացահայտված է 36 ծանոթագրությունում:
Տեղեկատվությունը կապակցված անձանց վերաբերյալ բացահայտված է 32
ծանոթագրությունում:

20

Ներդրումային արժեթղթեր

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

10,522,858

10,464,958

Ոչ պետական պարտատոմսեր

3,940,523

2,465,868

14,463,381

12,930,826

(46,806)

(108,038)

14,416,575

12,822,788

Ամորտիզացված արժեքով ներդրումային արժեթղթեր

Արժեզրկումից պահուստ
Ընդամենը ամորտիզացված արժեքով ներդրումային
արժեթղթեր

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային արժեթղթերի գծով ակնկալվող պարտքային
կորուստների փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ հունվարի
1-ի դրությամբ

108,038

13,546

Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում

(61,232)

94,492

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

46,806

108,038

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

2,076,766

2,012,227

Ոչ պետական պարտատոմսեր

1,255,767

1,415,356

21,459

389,497

3,353,992

3,817,080

Հազար ՀՀ դրամ

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր
Պարտքային գործիքներ

Բաժնային գործիքներ
Բաժնային ներդրումներ
Ընդամենը իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային
արժեթղթեր

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների միջոցով չափվող
պարտքային ներդրումային արժեթղթերի գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների
փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացված է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

26,114

1,938

(16,817)

24,176

9,297

26,114

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ հունվարի
1-ի դրությամբ
Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Վերոնշյալ կորուստների գծով պահուստները չեն ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում, քանզի իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող պարտքային գործիքների հաշվեկշռային արժեքը հենց իրենց իրական
արժեքն է:
Բոլոր պարտքային արժեթղթերն ունեն հաստատուն տոկոսներ.
Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթերն ըստ արդյունավետ տոկոսադրույքների և մարմանը մնացած
ժամկետների ներառում են.
Հազար ՀՀ դրամ

Պետական պարտատոմսեր
Ոչ պետական պարտատոմսեր

31 դեկտեմբերի 2019թ.

31 դեկտեմբերի 2018թ.

%

Ժամկետ

%

Ժամկետ

10-11

2020-2028

10-11

2020-2028

5.95-7.5

2021-2022

5.95-10

2019-2022

Ամորտիզացված արժեքով ներդրումային արժեթղթերն ըստ եկամտաբերության և մարմանը
մնացած ժամկետների.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2019թ.

31 դեկտեմբերի 2018թ.

%

Ժամկետ

%

Ժամկետ

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

6-12

2020-2025

6-12

2020-2025

Ոչ պետական պարտատոմսեր

5-9.9

2021-2022

5-9.9

2021-2022

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Հիմնական միջոցներ
Վարձակալ.
հիմն. միջ.
Հող և գծով կապ.
ներդր.
շենքեր

Համակարգչային
տեխնիկա և
կապի
միջոցներ

Փոխադրա
միջոցներ

Գրասենյակային
սարքավորումներ

5,821,754

247,240

1,208,626

185,501

15,019

3,500

172,456

(31,300)

(3,938)

-

Օգտագործման
իրավունքի ձևով
ակտիվներ
Հող և շենքեր

Ընդամենը

3,677,344

-

11,140,465

26,974

537,351

-

755,300

(410,351)

-

(39,489)

-

(485,078)

-

32,831

-

-

-

32,831

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

9,225

45,409

908,638

67,472

1,916,311

-

2,947,055

72,604

4,308

88,420

17,425

214,597

-

397,354

(149)

(905)

(410,216)

-

(38,673)

-

(449,943)

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

81,680

48,812

586,842

84,897

2,092,235

-

2,894,466

Տարվա ծախս

70,974

5,081

109,735

22,545

303,359

355,936

867,630

Օտարում

(14,226)

-

(17,183)

(45,969)

(33,041)

-

(110,419)

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

138,428

53,893

679,394

61,473

2,362,553

355,936

3,651,677

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

5,723,793

197,990

416,720

127,578

2,082,971

-

8,549,052

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

5,553,241

254,381

484,044

174,691

2,064,280

1,006,990

9,537,627

Սկզբնական կամ
վերագնահատված
արժեք
2018թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Ավելացում
Օտարում
Վերագնահատում
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
ՖՀՄՍ 16-ի անցման
հետևանքով ճշգրտում
2019թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ

Ավելացում
Օտարում
Վերադասակարգում
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Կուտակված
մաշվածություն
2018թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարվա ծախս
Օտարում

Հաշվեկշիռային արժեք

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Ակտիվների վերագնահատում
Բանկի հողը և շենքերը, համակարգչային տեխնիկան և կապի միջոցները ներկայացված են
վերագնահատված արժեքով: Հողի և շենքերի վերագնահատումը կատարվել է անկախ
գնահատողի կողմից 2017թ. դեկտեմբերին՝ կիրառելով համեմատական վաճառքների մեթոդը,
որի արդյունքում առաջացել է վերագնահատումից հաշվեկշռային արժեքի զուտ աճ 255,757
հազար դրամ գումարով: Հողի և շենքերի իրական արժեքի գնահատման համար
ղեկավարությունը հիմք է ընդունում անկախ գնահատողների կողմից ներկայացված
արդյունքները:
Եթե հողը և շենքերը ներկայացվեին սկզբնական արժեքի և կուտակված մաշվածության
տարբերությամբ, հաշվեկշռային արժեքը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կկազմեր`
5,430,704 հազար դրամ (2018թ՝ 5,486,552 հազար դրամ):
Համակարգչային տեխնիկայի և կապի միջոցների վերագնահատումը կատարվել է անկախ
գնահատողի կողմից 2018թ. դեկտեմբերին՝ կիրառելով համեմատական վաճառքների մեթոդը,
որի արդյունքում առաջացել է վերագնահատումից հաշվեկշռային արժեքի զուտ աճ 32,831
հազար դրամ գումարով:

Օգտագործման իրավունք հանդիսացող ակտիվներ
Օգտագործման իրավունք հանդիսացող ակտիվները իրենցից ներկայացնում են
գրասենյակային տարածքներ, որոնք վարձակալվել են Բանկի կողմից մասնաճյուղերում
գործունեություն իրականացնելու համար:

Ամբողջությամբ մաշված ակտիվներ
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ամբողջությամբ
մաշված ակտիվների սկզբնական արժեքը կազմում է 1,606,330 հազար դրամ (2018թ.` 1,571,105
հազար դրամ):

Ներդրման փուլում գտնվող հիմնական միջոցներ
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ներդրման
փուլում գտնվող հիմնական միջոցների գումարը կազմում է 1,422,783 հազար դրամ (2018թ`
1,471,791 հազար դրամ, այդ թվում 19,300 հազ. դրամ՝ շենքեր):

Հիմնական միջոցների սահմանափակումներ
2019թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չի տիրապետել պարտավորությունների դիմաց
գրավադրված կամ որևէ այլ սահմանափակման ենթակա հիմնական միջոցների (2018թ.՝
նույնպես):

Պայմանագրային պարտավորություններ
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չունի պայմանագրային պարտավորություններ
հիմնական միջոցներում ներդրումներ կատարելու նպատակով (2018թ.՝ նույնպես):

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ոչ նյութական ակտիվներ

Հազար ՀՀ դրամ
Արտոնագրեր

Համակարգչային
ծրագրեր

Այլ

Ընդամենը

944,767

932,022

101,021

1,977,810

Ավելացում

30,044

277,415

-

307,459

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

974,811

1,209,437

101,021

2,285,269

19,122

404,523

-

423,645

993,933

1,613,960

101,021

2,708,914

283,789

209,480

64,267

557,536

56,713

39,278

2,397

98,388

340,502

248,758

66,664

655,924

57,793

59,041

2,397

119,231

398,295

307,799

69,061

775,155

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

634,309

960,679

34,357

1,629,345

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

595,638

1,306,161

31,960

1,933,759

Սկզբնական արժեք
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Ավելացում
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Կուտակված ամորտիզացիա
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Մասհանումներ
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Մասհանումներ
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Մնացորդային արժեք

Պայմանագրային պարտավորություններ
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չունի պայմանագրային պարտավորություններ ոչ
նյութական ակտիվներում ներդրումների գծով:
2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չի տիրապետել պարտավորությունների դիմաց
գրավադրված կամ որևէ այլ սահմանափակման ենթակա ոչ նյութական ակտիվների:
2019թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արտոնագրերում ներառված է 416,509 հազար դրամ
հաշվեկշռային արժեքով վճարային քարտերով գործառնությունների քլիրինգային գործընթացի
իրականացման համար համապատասխան ծրագրերի արտոնագիրը (2018թ՝ 462,732 հազար
դրամ):
2019թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ոչ նյութական ակտիվների ներառված ամբողջությամբ
մաշված ակտիվների սկբնական արժեքը կազմում է 15,555 հազար դրամ (2018թ.՝ 12,870
հազար դրամ):

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Այլ ակտիվներ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

299,437

147,712

(1,084)

(523)

298,353

147,189

447,213

453,302

3,593,764

2,210,359

Կանխավճարներ այլ հարկերի գծով

124,616

3,399

Պահեստ

166,291

130,905

Թանկարժեք մետաղներ

106,207

68,650

Այլ ակտիվներ

760,664

655,298

Ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվներ

5,198,755

3,521,913

Ընդամենը այլ ակտիվներ

5,497,108

3,669,102

Ստացվելիք գումարներ
Արժեզրկումից պահուստներ այլ ակտիվների գծով

Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ

Կանխավճարներ և այլ դեբիտորներ
Բռնագանձված ակտիվներ

Այլ ֆինանսական ակտիվների գծով ակնկալվող պարտքային կորուստներում
փոփոխությունների վերլուծությունը ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

Ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ հունվարի
1-ի դրությամբ
Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում
Զուտ դուրսգրում
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

14,855
523
204,013

75,173

(203,452)

(89,505)

1,084

523

Բռնագանձման ամսաթվի դրությամբ գրավը չափվում է չմարած վարկային պարտավորության
հաշվեկշռային արժեքից և գրավի իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:
Բանկի քաղաքականությունն է հետամուտ լինել այդ ակտիվների իրացմանը պատշաճ կերպով
և սեղմ ժամկետներում: Բանկը հիմնականում չի օգտագործում ոչ կանխիկ գրավները իր
սեփական գործունեության իրականացման համար: Ակտիվները չափվում են հաշվեկշռային
արժեքից և իրական արժեքից հանած վաճառքի ծախսումները նվազագույնով:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

816,565

2,883,102

81,441

54,699

Վարկեր ֆինանսական կազմակերպություններից

5,424,996

4,721,126

Ավանդներ ֆինանսական կազմակերպություններից

1,064,236

1,381,024

Ընդամենը պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

7,387,238

9,039,951

Այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ
Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների ընթացիկ
հաշիվներ

2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ ՀՀ
դրամով պարտավորությունների համար միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում
է 7.94% (2018թ. 7.13%) և 6.02% ԱՄՆ դոլարով պարտավորությունների համար (2018թ.` 6.34%):
Ֆինանսական կազմակերպություններից ավանդներն ունեն հաստատուն տոկոսադրույքներ:
Վարկերն ունեն հաստատուն և փոփոխական տոկոսադրույքներ:
Հաշվետու ժամականաշրջանում Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ
այլ խախտումներ (2018թ. ` ոչինչ):

25

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

Ընթացիկ/հաշվարկային հաշիվներ

68,725,174

31,673,397

Ժամկետային ավանդներ

12,049,787

20,438,842

80,774,961

52,112,239

12,775,492

11,522,228

96,188,097

87,817,537

108,963,589

99,339,765

189,738,550

151,452,004

Իրավաբանական անձինք

Ֆիզիկական անձինք
Ընթացիկ/հաշվարկային հաշիվներ
Ժամկետային ավանդներ

Ընդամենը պարտավորություններ հաճախորդների
նկատմամբ

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ավանդներն ունեն հաստատուն տոկոսադրույքներ:
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ընթացիկ և
ժամկետային ավանդներում ներառված են ավանդներ, որոնք հանդիսանում են
ապահովածություն տրամադրված վարկերի, երաշխիքների գծով 6,947,177 հազար դրամ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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գումարով (2018թ.` 12,636,107 հազար դրամ): Այդ ավանդների իրական արժեքը մոտ է դրանց
հաշվեկշռային արժեքին:
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի ամենամեծ իրավաբանական և ֆիզիկական անձ
հանդիսացող տաս հաճախորդների ավանդների ընդհանուր գումարը կազմում է 42,494,251
հազար դրամ (2018թ.` 25,801,730 հազար դրամ) կամ իրավաբանական և ֆիզիկական անձ
հանդիսացող հաճախորդների ավանդների ընդհանուր գումարի 23% (2018թ. 17%):
Հաշվետու ժամականաշրջանում Բանկը չի ունեցել չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2018:
ոչինչ):
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների գծով
միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է իրավաբանական անձանց ՀՀ դրամով
պարտավորությունների համար 10.62%, ԱՄՆ դոլարով պարտավորությունների համար 6.32%,
Եվրո արժույթով պարտավորությունների համար 1.19%, ֆիզիկական անձանց` ՀՀ դրամով
պարտավորությունների համար 9.35%, ԱՄՆ դոլարով պարտավորությունների համար 4.44%,
Եվրո արժույթով պարտավորությունների համար 2.84% , Ռուբլով պարտավորությունների
համար 6.21% (2018թ.՝ իրավաբանական անձանց ՀՀ դրամով պարտավորությունների համար
11.44%, ԱՄՆ դոլարով պարտավորությունների համար 4.96%, Եվրո արժույթով
պարտավորությունների համար 9.08%, ֆիզիկական անձանց` ՀՀ դրամով
պարտավորությունների համար 8.84%, ԱՄՆ դոլարով պարտավորությունների համար 4.57%,
Եվրո արժույթով պարտավորությունների համար 3.22%, Ռուբլով պարտավորությունների համար
6.74%):

26

Փոխառություններ

Հազար ՀՀ դրամ

Ստորադաս փոխառություն ոչ ֆինանսական
կազմակերպություններից
Վարկեր ՀՀ կառավարությունից
Այլ փոխառություն

Ընդամենը փոխառություններ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

1,919,431

1,451,727

3,975,376

4,086,709

12,825

1,098,452

5,907,632

6,636,888

ՀՀ կառավարության նկատմամբ պարտավորությունները ներառում են վարկեր ստացված
Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամի «Գյուղական Տարածքների
Տնտեսական զարգացման ծրագրի իրականացմանն աջակցելու նպատակով» և «Տնտեսության
կայունացման վարկավորման ծրագրի» շրջանակներում իրականացվող ֆինանսավորման
նպատակով: Վարկերն ունեն հաստատուն տոկոսադրույքներ:
Բանկը ներգրավել է ստորադաս երկարաժամեկտ փոխառություն և կարճաժամկետ
վերականգնվող փոխառություն Բանկի հետ կապակցված Կազմակերպությունից (տես
ծանոթագրություն 32):
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ Կառավարությունից ստացված ՀՀ դրամով վարկերի
միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 5.94%, ԱՄՆ դոլարով վարկեր՝ առկա
չեն (2018թ.՝ ՀՀ դրամով վարկերի միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է
6.01%, ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝ 4.10%):
Հաշվետու ժամականաշրջանում Բանկը չի ունեցել չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2018:
ոչինչ):

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներգրաված փոխառությունների միջին կշռված
արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է ԱՄՆ դոլարով փոխառությունների համար 12.55%
Եվրոյով փոխառությունների համար 12.55% (2018: 12.55% ԱՄՆ դոլարով փոխառությունների
համար, 12.57% Եվրոյով փոխառությունների համար):

27

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

Թողարկված պարտատոմսեր

9,523,655

8,576,459

Ընդամենը թողարկված պարտքային արժեթղթեր

9,523,655

8,576,459

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը թողարկել է տոկոսային պարտատոմսեր հետևյալ
պայմաններով.
Արժեքը մեկ
պարտատոմսի
դիմաց

Պարտատոմսի
Ընդամենը
մարման
անվանական
ժամկետ
արժեք

Թողարկման
ամսաթիվ

Արժույթ

18.12.2017

ԱՄՆ դոլար

100

50,000

5.75

11.09.2020

5,000,000

03.04.2018

ԱՄՆ դոլար

100

50,000

5.5

13.05.2021

5,000,000

20.03.2018

ՀՀ դրամ

10,000

25,000

10

13.02.2020

250,000,000

20.12.2018

ԱՄՆ դոլար

100

50,000

5.5

22.10.2021

5,000,000

23.11.2018

ՀՀ դրամ

10,000

50,000

10

22.10.2020

500,000,000

17.12.2018

ՀՀ դրամ

10,000

50,000

10

12.11.2020

500,000,000

07.03.2019

ԱՄՆ դոլար

100

10,924

5

20.03.2022

1,092,400

23.12.2019

ԱՄՆ դոլար

100

10,000

5.25

15.11.2022

1,000,000

Քանակ

%

Բանկի պարտատոմսերը ցուցակված են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայում:
Տարվա ընթացքում Բանկը հետ չի գնել իր կողմից թողարկված որևէ պարտատոմս (2018թ.:
ոչինչ):
Հաշվետու ժամականաշրջանում Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ
այլ խախտումներ (2018թ.: ոչինչ):

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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28

Այլ պարտավորություններ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

149,025

166,026

1,068,470

-

-

222,263

432,659

251,120

1,650,154

639,409

260,650

183,166

Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ

54,495

44,411

Ակնկալվող պարտքային կորուստներ ֆինանսական
երաշխիքների և վարկային պարտավորվածությունների
գծով*

42,433

79,063

357,578

306,640

2,007,732

946,049

Վճարվելիք գումարներ
Վարձակալության գծով պարտավորություններ (տես՝
ծանոթագրություն 31)
Վճարվելիք շահաբաժիններ
Պարտավորություն անձնակազմի նկատմամբ
Ընդամենը այլ ֆինանսական պարտավորություններ

Պարտավորություններ հարկերի գծով՝ բացառությամբ
շահութահարկի

Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ
Ընդամենը այլ պարտավորություններ

*Պահուստները ստեղծվել են ֆինանսական երաշխիքների և վարկային պարտավորվածությունների գծով
ակնկալվող կորուստների գծով: Ակնկալվող պարտքային կորուստների փոփոխությունների վերաբերյալ
վերլուծությունը տես 30 ծանոթագրությունում:

29

Սեփական կապիտալ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված
բաժնետիրական կապիտալը կազմում էր 20,489,653 հազար դրամ: Համաձայն Բանկի
կանոնադրության, վճարված բաժնետիրական կապիտալը կազմված է թվով 172,886,525
սովորական բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 100 դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000
արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 100 դրամ անվանական
արժեքով:
2019թ. և 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի բաժնետերերն են.
Հազար ՀՀ դրամ

Վճարված բաժնետի- Բաժնեմասը վճարված
րական կապիտալ
կապիտալում %

Յունիհոլդինգ ՋիՋի Լիմիթեդ

17,981,523

88

Սֆիկարո Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ

1,350,900

6

Առոլովա Էնթերփրայզիս լիմիթեդ

776,701

4

380,529

2

20,489,653

100

Այլ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի կողմից հետ գնված բաժնետոմսեր չեն եղել:
Սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերը իրավունք ունեն ստանալու շահաբաժին և մեկ
ձայնի իրավունք Բանկի տարեկան և ընդհանուր ժողովներում: Արտոնյալ բաժնետոմսերը ունեն
մեկ ձայնի իրավունք միայն Բանկի վերակազմակերպման կամ լուծարման և կանոնադրության
մեջ արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները սահմանափակող
որոշումների իրականացման հարցերում և ունեն երաշխավորված տարեկան շահաբաժին:
Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով ֆինանսական հաշվետվություններում 2019թ. հայտարարված և
վճարված շահաբաժինների գումարը կազմում է 385,926 հազար դրամ (2018թ.` 382,313 հազար
դրամ):
Բաշխման ենթակա Բանկի պահուստները սահմանափակվում են կուտակված շահույթով:
Բաշխման ոչ ենթակա միջոցները ներկայացված են գլխավոր պահուստով, որը ստեղծված է
համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների՝ ընդհանուր բանկային ռիսկերը, ներառյալ
հնարավոր կորուստները և այլ չնախատեսված ռիկերը և ծախսերը փոխհատուցելու
նպատակով: Պահուստը ստեղծվել է համաձայն Բանկի կանոնադրության, որը նախատեսում է
պահուստի ստեղծում այդ նպատակների համար ոչ պակաս քան հաշվապահական հաշվառման
հաշիվներում արտացոլված բաժնետիրական կապիտալի 15%-ի չափով:

30

Պայմանական պարտավորություններ

Իրավական և հարկային պարտավորություններ
Հայաստանում հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է, և նրան բնորոշ է օրենսդրության,
պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների հաճախակի
փոփոխությունները, որոնք երբեմն անհասկանալի են, հակասական և ենթակա տարբեր
մեկնաբանությունների: Հարկերը ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրման հարկային
մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել տույժեր և տուգանքներ: Հարկային
օրենսդրության խախտման դեպքում, հարկային մարմինների կողմից չի կարող կիրառվել
հավելյալ հարկերի պարտադրումներ, տույժեր և տուգանքներ, ավելի քան ստուգման նախորդող
հաշվետու 3 տարիների համար:
Այս հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել հարկային ռիսկեր, որոնք ավելի
զգալի են քան այլ երկներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ պատշաճ կերպով կատարել է
իր հարկային պարտավորությունները, հիմնվելով Հայաստանում կիրառվող հարկային
օրենսդրության, պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների իր
մեկնաբանությունների վրա: Այնուամենայնիվ, համապատասխան մարմինների
մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և եթե ղեկավար մարմիններին հաջողվի
հարկադրել իրենց մեկնաբանությունները, ապա այս ֆինանսական հաշվետվությունների վրա
ազդեցությունը կարող է էական լինել:
Ղեկավարությունը համոզված է, որ Բանկն իր գործունեությունը ծավալում է օրենսդրությամբ
նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և ամբողջությամբ կատարել է իր հարկային
պարտավորությունները:

Պարտքային ռիսկ պարունակող պարտավորություններ և ֆինանսական երաշխիքներ
Իր գործունեության ընթացքում Բանկը տրամադրում է իր հաճախորդներին հետհաշվեկշռային
ռիսկ պարունակող ֆինանսական գործիքներ: Նշված ֆինանսական գործիքները, որոնք ունեն
վարկային ռիսկի տարբեր մակարդակներ, չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվության մեջ:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անվանական կամ պայմանագրային գումարները հետևյալն են.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

Վարկային գծերի չօգտագործված մաս

3,627,200

5,218,917

Տրամադրված երաշխիքներ

1,354,075

1,505,185

Ընդամենը պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ

4,981,275

6,724,102

Ֆինանսական երաշխիքների և վարկայի պարտավորվածությունների գծով ակնկալվող
պարտքային կորուստների փոփոխությունների վերլուծությունը ներկայացվում է ստորև:
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

79,063

18,170

(36,630)

60,893

42,433

79,063

Ֆինանսական երաշխիքներ և վարկայի
պարտավորվածություններ
Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ
հունվարի 1-ի դրությամբ
Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Պարտավորություններ գործառնական վարձակալության գծով – Բանկը որպես
վարձակալ (Մինչև 2019թ. հունվարի 1-ը կիրառվող քաղաքականություն)
Բանկն իր գործունեությունն ապահովելու նպատակով կնքում է առևտրային վարձակալության
պայմանագրեր շենք և տարածքներ վարձակալելու նպատակով:
Գործառնական վարձակալության գծով վճարվելիք ապագա ընդհանուր նվազագույն
վարձավճարների կառուցվածքը հետևյալն է.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.

Մինչև 1 տարի

397,700

1-5 տարի

634,725

5 տարուց ավելի

20,007

Ընդամենը պարտավորություններ գործառնական վարձակալության
գծով

1,052,432

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Գործառնական վարձակալության գծով վճարվելիք ապագա ընդհանուր նվազագույն
վարձավճարները աճել են մասնաճյուղերի տարածքների վարձակալության ժամկետի
երկարաձգման հետևանքով:

Կապիտալ բնույթի պարտավորություններ
Ինչպես բացահայտված է 21, 22 ծանոթագրություններում, Բանկը չունի կապիտալ բնույթի
պարտավորություններ:

Ապահովագրություն
Հայաստանում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում, և այլ երկրներին
հատուկ բազմաթիվ ապահովագրության ձևաչափեր հիմնականում դեռևս կիրառելի չեն: Բանկը
նախատեսում է իր գործունեության դադարեցմանը, ինչպես նաև իր գույքի կամ գործունեության
հետ կապված ապահովագրական դեպքերի ժամանակ առաջացող գույքի և շրջակա միջավայրի
վնասի՝ երրորդ կողմի նկատմամբ պարտավորությանը վերաբերող մասնակի
ապահովագրություն: Քանի դեռ Բանկը չի նախատեսել ամբողջական ապահովագրություն,
առկա է ռիսկ, որ որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է ունենալ
բացասական ազդեցություն Բանկի գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա:

31

Վարձակալություններ

Բանկը վարձակալության պայմանագրեր է կնքել մասնաճյուղերի համար: Բացառությամբ
կարճաժամկետ վարձակալությունների և հիմքում ընկած փոքրարժեք ակտիվների
վարձակալությունների՝ յուրաքանչյուր վարձակալություն արտացոլվել է ֆինանսական վիճակի
մասին հաշվետվությունում որպես օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվ և վարձակալության
գծով պարտավորություն: Բանկը դասակարգում է իր օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվները սեփական հիմնական միջոցների դասակարգմանը համահունչ (տես
ծանոթագրություն 21):
Ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր վարձակալություն պարունակում է սահմանափակում, ըստ
որի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը կարող է օգտագործել միայն Բանկը, քանի դեռ
առկա չէ ակտիվը այլ կողմի տրամադրելու պայմանագրային իրավունք։ Վարձակալությունները
կամ չեղյալ չհայտարարվող են, կամ կարող են չեղյալ հայտարարվել՝ միայն առաջացնելով
նշանակալի դադարեցման վճար: Որոշ վարձակալություններ պարունակում են հիմքում ընկած
ակտիվը անմիջապես վարձակալության ժամկետի ավարտին ձեռք բերելու կամ
վարձակալության ժամկետը երկարացնելու հնարավորություն։ Բանկին արգելված է վաճառել
կամ գրավադրել վարձակալված հիմքում ընկած ակտիվները: Բանկը պետք է այդ գույքերը
պահպանի բարեկարգ վիճակում (վերանորոգված) և վարձակալության ավարտին գույքը
վերադարձնի իր սկզբնական վիճակով:

Օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվներ
Ստորև աղյուսակում նկարագրված են Բանկի վարձակալական գործառույթները ըստ
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչված օգտագործման իրավունքի ձևով
ակտիվների տիպերի՝

Վարձակալված
օգտագործման
իրավունքի
ձևով
ակտիվներ
Մասնաճյուղեր

Վարձակալված
օգտագործման
իրավունքի
ձևով
ակտիվների
քանակ
29

Մնացորդային
ժամկետ

Միջին
մնացորդային
վարձակալական
ժամկետ

Երկարացման
հնարավորությամբ
վարձակալությունների
քանակ

Ձեռք
բերման
հնարավորությամբ
վարձակալությունների
քանակ

Գործակցին
կապված
փոփոխուն
վճարով
վարձակալությունների
քանակ

Դադարեցման
հնարավորությամբ
վարձակալությունների
քանակ

1-7 տարի

4 տարի

24

-

-

29
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Ստորև ներկայացված է օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվի վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկատվություն ըստ դասերի.
Հազար ՀՀ դրամ

Մասնաճյուղեր

Մնացորդը
հունվարի 1-ի
դրությամբ

Մնացորդը
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Ավելացում Մաշվածություն

1,144,612

218,314

(355,936)

1,006,990

Վարձակալության գծով պարտավորություններ
Վարձակալության գծով պարտավորությունները ներկայացված են ֆինանսական վիճակի
մասին հաշվետվության այլ պարտավորություններ տողում (տես՝ ծանոթագրություն 28):
Ստորև ներկայացված է հաշվետու ժամանակաշրջանում վարձակալության գծով
պարտավորությունների շարժը.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

ՖՀՄՍ 16-ի կիրառման ազդեցությունը (հունվարի 1-ի դրությամբ)

1,144,612

Ավելացում

218,314

Տոկոսի կուտակում

136,564

Վճարումներ

(431,020)

Ընդամենը վարձակալության գծով պարտավորություններ դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

1,068,470

2019թ. ՖՀՄՍ 16-ի համաձայն ճանաչված վարձակալության գծով պարտավորությունների
նկատմամբ կիրառված միջին կշռված տոկոսադրույքը կազմում է 10% (2018թ.՝ չի կիրառվել):
Վարձակալության գծով պարտավորությունները ապահովագրված են համապատասխան
հիմքում ընկած ակտիվներով։ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարձակալաության գծով
պարտավորությունների ժամկետային վերլուծությունը արտացոլված է ծանոթագրություն 35-ում:
2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գործառնական վարձակալաության գծով
պարտավորվածությունները տես ծանոթագրություն 30:

Վարձակալության գծով վճարներ, որոնք չեն ճանաչվում որպես պարտավություն
Բանկն ընտրել է կարճաժամկետ վարձակալությունների (12 ամիս կամ ավելի պակաս
ակնկալվող ժամկետով) և փոքրարժեք ակտիվների վարձակալությունների հաշվառման համար
չճանաչել վարձակալության գծով պարտավորություն: Նման վարձակալությունների համար
կատարված վճարները ծախսագրվում են գծային հիմունքով։
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի կարճաժամկետ վարձակալությունների գծով
ապագա պարտավորվածություններ, և այդ պարտավորվածությունների ընդհանուր գումարը
կազմում է 11,718 հազար դրամ։

32

Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» կողմերը համարվում են
կապակցված, եթե նրանցից մեկը կարող է վերահսկել մյուսին կամ նշանակալի ազդեցություն
ունենալ մյուսի վրա՝ ֆինանսական և գործառնական որոշումներ կայացնելիս: Ներկայացվող
հաշվետվությունների առումով Բանկի կապակցված կողմերն են՝ նրա բաժնետերերը, ղեկավար
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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անձնակազմի անդամները, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձիք և նրանց կողմից
վերահսկվող կազմակերպությունները:
Բանկի վերջնական վերահսկող են համարվում ՌԴ գործարարներ Գ. Զաքարյանը և Գ.
Պիսկովը` հավասարաչափ բաժնեմասերով:
Բանկն իր գործունեության ընթացքում ներգրավված է լինում կապակցված կողմերի հետ մի
շարք գործարքներում: Այդ գործարքները ներառում են վարկերը, ավանդները և այլն:
Գործարքների ծավալները, մնացորդները տարվա վերջի դրությամբ և տարվա եկամուտ և
ծախսերը հետևյալն են.
Հազար ՀՀ դրամ

2018

2019

Ղեկավար
Ղեկավար
Բաժնետերեր անձնակազմը Բաժնետերեր անձնակազմը
և կապակև կապակև կապակցև կապակված կողմեր ցված կողմեր ցված կողմեր ցված կողմեր
Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ
Վարկի մնացորդը 1 հունվարի
դրությամբ, համախառն

5,610,203

464,601

3,454,893

382,284

246,560

104,041

6,181,129

271,814

(3,209,561)

(166,549)

(4,025,819)

(189,497)

2,647,202

402,093

5,610,203

464,601

(2,559)

(757)

(5,707)

(1,461)

2,644,643

401,336

5,604,496

463,140

2,478,671

-

277,177

-

69,385,726

-

58,564,718

-

(68,839,948)

-

(56,363,224)

-

3,024,449

-

2,478,671

-

(2,259)

-

(22,275)

-

3,022,190

-

2,456,396

-

3,336,425

-

1,876,288

-

Տարվա ընթացքում ստացված

72,032,876

-

75,887,623

-

Տարվա ընթացքում վճարված

(74,109,449)

-

(74,427,486)

-

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1,259,852

-

3,336,425

-

Տարվա ընթացքում տրամադրված
վարկեր
Տարվա ընթացքում մարված վարկեր
Վարկի մնացորդը դեկտեմբերի 31
դրությամբ, համախառն
Արժեզրկումից պահուստ
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա ընթացքում տրամադրված
Տարվա ընթացքում մարված
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Արժեզրկումից պահուստ
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ
Հունվարի 1-ի դրությամբ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Հազար ՀՀ դրամ

2018

2019

Ղեկավար
Ղեկավար
Բաժնետերեր անձնակազմը Բաժնետերեր անձնակազմը
և կապակև կապակև կապակցև կապակված կողմեր ցված կողմեր ցված կողմեր ցված կողմեր
Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ
Հունվարի 1-ի դրությամբ

3,290,620

273,346

236,742

139,616

Տարվա ընթացքում ստացված
ավանդներ

19,580,066

4,365,315

11,493,662

2,879,958

Տարվա ընթացքում վճարված
ավանդներ

(21,411,444)

(4,318,883)

(8,439,784)

(2,746,228)

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1,459,242

319,778

3,290,620

273,346

2,550,179

-

9,544,899

-

Տարվա ընթացքում ստացված
փոխառություններ

735,935

-

16,638,641

-

Տարվա ընթացքում վճարված
փոխառություններ

(1,366,683)

-

(23,633,361)

-

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1,919,431

-

2,550,179

-

-

70,936

-

71,531

510,793

53,613

584,812

54,635

(423,510)

(31,797)

(705,055)

(9,606)

Վարկային կորուստների
ծախս/(հակադարձում)

(23,164)

757

(6,567)

(2,362)

Այլ ծախսեր

(63,970)

(104,208)

-

-

Փոխառություններ
Հունվարի 1-ի դրությամբ

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին
հաշվետվություն
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

Բանկի հետ կապված անձանց տարվա ընթացքում տրամադրված վարկերը վճարման են
ենթակա 1-ից 20 տարիների ընթացքում և դրանց տոկոսադրույքը կազմում է 6.5-24%:
Ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված փոխհատուցումները հետևյալն են.
Հազար ՀՀ դրամ

2019

2018

Աշխատավարձ և պարգևատրումներ

771,799

720,191

Ընդամենը ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված
փոխհատուցումներ

771,799

720,191

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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33

Իրական արժեքի չափումը

Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են
համաձայն իրական արժեքի հիերարխիայի: Այս հիերարխիան բաժանում է ֆինանսական և ոչ
ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները երեք մակարդակների՝ հիմք ընդունելով
դրանց իրական արժեքի չափման ժամանակ օգտագործված գործիքների նշանակալիությունը:
Իրական արժեքի հիերարխիան ունի հետևյալ երեք մակարդակները՝
Մակարդակ 1 - նույն ակտիվների և պարտավորությունների գծով ակտիվ շուկաներում
գնանշվող գները (չճշգրտված).
Մակարդակ 2- Մակարդակ 1-ում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային
տվյալներ, որոնք ակտիվի և պարտավորության համար դիտարկելի են ուղղակիորեն (այսինքն՝
որպես գներ) և թե՝ անուղղակիորեն (այսինքն՝ գների հիման վրա ստացվող):
Մակարդակ 3 - ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված
չեն դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ):

33.1

Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների իրական արժեքը, որոնք ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում չեն չափվել իրենց իրական արժեքով և ըստ մակարդակի վերլուծում է
դրանք իրական արժեքի հիերարխիայում, թե իրական արժեքի չափումը որ դասում է
դասակարգված:
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2019թ.

Մակարդակ 1

Մակարդակ 2 Մակարդակ 3

Ընդամենը
Ընդամենը
իրական հաշվեկշռային
արժեք
արժեք

Ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

49,575,707

-

49,575,707

49,575,707

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակեպությունների նկատմամբ

-

23,298,518

-

23,298,518

23,298,518

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

-

140,772,451

-

140,772,451

141,401,217

Ամորտիզացված արժեքով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

-

15,676,194

-

15,676,194

14,416,575

Այլ ֆինանսկան ակտիվներ

-

298,353

-

298,353

298,353

Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

-

7,165,035

-

7,165,035

7,387,238

Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ

-

187,959,263

-

187,959,263

189,738,550

Փոխառություններ

-

5,856,056

-

5,856,056

5,907,632

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

-

9,514,794

9,523,655

Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ

-

1,650,154

1,650,154

Ֆինանսական պարտավորություններ

9,514,794
1,650,154

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.

Մակարդակ 1

Մակարդակ 2 Մակարդակ 3

Ընդամենը
Ընդամենը
իրական հաշվեկշռային
արժեք
արժեք

Ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

32,049,007

-

32,049,007

32,049,007

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակեպությունների նկատմամբ

-

12,983,447

-

12,983,447

12,983,447

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

-

133,847,107

-

133,847,107

134,279,082

Ամորտիզացված արժեքով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

-

12,824,151

-

12,824,151

12,822,788

Այլ ֆինանսկան ակտիվներ

-

147,189

-

147,189

147,189

9,174,836

9,039,951

151,668,504

151,452,004

7,117,876

6,636,888

8,413,974

8,576,459

639,409

639,409

Ֆինանսական պարտավորություններ
Պարտավորություններ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

-

Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ

-

Փոխառություններ

-

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

-

Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ

-

9,174,836
151,668,504
7,117,876

-

8,413,974
639,409

Պահանջներ և պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Մեկ ամիս մարման ժամկետ ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների համար,
հաշվեկշռային արժեքը մոտավոր արտացոլում է իրական արժեքը, քանի որ այս ֆինանսական
գործիքների մարման ժամկետները բավականին կարճ են: Մեկ ամսից ավելի մարման ժամկետ
ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը սահմանվում է ակնկալվող
ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից ելնելով և զեղչվում է տարվա վերջի
դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում համընկնում
են գործող տոկոսադրույքներին:

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Փոփոխվող դրույքաչափերով գործիքների իրական արժեքը հավասար է նրանց հաշվեկշռային
արժեքին: Այն միջոցների գնահատաված իրական արժեքները, որոնք ունեն ֆիքսված
տոկոսադրույք, սահմանվում են ելնելով ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի
հաշվարկից, որոնք զեղչվում են նման պարտքային ռիսկ և մարման ժամկետ ունեցող
գործիքների ընթացիկ տոկոսադրույքներով: Կիրառվելիք տոկոսադրույքերը կախված են
վարկառուի վարկային ռիսկից և տատանվում են 5% մինչև 24% տարեկան (2018թ. 5% մինչև 24%
տարեկան):
Արժեզրկված վարկերի իրական արժեքը հաշվարկվում է գրավի առարկայի վաճառքից
ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի հիման վրա: Գրավի առարկայի արժեքը հիմնված է
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անկախ, մասնագիտական որակավորում ունեցող գույքի գնահատողի իրականացրած
գնահատումների վրա:

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային արժեթղթեր
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների իրական արժեքը հիմնված է շուկայում
գործող տոկոսադրույքների վրա: Այն արժեթղթերի իրական արժեքը, որոնց վերաբերյալ
բացակայում են գնանշումները, հիմնված են ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների
հոսքերի հաշվարկի վրա, որոնք զեղչվում են տարվա վերջին շուկայում գործող
տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում համընկնում են գործող տոկոսադրույքերին:

Փոխառություններ
Ֆիքսված և չգնանշվող տոկոսադրույքներով փոխառությունների գնահատված իրական արժեքը
սահմանվում է, ելնելով ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերի հաշվարկից, որոնք զեղչվում
են նմանատիպ մարման ժամկետ ունեցող նոր պարտքային գործիքների տոկոսադրույքներով:

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր
Թողարկված պարտքային արժեթղթերի գնահատված իրական արժեքը սահմանվում է, ելնելով
ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից, որոնք զեղչվում են տարվա
վերջի դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում
համընկնում են գործող տոկոսադրույքներին:

33.2

Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2019թ.
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

-

3,353,992

-

3,353,992

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ

-

912

-

912

Ընդամենը

-

3,354,904

-

3,354,904

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

-

21,150

-

21,150

Ընդամենը

-

21,150

-

21,150

Զուտ իրական արժեք

-

3,333,754

-

3,333,754

Ֆինանսական ակտիվներ

Ֆինանսական
պարտավորություններ
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Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

-

3,817,080

-

3,817,080

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ

-

785

-

785

Ընդամենը

-

3,817,865

-

3,817,865

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

-

12,813

-

12,813

Ընդամենը

-

12,813

-

12,813

Զուտ իրական արժեք

-

3,805,052

-

3,805,052

Ֆինանսական ակտիվներ

Ֆինանսական
պարտավորություններ

Իրական արժեքի չափման մեթոդները և գնահատման մեխանիզմը չեն փոփոխվել նախորդ
հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատությամբ:

Չգնանշվող պարտքային արժեթղթեր
Իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող չգնանշվող
պարտքային արժեթղթերի իրական արժեքը չափվում է գնահատման մեթոդների միջոցով՝
կիրառելով տվյալ պահին գործող շուկայական տոկոսադրույքները ֆինանսական գործիքների
ապագա դրամական հոսքերը զեղչելու նպատակով:

Չգնանշվող բաժնային գործիքներ
Բանկը չգնանշվող բաժնային գործիքների իրական արժեքը որոշելու համար օգտագործում է
շուկայական և եկամտային մոտեցումների համադրությունը: Շուկայական և եկամտային
մոտեցումները ոչ հրապարակային բաժնային գործիքների գնահատմանը բնորոշ մեթոդներ են:
Շուկայական մոտեցման համաձայն՝ Բանկն օգտագործում է գները և նույնական կամ
համադրելի արժեթղթերով շուկայական գործարքներից հավաքված այլ համապատասխան
տեղեկատվություն: Եկամտային մոտեցման ներքո ապագա գումարները վերափոխվում են մեկ
ներկա գումարի (օրինակ՝ զեղչված դրամական հոսքերի մոդել): Շուկայական մոտեցումը
համարվում է նախընտրելի, քանի որ հիմնական օգտագործվող տեղեկատվությունը, արպես
կանոն, դիտարկելի է:

Ածանցյալներ
Երբ ածանցյալները շրջանառվում են կա՛մ բորսայում, կա՛մ բորսայից դուրս, Բանկը
օգտագործում է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ փակման գինը: Այս պայմանագրերի իրական
արժեքները գնահատվում են՝ օգտագործելով այն գնահատման մեխանիզմը, որը
առավելագույնս մեծացնում է դիտարկելի շուկայի գործիքների օգտագործումը: Բանկի կողմից
ներդրվող ածանցյալների մեծամասնությունը ներառված է 2-րդ մակարդակում և բաղկացած է
արտարժութային ֆորվարդային պայմանագրերից:
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33.3

Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի չափումը

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2019թ.
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Հող և շենքեր

-

-

5,691,669

5,691,669

Համակարգչային և կապի
միջոցներ

-

-

1,163,438

1,163,438

Ընդամենը ոչ ֆինանսական
ակտիվներ

-

-

6,855,107

6,855,107

Զուտ իրական արժեք

-

-

6,855,107

6,855,107

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ

Հիմնական միջոցներ

Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Հող և շենքեր

-

-

5,805,473

5,805,473

Համակարգչային և կապի
միջոցներ

-

-

1,003,562

1,003,562

Ընդամենը ոչ ֆինանսական
ակտիվներ

-

-

6,809,035

6,809,035

Զուտ իրական արժեք

-

-

6,809,035

6,809,035

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ

Հիմնական միջոցներ

Իրական արժեքի չափումը Մակարդակ 3-րդում
3-րդ մակարդակում դասակարգված Բանկի ոչ ֆինանսական ակտիվների գնահատման
մեխանիզմների օգտագործումը հիմնված է այն ելակետային տվյալների վրա, որոնք հիմնված
չեն դիտարկվող շուկայի տվյալների վրա:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Այս մակարդակում ոչ ֆինանսական ակտիվները սկզբից մինչև վերջ կարելի է համաձայնեցնել
հետևյալ կերպ.
Հազար ՀՀ դրամ

2019
Հիմնական
միջոցներ

Համակարգչային
և կապի
միջոցներ

Ընդամենը

5,805,473

1,003,562

6,809,035

-

-

-

187,580

177,465

365,045

(301,384)

(18,442)

(319,826)

-

853

853

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

5,691,669

1,163,438

6,855,107

Զուտ իրական արժեք

5,691,669

1,163,438

6,855,107

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ
2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Այլ համապարփակ եկամուտում ճանաչված
օգուտ
Ավելացում
Վաճառք
Վերադասակարգում

Հազար ՀՀ դրամ

2018
Հիմնական
միջոցներ

Համակարգչային
և կապի
միջոցներ

Ընդամենը

5,821,754

1,208,626

7,030,380

-

32,831

32,831

15,019

172,456

187,475

(31,300)

(410,351)

(441,651)

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

5,805,473

1,003,562

6,809,035

Զուտ իրական արժեք

5,805,473

1,003,562

6,809,035

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ
2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Այլ համապարփակ եկամուտում ճանաչված
օգուտ
Ավելացում
Վաճառք

Բանկի հիմնական գույքային ակտիվների իրական արժեքը հաշվարկվում է գնահատումների
հիման վրա` իրականացված անկախ, մասնագիտորեն որակավորված գույքի գնահատողների
կողմից: Նշանակալի ելակետային տվյալները և ենթադրությունները մշակվում են համաձայն
ղեկավարության հետ սերտ խորհրդակցության: Գնահատման գործընթացները և իրական
արժեքի փոփոխությունները վերանայվում են տնօրենների խորհրդի և վերստուգիչ
հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվին:
Գնահատումը իրականացվել է կիրառելով համեմատական մոտեցումը, որն արտացոլում է
նմանատիպ գույքի վերջին շուկայական գործարքների գները և ներառում է վերոնշյալ հողին
հատուկ գործոնների ճշգրտումներ, այդ թվում հողամասի չափը, գտնվելու վայրը, գրավադրումը
և ներկայիս օգտագործումը և այլն:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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34

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվանցում

Իր գործունեության ընթացքում Բանկը ֆինանսական գործիքների հետ իրականացնում է
տարբեր գործառնություններ, որոնք կարող են ներկայացվել զուտ արժեքով, եթե գոյություն ունի
օրենսդրորեն հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների հաշվանցում,
ինչպես նաև մտադրություն իրականացնելու հաշվանցում կամ միաժամանակ իրացնելու
ակտիվը և մարելու պարտավորությունը:

35

Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային
վերլուծություն

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորություններն ըստ
սպասվելիք մարման ժամկետների: Բանկի չզեղչված պայմանագրային պարտավորությունների
մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 37.3-ում:
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2019թ.

Ցպահանջ և
մինչև 1
ամիս

1-ից 3
ամիս

3-ից 12
ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ
49,575,707

-

-

49,575,707

-

-

-

49,575,707

1-ից 5
տարի

12 ամսից
ավելի,
5 տարուց ենթահանավելի րագումար

Ընդամենը

Ակտիվներ

Պահանջներ
ֆինանսական
կազմակերպություններ
ի նկատմամբ

4,763,008

4,605,090

12,971,020

22,339,118

959,400

-

959,400

23,298,518

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ

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

56,471,051 36,238,418 92,709,469

232,345,274

Վարկեր և
փոխատվություններ
հաճախորդներին
Ներդրումային
արժեթղթեր
- Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքների միջոցով
չափվող ներդրումային
արժեթղթեր
- Ամորտիզացված
արժեքով չափվող
ներդրումային
արժեթղթեր
Այլ ֆինանսական
ակտիվներ

42,643,412 139,635,805

- -

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2019թ.

Ցպահանջ և
մինչև 1
ամիս

1-ից 3
ամիս

3-ից 12
ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

1,048,455

340,930

489,022

1,878,407

4,933,183

90,850,203

12,230,421

67,621,963 170,702,587

18,989,339

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

21,150

-

-

21,150

-

-

-

21,150

Փոխառություններ

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

622,017

80,667

332,925

1,035,609

610,234

4,311

614,545

1,650,154

92,548,389

12,976,449

71,842,410

177,367,248

33,237,117

3,624,014

36,861,131

214,228,379

8,441,546 (29,198,998) (37,731,443)

23,233,934

32,614,404 55,848,338

18,116,895

1-ից 5
տարի

12 ամսից
ավելի,
5 տարուց ենթահանավելի րագումար

Ընդամենը

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպություններ
ի նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների
նկատմամբ

Թողարկված
պարտքային
արժեթղթեր
Այլ
պարտավորություններ

Զուտ Դիրք

(16,973,991)

Կուտակված ճեղքվածք

(16,973,991) (8,532,445)

(37,731,443)

(14,497,509)

575,648

5,508,831

7,387,238

46,624 19,035,963

189,738,550

18,116,895

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.
Ցպահանջ
և մինչև 1
ամիս 1-ից 3 ամիս

3-ից 12
ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

1-ից 5
տարի

12 ամսից
ավելի,
5 տարուց ենթահանավելի րագումար

Ընդամենը

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ
32,049,007

-

-

32,049,007

-

-

-

32,049,007

Պահանջներ
ֆինանսական
կազմակերպությունների
4,328,038
նկատմամբ

963,341

7,446,597

12,737,976

245,471

-

245,471

12,983,447

785

-

-

785

-

-

-

785

30,217,908

5,895,117

25,158,009

61,271,034

42,533,580 30,474,468 73,008,048

134,279,082

389,498

15,819

68,713

474,030

2,256,732

1,086,318

3,343,050

3,817,080

-

166,274

67,916

234,190

4,859,870

7,728,728 12,588,598

12,822,788

147,189

-

-

147,189

-

67,132,425

7,040,551

32,741,235

106,914,211

4,089,138

251,945

980,298

5,321,381

2,875,814

58,971,276

19,578,352

64,819,609 143,369,237

12,813

-

-

107,621

-

1,101,284

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ
Վարկեր և
փոխատվություններ
հաճախորդներին
Ներդրումային
արժեթղթեր
- Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքների միջոցով
չափվող ներդրումային
արժեթղթեր
- Ամորտիզացված
արժեքով չափվող
ներդրումային
արժեթղթեր
Այլ ֆինանսական
ակտիվներ

-

-

147,189

49,895,653 39,289,514

89,185,167

196,099,378

842,756

3,718,570

9,039,951

8,028,786

53,981

8,082,767

151,452,004

12,813

-

-

-

12,813

1,208,905

1,397,167

4,030,816

5,427,983

6,636,888

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների
նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Փոխառություններ
Թողարկված
պարտքային
արժեթղթեր
Այլ պարտավորություններ

-

-

-

-

8,576,459

-

8,576,459

8,576,459

639,409

-

-

639,409

-

-

-

639,409

63,820,257

19,830,297

66,901,191

150,551,745

20,878,226

4,927,553 25,805,779

176,357,524

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի 2018թ.
Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

Զուտ Դիրք

3,312,168 (12,789,746) (34,159,956) (43,637,534)

Կուտակված ճեղքվածք

3,312,168

Ցպահանջ
և մինչև 1
ամիս 1-ից 3 ամիս
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(9,477,578)

3-ից 12
ամիս

(43,637,534)

1-ից 5
տարի

12 ամսից
ավելի,
5 տարուց ենթահանավելի րագումար

Ընդամենը

29,017,427

34,361,961 63,379,388

19,741,854

(14,620,107)

19,741,854

Ռիսկի կառավարում

Բանկային գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն և այդ
գործունեությունը ենթադրում է ռիսկերի որոշակի աստիճանի և համադրությունների
վերլուծություն, գնահատում, ընդունում և կառավարում:
Ռիսկերի կառավարումը Բանկն իրականացնում է բացահայտման, գնահատման և
մոնիթորինգի մշտական գործընթացների, ինչպես նաև ռիսկերի սահմանաչափերի
հաստատման և ներքին վերահսկողության այլ միջոցառումների միջոցով: Ռիսկերի
կառավարման գործընթացը էական նշանակություն ունի Բանկի շահութաբերության
կայունության ապահովման գործում, և Բանկի յուրաքանչյուր աշխատակից
պատասխանատվություն է կրում իր պարտականությունների հետ կապված ռիսկերի
առաջացման համար: Բանկի գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային, իրացվելիության
ռիսկերի և շուկայական ռիսկի, որն իր հերթին բաժանվում է առևտրային և ոչ առևտրային
գործառնությունների հետ կապված շուկայական ռիսկի: Բանկը նաև ենթարկվում է
գործառնական ռիսկերի:
Ռիսկերի անկախ կառավարման գործընթացը չի ներառում գործարար ռիսկերը, ինչպիսիք են
միջավայրի փոփոխությունները, տեխնոլոգիաների կամ արդյունաբերության
փոփոխությունները: Դրանք կառավարվում են Բանկի կողմից ռազմավարական պլանավորման
գործընթացում:

Բանկի Խորհուրդ
Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման ընդհանուր վերահսկողության,
ռազմավարության հաստատման և ռիսկերի կառավարման սկզբունքների հաստատման
համար:

Բանկի Վարչություն
Վարչությունը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման գործընթացի վերահսկման համար:

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն
Ռիսկերի կառավարման տնօրինությունը պատասխանատու է ռիսկերի գործընթացների
իրականացման և կառավարման սկզբունքների վերահսկման, քաղաքականության և Բանկի
ռիսկի սահմանաչափերի համար, ապահովում է ռիսկերի գնահատման և հաշվետվության
համակարգում ամբողջական տեղեկատվության հավաքագրումը:

Բանկի Ֆինանսական տնօրինություն
Բանկի ֆինանսական տնօրինությունը պատասխանատու է Բանկի ակտիվների և
պարտավորությունների կառավարման համար: Ֆինանսական ստորաբաժանումը
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պատասխանատվություն է կրում նաև Բանկի իրացվելիության ռիսկի և ֆինանսավորման ռիսկի
համար:

Ներքին աուդիտ
Բանկի կողմից իրականացվող ռիսկի կառավարման գործընթացը յուրաքանչյուր տարի
աուդիտի է ենթարկվում ներքին աուդիտի բաժնի կողմից, որը ստուգում է ինչպես
ընթացակարգերի ամբողջականությունը, այնպես էլ Բանկի գործունեության
համապատասխանությունը ընթացակարգերին: Ներքին աուդիտի բաժինը անցկացված
ստուգումների արդյունքները քննարկում է ղեկավարության հետ և իր եզրակացություններն ու
առաջարկները ներկայացնում է Աուդիտի կոմիտե:

Ռիսկի գնահատման և ռիսկերի ներկայացման համակարգեր
Բանկը նաև մոդելավորում է «վատագույն դեպքերը», որոնք տեղ կունենան քիչ հավանական
թվացող դեպքերի առաջացման ժամանակ:
Ռիսկերի մոնիթորինգը և կառավարումը հիմնականում հիմնված է Բանկի կողմից սահմանված
ռիսկերի սահմանաչափերի վրա: Այս սահմանաչափերը արտացոլում են Բանկի գործարար
ռազմավարությունը և շուկայական պայմանները, որոնցում գործում է Բանկը, ինչպես նաև
Բանկի համար ընդունելի ռիսկի մակարդակը, որը Բանկը պատրաստ է ընդունել, ընդ որում
հատուկ ուշադրություն է դարձվում առանձին բնագավառների վրա: Բացի դրանից, Բանկը
վերահսկում և գնահատում է իր ընդհանուր կարողությունը կրել ռիսկեր՝ կապված բոլոր
տեսակի ռիսկերի և գործառնությունների համապարփակ դիրքերի հետ:

Ռիսկի նվազեցում
Բանկը ռիսկերի կառավարման շրջանակներում կիրառում է ածանցյալ և այլ գործիքներ
դիրքերի կառավարման համար, որոնք առաջանում են տոկոսադրույքների, տարադրամների,
ակցիաների արժեքի փոփոխության ռիսկի, վարկային ռիսկի ինչպես նաև ըստ նախատեսված
գործարքների դիրքերի փոփոխությունների հետևանքով:
Ռիսկի չափազանց կենտրոնացումներից խուսափելու համար, Բանկի քաղաքականությունը և
գործընթացները ներառում են հատուկ սկզբունքներ, ուղղված բազմաբնույթ պորտֆելի
պահպանմանը: Իրականացվում է կառավարում ռիսկի սահմանված կենտրոնացումներով:

36.1

Պարտքային ռիսկ

Բանկի գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային ռիսկի` կապված վարկառուի կողմից
պարտավորության չկատարելու հետ, որը Բանկին կորուստներ կարող է պատճառել:
Պարտքային ռիսկը Բանկի կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով էլ Բանկն այն առանձնակի
ուշադրությամբ է վերահսկում: Պարտքային ռիսկը կապված է հիմնականում վարկային
գործառնությունների հետ, որոնք հանգեցնում են վարկերի և փոխատվությունների
տրամադրմանը և ներդրումային գործունեության հետ, որոնք Բանկի ակտիվների պորտֆելի
մեջ ավելացնում են պարտքային արժեթղթեր և այլ պարտքային գործիքներ: Ռիսկն առկա է
նաև արտհաշվեկշռային ֆինանսական գործիքներում, ինչպիսիք են վարկային
պարտավորությունները: Պարտքային ռիսկի կառավարումը և վերահսկողությունը
իրականացվում է Ռիսկերի կառավարման վարչության կողմից և հաշվետվությունները
պարբերաբար ներկայացվում են Բանկի Խորհրդին և վարչությանը:
Բանկի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը լավագույնս ներկայացնում է նրանց
պարտքային ռիսկի առավելագույն ենթարկվածությունը` առանց հաշվի առնելու պահվող գրավը
կամ պարտքի որակի բարելավման այլ միջոցները:
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36.1.1 Վարկային որակի վերլուծություն
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է պարտքային ռիսկին ֆինանսական գործիքների
ենթարկվածության վերլուծությունը, որոնց գծով ակնկալվող պարտքային կորուստների
պահուստ է ճանաչվում: Ստորև բերված ֆինանսական ակտիվների համախառն հաշվեկշռային
արժեքը ներկայացնում է Բանկի՝ այդ ակտիվների գծով պարտքային ռիսկի առավելագույն
ենթարկվածությունը՝ հաշվի չառնելով որևէ ապահովվածություն կամ այլ բարելավումներ:
Ստանձնված պարտավորվածությունների կամ երաշխիքների գումարները ներկայացնում են
վարկային պարտավորվածությունների և ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերի
գումարները:
Ներքին վականիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացահայտված է ծանոթագրություն
36.1.2-ում:
Հազար ՀՀ դրամ

Ներքին վարկանիշեր
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ընթացքում ակնկալվող ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ
8,606,837

-

-

8,606,837

40,989,964

-

-

40,989,964

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

49,596,801

-

-

49,596,801

(21,094)

-

-

(21,094)

49,575,707

-

-

49,575,707

-

-

-

-

23,317,039

-

-

23,317,039

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

23,317,039

-

-

23,317,039

(18,521)

-

-

(18,521)

23,298,518

-

-

23,298,518

Բարձր
Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Բարձր
Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Փուլ 1
12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Փուլ 2
Փուլ 3
Գործողության ամբողջ Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Հիփոթեքային և
սպառողական վարկեր
Բարձր

66,152,059

-

-

66,152,059

876,387

4,942,996

-

5,819,383

Ցածր

-

647,688

-

647,688

Չաշխատող

-

-

9,316,877

9,316,877

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք

67,028,446

5,590,684

9,316,877

81,936,007

Արժեզրկումից պահուստ

(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

Ցածր

-

46,483

-

46,483

Չաշխատող

-

-

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

Ստանդարտ

Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Վարկեր և
փոխատվություններ
կոմերցիոն հաճախորդներին
Բարձր
Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Ամորտիզացված արժեքով
չափվող պարտքային
գործիքներ
Բարձր

-

-

-

-

14,463,381

-

-

14,463,381

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

14,463,381

-

-

14,463,381

(46,806)

-

-

(46,806)

14,416,575

-

-

14,416,575

Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Փուլ 1
12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Փուլ 2
Փուլ 3
Գործողության ամբողջ Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով
չափվող պարտքային
գործիքնր
Բարձր վարկանիշ

-

-

-

-

3,353,992

-

-

3,353,992

Ցածր վարկանիշ

-

-

-

-

Չաշխատող վարկանիշ

-

-

-

-

3,353,992

-

-

3,353,992

3,353,992

-

-

3,353,992

(9,297)

-

-

(9,297)

-

-

-

-

299,437

-

-

299,437

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

299,437

-

-

299,437

(1,084)

-

-

(1,084)

298,353

-

-

298,353

-

-

-

-

4,981,275

-

-

4,981,275

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

4,981,275

-

-

4,981,275

(42,433)

-

-

(42,433)

Ստանդարտ վարկանիշ

Հաշվեկշռային արժեք
(իրական արժեք)
Արժեզրկումից պահուստ

Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Բարձր
Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Վարկային
պարտավորվածություններ և
ֆինանսական երաշխիքներ
Բարձր
Ստանդարտ

Արժեզրկումից պահուստ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Փուլ 1
12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Փուլ 2
Փուլ 3
Գործողության ամբողջ Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ
7,792,909

-

-

7,792,909

24,291,883

-

-

24,291,883

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

32,084,792

-

-

32,084,792

(35,785)

-

-

(35,785)

32,049,007

-

-

32,049,007

-

-

-

-

Բարձր
Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Բարձր
Ստանդարտ

13,054,560

-

-

13,054,560

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

13,054,560

-

-

13,054,560

(71,113)

-

-

(71,113)

12,983,447

-

-

12,983,447

61,866,169

-

-

61,866,169

4,051,372

1,174,471

-

5,225,843

Ցածր

-

972,639

-

972,639

Չաշխատող

-

-

9,581,669

9,581,669

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք

65,917,541

2,147,110

9,581,669

77,646,320

Արժեզրկումից պահուստ

(1,063,745)

(248,389)

(4,451,150)

(5,763,284)

Զուտ հաշվեկշռային արժեք

64,853,796

1,898,721

5,130,519

71,883,036

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Հիփոթեքային և
սպառողական վարկեր
Բարձր
Ստանդարտ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Փուլ 1
12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Փուլ 2
Փուլ 3
Գործողության ամբողջ Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Վարկեր և
փոխատվություններ
կոմերցիոն հաճախորդներին
Բարձր

35,566,201

-

-

35,566,201

4,067,068

405,463

-

4,472,531

1,227,708

151,491

-

1,379,199

-

-

29,290,370

29,290,370

40,860,977

556,954

29,290,370

70,708,301

(114,598)

(10,074)

(8,187,583)

(8,312,255)

40,746,379

546,880

21,102,787

62,396,046

-

-

-

-

12,930,826

-

-

12,930,826

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

12,930,826

-

-

12,930,826

(108,038)

-

-

(108,038)

12,822,788

-

-

12,822,788

-

-

-

-

3,817,080

-

-

3,817,080

Ցածր վարկանիշ

-

-

-

-

Չաշխատող վարկանիշ

-

-

-

-

3,817,080

-

-

3,817,080

3,817,080

-

-

3,817,080

(26,114)

-

-

(26,114)

Ստանդարտ
Ցածր
Չաշխատող
Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Ամորտիզացված արժեքով
չափվող պարտքային
գործիքներ
Բարձր
Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով
չափվող պարտքային
գործիքնր
Բարձր վարկանիշ
Ստանդարտ վարկանիշ

Հաշվեկշռային արժեք
(իրական արժեք)
Արժեզրկումից պահուստ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ներքին վարկանիշեր

Փուլ 1
12-ամսյա
ակնկալվող
պարտքային
կորուստներ

Փուլ 2
Փուլ 3
Գործողության ամբողջ Գործողության ամբողջ
ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի
ընթացքում ակնկալվող ընթացքում ակնկալվող
պարտքային
պարտքային
կորուստներ
կորուստներ
(չարժեզրկված
(արժեզրկված
ակտիվներ)
ակտիվներ)

Ընդամենը

Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Բարձր

-

-

-

-

147,712

-

-

147,712

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

147,712

-

-

147,712

(523)

-

-

(523)

147,189

-

-

147,189

6,724,102

-

-

6,724,102

Ստանդարտ

-

-

-

-

Ցածր

-

-

-

-

Չաշխատող

-

-

-

-

6,724,102

-

-

6,724,102

(79,063)

-

-

(79,063)

Ստանդարտ

Համախառն հաշվեկշռային
արժեք
Արժեզրկումից պահուստ
Զուտ հաշվեկշռային արժեք
Վարկային
պարտավորվածություններ և
ֆինանսական երաշխիքներ
Բարձր

Արժեզրկումից պահուստ

Ածանցյալ գործարքների հետևանքով առաջացող պարտքային ռիսկը բացահայտվում է 17
ծանոթագրությունում:

36.1.2

Արժեզրկման գնահատում

Ստորև բերված հղումները ցույց են տալիս, թե տվյալ հաշվետվության որ
ծանոթագրություններում են բացահայտվում Բանկի՝ արժեզրկման գնահատման և չափման
մոտեցումները: Այն պետք է ընթերցվի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հետ
միասին (տես 4.4.6 ծանոթագրությունը):

Պարտքային ռիսկի էական աճ
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ Բանկը գնահատում է, թե արդյոք էական է աճել
ֆինանսական գործիքի պարտքային ռիսկը սկզբնական ճանաչումից հետո: Գնահատում
կատարելիս, Բանկը օգտագործում է ֆինանսական գործիքի մարման ակնկալվող ժամկետի
ընթացքում դեֆոլտի ռիսկի փոփոխությունները, այլ ոչ թե ակնկալվող պարտքային
կորուստների գումարի փոփոխությունները:
Պարտքային ռիսկի էական աճը որոշելու համար, Բանկը հաշվի է առնում ապագային միտված
ինչպես քանակական, այնպես էլ ապագային միտված որակական չափանիշներ:
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Այնուամենայնիվ, եթե ապագային միտված տեղեկատվությունը (ինչպես անհատական, այնպես
էլ խմբային կերպով) հասանելի չէ առանց չարդարացված ծախսերի կամ ջանքերի, Բանկը
օգտագործում է ժամկետանց օրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը որոշելու համար, թե
արդյոք առկա է պարտքային ռիսկի էական աճ սկզբնական ճանաչման պահից հետո։

Հաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների չափանիշներ
Ստորև ներկայացված են hաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների
պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման չափանիշները: Պարտքային ռիսկի էական աճը
սահմանելիս ներկայացված բոլոր չափանիշներն ունեն նույն կշիռը:
 30 օր ժամկետանց – Վարկերի ու փոխատվությունների 30 օրից ավել ժամկետանց լինելը
պարտքային ռիսկի էական աճի ցուցիչ է:
 Ժամկետանց – 30 օրից տարբերվող ժամկետանց: Պարտքային ռիսկի էական աճ է
դիտարկվում այն դեպքում, եթե, չնայած հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ժամկետանց օրերը
30-ից քիչ են, վերջին 6 ամսվա ընթացքում 60-ից ավել ժամկետանց օրերի առնվազն մեկ
դեպք է գրանցվել:
 Համեմատական փոփոխություն 12-ամսյա դեֆոլտի հավանականության մեջ: 12-ամսյա
դեֆոլտի հավանականության մեջ էական փոփոխությունը դիտարկվում է որպես դեֆոլտի
հավանականության փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի համար: Դա վկայում է
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Այս չափանիշը օգտագործվում է այն դեպքում, երբ
Բանկը ունի վարկանիշային ներքին համակարգ:
 Դեֆոլտի հավանականության համեմատական փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի
համար - դեֆոլտի հավանականության էական աճը գործիքի ամբողջ ժամկետի համար
վկայում է պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Այս չափանիշը օգտագործվում է այն
դեպքում, երբ Բանկը ունի վարկանիշային ներքին համակարգ:
 Դեֆոլտ («փուլ 3») վերջին 12 ամիսների ընթացքում - գոյություն ունի պարտքային ռիսկի
էական աճ, անկախ այն հանգամանքից, որ հաշվետու օրվա դրությամբ մնացորդները չեն
դասակարգվում որպես դեֆոլտային, եթե մնացորդը վերջին 12 ամիսների ընթացքում
ամենաքիչը մեկ անգամ գտնվել է 3-րդ փուլում:
 Փորձաշրջանում գտվող վարկեր․ գոյություն ունի պարտքային ռիսկի էական աճ
վերանայման պահին աշխատող կամ վերանայման պահին չաշխատող, այն վարկերի
համար, որոնք գտնվում են փորձաշրջանում (առողջացման ժամանակաշրջանից հետո
ընկած ժամանակաշրջան)։ Միաժամանակ այդ վարկերը չպետք է ունենան 30 օրից ավել
ժամկետանց օր կամ քիչ հավանական վճարման որևէ չափանիշ։

Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների չափանիշներ
Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների պարտքային ռիսկի էական
աճի որոշման չափանիշները ներկայացված են հետևյալ պարագրաֆներում: Պարտքային ռիսկի
էական աճը սահմանելիս ներկայացված բոլոր չափանիշներն ունեն նույն կշիռը:
 30 օր ժամկետանց – Վարկերի ու փոխատվությունների 30 օրից ավել ժամկետանց լինելը
պարտքային ռիսկի էական աճի ցուցիչ է:
 7 և ավել ժամկետանց օրեր հաշվարկային և ընթացիկ հաշիվների համար - Հաշվարկային և
ընթացիկ հաշիվների համար 7 և ավել ժամկետանց օրերը վկայում է պարտքային ռիսկի
էական աճի մասին:
 Ժամկետանց – 30 օրից տարբերվող ժամկետանց: Պարտքային ռիսկի էական աճ է
դիտարկվում այն դեպքում, եթե, չնայած հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ժամկետանց օրերը
30-ից քիչ են, վերջին 6 ամսվա ընթացքում 60-ից ավել ժամկետանց օրերի առնվազն մեկ
դեպք է գրանցվել:
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 Արտաքին վարկանիշային ցուցանիշի փոփոխություն - այս չափանիշի շրջանակներում հաշվի
է առնվում կորպորատիվ վարկանիշը: Վարկանշային ցուցանիշի էական փոփոխությունը
վարկանիշային գործակալության կողմից (Standard & Poor's, Moody's и Fitch) վկայում է
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Պարտքային ռիսկի էական աճը հաշվի է առնվում,
երբ ըստ S&P գործակալության սխեմայի (կամ համարժեք Moody's և Fitch
գործակալությունների սխեմաներով) վարկանիշային ցուցանիշը սկսած BB մակարդակից
ամեն անգամ մեկ մակարդակով իջնում է: Այն դեպքերում, երբ ֆինանսական
հաստատությունները չունեն կորպորատիվ վարկանիշ վերոնշյալ վարկանիշային
գործակալությունների կողմից և բանկը չունի համարժեք ներքին վարկանիշային համակարգ,
կիրառվում է կորպորատիվ դեֆոլտի վարկանիշը, որը համապատասխանում է տվյալ երկրի
սուվերեն վարկանիշին:
 Համեմատական փոփոխություն 12-ամսյա դեֆոլտի հավանականության մեջ: 12-ամսյա
դեֆոլտի հավանականության մեջ էական փոփոխությունը դիտարկվում է որպես դեֆոլտի
հավանականության փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի համար: Դա վկայում է
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Այս չափանիշը օգտագործվում է այն դեպքում, երբ
Բանկը ունի վարկանիշային ներքին համակարգ:
 Դեֆոլտի հավանականության համեմատական փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի
համար - դեֆոլտի հավանականության էական աճը գործիքի ամբողջ ժամկետի համար
վկայում է պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Այս չափանիշը օգտագործվում է այն
դեպքում, երբ Բանկը ունի վարկանիշային ներքին համակարգ:
 Դեֆոլտ («փուլ 3») վերջին 12 ամիսների ընթացքում - գոյություն ունի պարտքային ռիսկի
էական աճ, անկախ այն հանգամանքի, որ հաշվետու օրվա դրությամբ մնացորդները չեն
դասակարգվում որպես դեֆոլտային, եթե մնացորդը վերջին 12 ամիսների ընթացքում
ամենաքիչը մեկ անգամ գտնվել է 3-րդ փուլում:

Ներդրումային արժեթղթերի չափանիշներ
Ստորև ներկայացված են արժեթղթերի պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման
չափանիշները, որոնք բոլորն էլ որոշման մեջ ունեն հավասար կշիռ.
 12-ամսյա դեֆոլտի հավանականության համեմատական փոփոխություն - 12-ամսյա դեֆոլտի
հավանականության էական փոփոխությունը դիտարկվում է որպես դեֆոլտի
հավանականության փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի համար: Դա վկայում է
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Այս չափանիշը օգտագործվում է այն դեպքում, երբ
Բանկը ունի վարկանիշային ներքին համակարգ:
 Դեֆոլտի հավանականության համեմատական փոփոխություն գործիքի ամբողջ ժամկետի
համար - դեֆոլտի հավանականության էական աճը գործիքի ամբողջ ժամկետի համար
վկայում է պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Այս չափանիշը օգտագործվում է այն
դեպքում, երբ Բանկը ունի վարկանիշային ներքին համակարգ:
 Արտաքին վարկանիշային ցուցանիշի փոփոխություն - այս չափանիշի շրջանակներում հաշվի
է առնվում երկրի (սուվերեն) վարկանիշը: Վարկանշային ցուցանիշի էական փոփոխությունը
վարկանիշային գործակալության կողմից (Standard & Poor's, Moody's и Fitch) վկայում է
պարտքային ռիսկի էական աճի մասին: Պարտքային ռիսկի էական աճը հաշվի է առնվում,
երբ ըստ S&P գործակալության սխեմայի (կամ համարժեք Moody's և Fitch
գործակալությունների սխեմաներով) վարկանիշային ցուցանիշը սկսած B2 մակարդակից
ամեն անգամ մեկ մակարդակով իջնում է: Այն դեպքերում, երբ ֆինանսական
հաստատությունները չունեն կորպորատիվ վարկանիշ վերոնշյալ վարկանիշային
գործակալությունների կողմից և բանկը չունի համարժեք ներքին վարկանիշային համակարգ,
կիրառվում է կորպորատիվ դեֆոլտի վարկանիշը, որը համապատասխանում է տվյալ երկրի
սուվերեն վարկանիշին։
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Էական վատթարացման կարգավիճակից դուրս գալու չափանիշներ
Եթե առկա չէ Բանկի կողմից պարտքային ռիսկի էական աճի որոշման չափանիշներից որևիցէ
մեկը, ապա տեղի է ունենում փուլ 2-ից անցում փուլ 1-ին, բացառությամբ վերանայված
պարտքերի, որոնց համար կիրառվում է փորձաշրջան:

Պարտքային ռիսկի մակարդակներ
Բանկը առանձնացնում է պարտքային ռիսկի մակարդակները տարբեր տվյալների հիման վրա,
որոնք կանխատեսում են դեֆոլտի ռիսկը և հիմնվում են վարկային փորձված դատողության
վրա: Պարտքային ռիսկի մակարդակները սահմանվում են որակական և քանակական
(հիմնականում ժամկետանց օրերով պայմանավորված) գործոններով, որոնք մատնանշում են
դեֆոլտի ռիսկը: Այս գործոնները տարբերվում են կախված ռիսկի բնույթից և փոխառուի
տեսակից:
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս Բանկի գնահատման համակարգի քարտեզագրումը և
գործընկերների արտաքին վարկանիշները.
Միջազգային արտաքին վարկանիշային գործակալության
(S&P) վարկանիշ

Վարկանիշ

12-ամսյա PD

Բարձր

0.001-0.04%

BBB+ -ից B-

Ստանդարտ

0.052-7.48%

CCC+ to CC

Ոչ ստանդարտ

13.385-29.13%

Չաշխատող

100%

AAA -ից A-

D

Խմբային կամ անհատական գնահատում
Բանկը ակնկալվող պարտքային կորուստները հաշվարկում է անհատական կամ խմբային
հիմունքներով: Ակտիվների դասերը, որտեղ ակնկալվող պարտքային կորուստների
հաշվարկները կատարվում են անհատական հիմունքներով, ներառում են.
 փուլ 3-ում գտնվող անհատապես նշանակալից վարկեր` ֆինանսական ակտիվների դասից
անկախ,
 խոշոր և առանձնահատուկ վարկեր
 գանձապետական, առևտրային և միջբանկային հարաբերություններ, ինչպիսիք են
բանկերում պահվող միջոցները, հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթերը և
ամորտիզացված արժեքով/իրական արժեքով՝ այլ համապափակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող պարտքային գործիքները,
 Մնացորդներ, որոնք դասակարգվել են որպես ձեռքբերված կամ ստեղծված արժեզրկված,
եթե սկզբնական վարկը ապաճանաչվել է, իսկ նոր վարկը ճանաչվել է պարտքի
վերակազմավորման արդյունքում:
Բանկը խմբավորում է ակտիվները, որոնց ակնկալվող պարտքային կորուստները չեն
հաշվարկվում անհատական հիմունքներով, ըստ համանման պարտքային ռիսկով առանձին
դասերի՝ հիմնվելով վարկերի բնութագրերի վրա, ինչպես օրինակ՝
 վարկի տեսակը (կորպորատիվ, հիփոթեք, վարկային քարտ, սպառողական վարկ և այլն)
 հաճախորդի տեսակը (օրինակ՝ ֆիզիկական անձ կամ իրավաբանական անձ կամ ըստ
տնտեսության ճյուղի),
 գրավի տեսակը (օրինակ՝ գույք, ստացվելիք գումարներ և այլն),
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 արժույթ
 այլ բնորոշ հատկանիշներ:

Դեֆոլտի սահմանում և «առողջացում»
Բանկը համարում է ֆինանսական գործիքը դեֆոլտի ենթարկված, և, հետեւաբար, Փուլ 3-ում
դասակարգված (արժեզրկված)՝ ակնկալվող պարտքային կորուստների հաշվարկների համար,
բոլոր այն դեպքերում, երբ փոխառուի պայմանագրային վճարումները 90 օր ժամկետանց են:
Բանկը միջբանկային հաշիվները համարում է դեֆոլտի ենթարկված և անհապաղ
գործողություններ է կատարում, երբ պահանջվող վճարումները չեն կատարվում մինչև
աշխատանքային օրվա ավարտը, ինչպես նշված է անհատական պայմանագրերով:
Որպես որակական գնահատման մի մաս՝ առ այն՝ արդյոք հաճախորդը վճարունակ է, Բանկը
նաև դիտարկում է տարբեր դեպքեր, որոնք կարող են մատնացույց անել «քիչ հավանական
վճարման» կարգավիճակը: Նման դեպքերում Բանկը մանրամասն դիտարկում է, թե արդյոք
այդ իրադարձությունը կարող է հանգեցնել հաճախորդի՝ դեֆոլտի ենթարկված լինելուն, և,
հետևաբար, գնահատվում է՝ արդյոք պետք է վարկը դասակարգել Փուլ 3-ում՝ ակնկալվող
պարտքային կորուստների հաշվարկների համար, թե արդյոք Փուլ 2-ում դասակարգումը
բավարարում է: Նման իրադարձությունները ներառում են.













դատավարություն, պարտքի հավաքագրման համար իրավական գործողությունների
կատարում կամ հարկադիր կատարում,
պարտապանի լիցենզիայի կասեցում,
վարկառուն համարվում է համավարկառու, երբ հիմնական վարկառուն դեֆոլտում է,
նույն մնացորդի բազմակի վերաձևակերպում,
կան հիմնավոր մտավախություններ վարկառուի ապագա ունակության վերաբերյալ`
կայուն և բավարար դրամական հոսքերի ստեղծման հետ կապված,
վարկառուի վարկերի օգտագործման մակարդակը՝ վարկային լծակը, զգալիորեն
ավելացել է կամ առկա են վարկային լծակի նման փոփոխության համար արդարացված
սպասումներ. հաշվետու ժամանակահատվածում կապիտալը 50%-ով կրճատվել է
վնասների պատճառով,
պարտքերի ծածկման գործակիցը ցույց է տալիս, որ պարտքը կայուն չէ,
հիմնական հաճախորդի կամ վարձակալի կորուստ,
փոխկապակցված և կարևոր հաճախորդ դիմել է սնանկ ճանաչվելու համար,
վերաձևակերպում՝ վարկի զգալի մասի զիջմամբ,
վարկային կազմակերպությունը սնանկության գործառույթ է սկսում փոխառուի
նկատմամբ:

Ըստ Բանկի քաղաքականության՝ ֆինանսական գործիքը համարվում է «առողջացած», և
հետևաբար վերադասակարգվում Փուլ 3-ից, եթե առնվազն երեք անընդմեջ ամիսների
ընթացքում դեֆոլտի սահմանված չափանիշներից որևէ մեկը բացակայել է: Ակտիվի՝
առողջանալուց հետո Փուլ 2-ում կամ Փուլ 1-ում դասակարգելու որոշումը կախված է
առողջացման պահին ճշգրտված ռիսկի մակարդակից, և արդյոք սա նշանակում է, որ
սկզբնական ճանաչման համեմատ եղել է պարտքային ռիսկի զգալի աճ: Բանկի` ակնկալվող
պարտքային կորուստների «առողջացման» չափանիշն ավելի մեղմ է, քան վերանայված և
չաշխատող պարտքերի վերաբերյալ 12-ամսյա պահանջը:

Վերանայված և փոփոխված վարկեր
Բանկը երբեմն զիջումներ կամ փոփոխություններ է կատարում վարկի սկզբնական
պայմաններում՝ արձագանքելով վարկառուի ֆինանսական դժվարություններին՝ գրավը
սեփականություն վերցնելու կամ այլ կերպ այն հավաքագրելու փոխարեն: Բանկը համարում է
վարկը վերանայված այն ժամանակ, երբ կատարում է զիջումներ կամ փոփոխություններ՝
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ելնելով վարկառուի ներկա կամ կանխատեսվող ֆինանսական դժվարություններից, և դրանք
չէր կատարի, եթե վարկառուն ֆինանսապես առողջ լիներ: Ֆինանսական դժվարությունների
ցուցիչներ են ֆինանսական ցուցանիշների ձախողումները կամ պարտքային ռիսկերի բաժնի
կողմից բարձրացված էական մտահոգությունները: Վերանայման միջոցառումները կարող են
ընդգրկել վճարման պայմանավորվածությունների երկարաձգում և վարկավորման նոր
պայմանների համաձայնեցում: Պայմանների վերանայումից հետո ցանկացած արժեզրկում
չափվում է արդյունավետ տոկոսադրույքի կիրառմամբ, որը հաշվարկվում է պայմանների
փոփոխությունից առաջ: Դա Բանկի՝ վերանայված վարկերի վերահսկման քաղաքականությունն
է, ինչը կօգնի ապահովել ապագա վճարումների հավանականությունը:
Ապաճանաչման վերաբերյալ որոշումները և Փուլ 2-ի ու Փուլ 3-ի միջև դասակարգումը
կատարվում է դեպք առ դեպք:
Բանկը «առողջացման» ժամանակաշրջան է սահմանում վերանայումից հետո ընկած 12-ամսյա
ժամանակաշրջանը, որը կիրառվում է միայն վերանայված և չաշխատող պարտքերի համար
(բացառելով արտոնյալ ժամանակահատվածը): Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
վերանայումից անմիջապես հետո հնարավոր չէ որոշել ֆինանսական դժվարությունների
առկայությունը՝ անհրաժեշտ է օգտագործել «առողջացման» ժամանակաշրջանը՝ որոշելու
համար արդյոք պարտքն արդյունավետ է «առողջացել»: Այսպիսով, բոլոր վերանայված և
չաշխատող պարտքերը վերանայումից հետո՝ «առողջացման» ժամանակաշրջանում, պետք է
մնան 3-րդ փուլում, անկախ պարտավորության դրական դրսևորումից (ժամկետանց օրերի
բացակայություն և այլն):
Բանկը փորձաշրջան է համարում «առողջացման» ժամանակաշրջանից հետո ընկած 24-ամսյա
ժամանակաշրջանը, որը կիրառվում է վերանայված և աշխատող պարտքերի համար: Ակտիվը՝
որպես վերանայված և աշխատող պարտքեր դասակարգվելուց հետո շարունակում է մնալ
առնվազն 24-ամսյա փորձաշրջանում որպես վերանայված:
Որպեսզի վարկը չդասակարգվի վերանայված կատեգորիայում, հաճախորդը պետք է
համապատասխանի բոլոր հետևյալ չափանիշներին.
 իր բոլոր պարտքերը պետք է դիտարկվեն աշխատող,
 երկու տարվա փորձաշրջանն ավարտվում է այն օրը, երբ վերանայման պայմանագիրը
համարվում է աշխատող,
 փորձաշրջանի ժամկետի առնվազն կեսի ընթացքում ոչ էական համարվող մայր գումարի
կամ տոկոսագումարի կանոնավոր վճարումներ,
 հաճախորդը չունի որևէ պայմանագիր, որը ավելի քան 30 օր ժամկետանց է:
Եթե փոփոխությունները զգալի են, վարկը ապաճանաչվում է, ինչպես բացատրվում է 4.4.4
ծանոթագրությունում:

Դեֆոլտի հավանականություն (PD)
PD- ն ներկայացնում է վարկառուի կողմից իր ֆինանսական պարտավորությունները կա՛մ
առաջիկա 12 ամիսների (12mECL), կա՛մ պարտավորության գործողության ամբողջ ժամկետի
(LTECL) ընթացքում չկատարելու հավանականությունը:
Գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքի PD հաշվարկվում է կիրառելով ժամկետայնության
կառուցվածքը 12-ամսյա PD-ի վրա: Ժամկետայնության կառուցվածքը ցույց է տալիս, թե ինչպես
է փոխվում պորտֆելի դեֆոլտ հավանականությունը՝ սկզբնական ճանաչման պահից սկսած՝
վարկի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում: Ժամկետայնության կառուցվածքը
հիմնված է պատմականորեն դիտարկված տվյալների վրա և ենթադրվում է, որ նույնն է
պորտֆելի և վարկային դասի խմբի բոլոր ակտիվների համար: Սա հաստատվում է պատմական
վերլուծությունների հիման վրա:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.

97

Վնաս դեֆոլտի ժամանակ (LGD)
LGD- ն որոշվում է այն գործոնների հիման վրա, որոնք ազդում են դեֆոլտից հետո
իրականացվող վերականգնումների վրա: Դրանք տարբերվում են ըստ ֆինանսական գործիքի
տեսակի.
 ապահովված ֆինանսական գործիքների համար սա առաջին հերթին հիմնված է գրավի
տեսակի և դրա կանխատեսվող արժեքների, պարտադիր վաճառքների դեպքում
շուկայական/հաշվեկշռային արժեքների պատմական զեղչերի, բռնագանձման
ժամանակահատվածի և դիտարկվող փոխհատուցման ծախսերի վրա:
 Չապահովված ֆինանսական գործիքների դեպքում LGD- ն սովորաբար սահմանվում է ըստ
գործիքի տեսակի՝ տարբեր փոխառուների վերականգնման սահմանափակ տարբերակման
պատճառով: LGD-ի վրա ազդում է հավաքագրման ռազմավարությունը՝ ներառյալ
պայմանագրային պարտքերի վաճառքը և գինը:

Դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումար (EAD)
12-ամսյա և գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում EAD- ները որոշվում են ակնկալվող
վճարումների հիման վրա, որը տարբերվում է ըստ ֆինանսական գործիքի տեսակի.
 Պայմանագրային ժամկետ ունեցող ֆինանսական գործիքների դեպքում դա հիմնված է
փոխառուի կողմից 12 ամսվա կամ ամբողջ ժամկետի ընթացքում իրականացվելիք
պայմանագրային մարումների վրա: Սա նաև ճշգրտվում է փոխառուի կողմից կատարվելիք
ակնկալվող գերավճարներով: Հաշվարկի մեջ ներառվում են նաև վաղաժամկետ
մարման/վերաֆինանսավորման հետ կապված ենթադրությունները:
 Վերականգնվող ֆինանսական գործիքի համար դեֆոլտի ռիսկին ենթարկվածությունը
կանխորոշվում է` ընթացիկ մնացորդային հաշվեկշռին գումարելով «վարկի
շրջանառելիության գործակիցը», ինչը հաշվի է առնում դեֆոլտի պահին մնացած
սահմանաչափի ակնկալվող օգտագործումը: Այս ենթադրությունները տարբերվում են ըստ
ֆինանսական գործիքի տեսակի և ընթացիկ սահմանաչափերի օգտագործման` հիմնվելով
Բանկի դեֆոլտների վերջին տվյալների վերլուծության վրա:

Կանխատեսվող տեղեկատվություն
Ակնկալվող պարտքային կորուստների գնահատման մոտեցումը ներկայացվում է 4.4.6
ծանոթագրության գնահատումներում ու ենթադրություններում: Ամբողջականության և
ճշգրտության ապահովման նպատակով Բանկը օգտագործում է տեղեկատվություն երրորդ
կողմի աղբյուրներից (ՀԲ, ԿԲ, ՀՀ Կառավարություն և այլն): Մակրոտնտեսական գործոնների
ազդեցության գնահատման նպատակով Բանկը որոշում է ընտրված մակրոտնտեսական
գործոնների և կանխատեսված տարբեր սցենարների (բազային, լավատեսական և
վատատեսական) կշիռները, ներառյալ











ՀՆԱ աճ
ՀՆԱ (արտահայտված ՀՀ դրամով),
Զուտ ընթացիկ արտասահմանյան տրանսֆերներ,
Գործազրկության մակարդակ,
Բանկի չաշխատող վարկերի մասնաբաժինն ընդհանուր տրված վարկերում
Առևտրի աճ
Արդյունաբերության աճ
Շինարարության աճ
Գյուղատնտեսության աճ
Պաշտոնական փոխարժեք
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Գնաճ
Անշարժ գույքի գներ (միջին գինը Երևան քաղաքում):

36.1.3

Պարտքային ռիսկի առավելագույն չափի կենտրոնացումներ

Աշխարհագրական սեգմենտներ
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի՝ պարտքային ռիսկերի
կենտրոնացումները հաշվեկշռային արժեքներով՝ դասակարգված ըստ աշխարհագրական
Հազար ՀՀ դրամ
ՀՀ

Ոչ ՏՀԶԿ
երկրներ

ՏՀԶԿ

Ընդամենը

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

40,803,674

4,434,214

4,337,819

49,575,707

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

19,784,470

2,820,760

693,288

23,298,518

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

-

-

912

912

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

128,955,784

12,445,433

-

141,401,217

- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների միջոցով
չափվող ներդրումային արժեթղթեր

3,353,992

-

-

3,353,992

- Ամորտիզացված արժեքով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

14,416,575

-

-

14,416,575

290,057

-

8,296

298,353

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

207,604,552

19,700,407

5,040,315

232,345,274

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

176,281,024

6,504,388

13,313,966

196,099,378

Ներդրումային արժեթղթեր

Այլ ֆինանսական ակտիվներ

Ակտիվները դասակարգվում են՝ հիմք ընդունելով այն երկիրը, որտեղ գործընկեր կողմը
գրանցված է:

Արդյունաբերության ճյուղեր
2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի պարտքային ռիսկերը դասակարգված ըստ
տնտեսության ճյուղերի կենտրոնացած են ֆինանսական հատվածում, բացառությամբ վարկերի:
Արդյունաբերության ճյուղայնության բաշխումը վարկերի համար տե՛ս ծանոթագրություն 19-ը:

36.1.4 Գրավ և վարկային ապահովման այլ միջոցներ
Պահանջվող գրավի գումարը և տեսակը կախված են փոխառուի պարտքային ռիսկի
գնահատումից: Գոյություն ունեն գրավադրման յուրաքանչյուր տեսակի ընդունելիության և
գնահատման վերաբերյալ ուղեցույցեր:
Ստացված գրավի հիմնական տեսակները հետևալն են.
 արժեթղթերի փոխառոության և հակադարձ հետգնման գործարքների դեպքում՝, դրամական
միջոցներ կամ արժեթղթեր,
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 առևտրային վարկերի դեպքում՝ անշարժ և շարժական գույք, սարքավորումներ, պաշարներ և
առևտրային դեբիտորական պարտքեր, իսկ հատուկ հանգամանքներում՝ պետական
երաշխիքներ,
 գրավադրմամբ սպառողական վարկերի դեպքում՝ անշարժ գույք
 հիփոթեքային վարկերի դեպքում՝ անշարժ գույք:
Բանկը նաև երաշխիքներ է ստանում մայր ընկերություններից իրենց դուստր ընկերությունների
վարկերի համար: Ղեկավարությունը վերահսկում է գրավի շուկայական արժեքը և
անհրաժեշության դեպքում՝ ըստ հիմնական համաձայնագրի՝ պահանջում լրացուցիչ գրավ:
21,303,216 հազար դրամ ընդհանուր գումարով վարկերի գծով արժեզրկման ակնկալվող
կորուստների գծով պահուստ չի ձևավորվել գրավների առկայության պատճառով (2018թ.՝
30,461,699 հազար դրամ):
Կորպորատիվ կազմակերպությունների երկարաժամկետ ֆինանսավորումը և վարկավորումը
հիմնականում ապահովվում են գրավով, ֆիզիկական անձանց գծով վերականգնվող վարկային
գծերը հիմնականում ապահովված չեն: Ի լրումն, վարկային կորուստը նվազագույնի հասցնելու
համար Բանկը վարկառուից լրացուցիչ երաշխիքներ է պահանջում, հենց որ համապատասխան
անհատական վարկերի և փոխատվությունների արժեզրկման հատկանիշներ են նկատվում:
Վարկեր և փոխատվություններից տարբեր ֆինանսական ակտիվներ ապահովող գրավները
որոշվում են ֆինանսական գործիքի բնույթով: Հիմնականում ֆինանսական
հաստատություններին, հատկապես բանկերին, վարկեր և կանխավճարներ տրամադրելու
համար գրավներ չեն պահանջվում: Բացառություն են կազմում այն գրավները, որոնք ձեռք են
բերվել ըստ հետգնման պայմանագրերի և արժեթղթերի փոխառության գործարքներից:
Պարտատոմսերը և այլ պարտքային արժեթղթերը հիմնականում չեն ապահովվում:
Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության.
Հազար ՀՀ դրամ

31 դեկտեմբերի
2019թ.

31 դեկտեմբերի
2018թ.

73,000,400

77,735,979

12,933,173

8,603,791

520,061

288,340

Կազմակերպությունների երաշխիքներ

6,776,599

4,076,125

Դրամական միջոցներ

2,781,320

5,928,318

Կենցաղային տեխնիկա

20,300,154

21,519,423

Ապահովվածություն չունեցող

37,352,665

30,202,645

153,664,372

148,354,621

Անշարժ գույք
Շարժական գույք
Շրջանառու միջոցներ

Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ (համախառն)

Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային արժեքներն են,
և պարտադիր չէ ներկայացնեն գրավների իրական արժեքը: Գրավների շուկայական
արժեքների գնահատումները հիմնված են գրավի գնահատման վրա ըստ տրամադրված
վարկերի ամսաթվի: Հիմնականում դրանք չեն թարմացվում մինչև վարկերը չգնահատվեն,
որպես անհատապես արժեզրկված:
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36.2 Շուկայական ռիսկ
Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական միջոցների
հոսքերը կամ իրական արժեքը կտատանվի այնպիսի շուկայական փոփոխականների
պատճառով, ինչպիսիք են տոկոսադրույքները և արտարժույթի փոխարժեքները: Բանկը
տարանջատում է շուկայական ռիսկերը առևտրային և ոչ առևտրային պորտֆելների: Ոչ
առևտրային պորտֆելը կառավարվում և վերահսկվում է զգայունության վերլուծությունների
օգնությամբ: Արտարժույթների կենտրոնացումներից բացի, Բանկը չունի շուկայական ռիսկի
զգալի այլ կենտրոնացումներ:

36.2.1 Շուկայական ռիսկ – Ոչ առևտրային
Տոկոսադրույքի ռիսկ
Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է այն հավանականությունից, որ տոկոսադրույքների
փոփոխություններն ուղղակիորեն կազդեն Բանկի ֆինանսական գործիքների հետ կապված
դրամական միջոցների հոսքի և նրանց իրական արժեքի վրա: Բանկի Խորհուրդը սահմանել է
որոշված ժամկետների համար տոկոսադրույքների ճեղքվածքների չափ: Դիրքերը վերահսկվում
են օրական կտրվածքով:
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս Բանկի ֆինանսական արդյունքների զգայունությունը
տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ՝ այլ փոփոխականները
հաստատուն մնալու պայմանով:
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության զգայունությունը տոկոսադրույքներում
ենթադրվող փոփոխությունների ազդեցությունն է մեկ տարվա զուտ տոկոսային եկամուտի վրա`
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեկշռում հաշվառվող տատանվող տոկոսադրույքով ոչ
առևտրային ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների գծով: Կապիտալի
զգայունությունը հաշվարկվում է վերագնահատելով վաճառքի համար մատչելի հաստատուն
տոկոսադրյուքով ակտիվները 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ` հիմք ընդունելով
տոկոսադրույքների ենթադրվող փոփոխությունները:
Կապիտալի զգայունությունը վերլուծվում է ըստ ակտիվի իրացման ժամկետների: Կապտիալ
ընդհանուր զգայունությունը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ եկամտաբերության կորում
կան զուգահեռ փոփոխություններ, մինչդեռ ըստ ժամկետների վերլուծությունը ցույց է տալիս
զգայունությունը ոչ զուգահեռ փոփոխությունների նկատմամբ:
Հազար ՀՀ դրամ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կապիտալի զգայունություն

Արտարժույթ

Փոփոխություններ
հիմնական
տոկոսադրույքներում

Զուտ
տոկոսային
6
եկամտի
զգայու- Մինչև ամսից
նություն 6 ամիս 1 տարի

1-ից 5
տարի

5
տարուց
ավելի Ընդամենը

ՀՀ դրամ

+1

-

2,733

-

-

62,974

65,707

ԱՄՆ դոլար

+1

-

-

-

22,059

-

22,059

ՀՀ դրամ

-1

-

(2,755)

-

-

(67,719)

(70,474)

ԱՄՆ դոլար

-1

-

-

-

(22,578)

-

(22,578)
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Հազար ՀՀ դրամ

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կապիտալի զգայունություն

Արտարժույթ

Փոփոխություններ
հիմնական
տոկոսադրույքներում

Զուտ
տոկոսային
6
եկամտի
զգայու- Մինչև ամսից
նություն 6 ամիս 1 տարի

1-ից 5
տարի

5
տարուց
ավելի Ընդամենը

ՀՀ դրամ

+1

-

-

-

11,973

61,110

73,083

ԱՄՆ դոլար

+1

-

-

-

31,343

-

31,343

ՀՀ դրամ

-1

-

-

-

(12,179)

(66,103)

(78,282)

ԱՄՆ դոլար

-1

-

-

-

(32,366)

-

(32,366)

Արտարժույթի ռիսկ
Արտարժույթի ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների արժեքը կտատանվի
արտարժույթի փոխարժեքեներում փոփոխությունների հետևանքով: Տնօրենների Խորհուրդը
սահմանել է սահմանաչափեր արտարժութային դիրքերի համար: Դիրքերը վերահսկվում են
օրական կտրվածքով:
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս այն արտարժույթները, որոնք կարող են ազդել 2019թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի ոչ առևտրային դրամային ակտիվների և
պարտավորությունների և դրանց կանխատեսված դրամական միջոցների հոսքերի վրա:
Վերլուծությունը հաշվարկում է արտարժույթի ՀՀ դրամի նկատմամբ հնարավոր
տատանումների ազդեցությունը, այլ փոփոխականները հաստատուն մնալու պայմանով,
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության վրա (կապված արտարժույթի նկատմամբ
զգայուն ոչ առևտրային դրամային ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքի
փոփոխմամբ): Աղյուսակում հանդիպող բացասական արժեքը արտացոլում է ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունում կամ կապիտալում պոտենցիալ զուտ նվազում,
մինչդեռ դրական արժեքը ցույց է տալիս պոտենցիալ զուտ աճ:
Հազար ՀՀ դրամ

Արտարժույթ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Փոփոխություն
արտարժույթի
փոխարժեքում, %

Ազդեցությունը
Փոփոխություն
շահույթի վրա
արտարժույթի
մինչև հարկումը փոխարժեքում, %

Ազդեցությունը
շահույթի վրա
մինչև հարկումը

ԱՄՆ դոլար

+5

(1,096,197)

+5

(50,878,720)

Եվրո

+5

846,010

+5

(1,424,050)

ԱՄՆ դոլար

(5)

1,096,197

(5)

50,878,720

Եվրո

(5)

(846,010)

(5)

1,424,050

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.

102

Բանկի արտարժույթի ռիսկի վերլուծությունն ըստ ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների ունի հետևյալ տեսքը.
Հազար ՀՀ դրամ

2019
ՀՀ դրամ

Ազատ փոխարկելի Ոչ փոխարկելի
արժույթ
արժույթ

Ընդամենը

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

17,563,109

31,169,581

843,017

49,575,707

208,826

23,089,692

-

23,298,518

78,632,072

58,855,637

3,913,508

141,401,217

- իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների միջոցով չափվող
ներդրումային արժեթղթեր

2,098,225

1,255,767

-

3,353,992

- ամորտիզացված արժեքով
չափվող ներդրումային
արժեթղթեր

3,970,822

10,445,753

-

14,416,575

290,174

8,179

-

298,353

102,763,228

124,824,609

4,756,525

232,344,362

2,167,803

5,218,510

925

7,387,238

75,933,859

107,305,900

6,498,791

189,738,550

Փոխառություններ

3,975,376

1,932,256

-

5,907,632

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

1,269,864

8,253,791

-

9,523,655

Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ

1,649,163

991

-

1,650,154

84,996,065

122,711,448

6,499,716

214,207,229

12,882,472

(17,434,107)

4,531,397

(20,238)

Զուտ դիրք 2019թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

30,649,635

(15,320,946)

2,788,206

18,116,895

Վարկային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ 2019թ.
դեկտեմբերի 31-ին

2,548,570

2,432,705

-

4,981,275

Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
և փոխատվություններ
Ներդրումային արժեթղթեր

Այլ ֆինանսական ակտիվներ
Ընդամենը

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ

Ընդամենը
Ընդամենը ածանցյալ
ֆինանսական գործիքների
ազդեցությունը
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Հազար ՀՀ դրամ

2019
ՀՀ դրամ

Ազատ փոխարկելի Ոչ փոխարկելի
արժույթ
արժույթ

Ընդամենը

Ընդամենը ֆինանսական
ակտիվներ

97,741,585

94,824,901

3,532,107

196,098,593

Ընդամենը ֆինանսական
պարտավորություններ

68,875,878

103,700,871

3,767,962

176,344,711

(12,761)

15,255

(14,522)

(12,028)

Զուտ դիրք 2018թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

28,852,946

(8,860,715)

(250,377)

19,741,854

Վարկային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ 2018թ.
դեկտեմբերի 31-ին

3,243,348

3,480,754

-

6,724,102

Ընդամենը ածանցյալ
ֆինանսական գործիքների
ազդեցությունը

Ազատ փոխարկելի արտարժույթը հիմնականում ներկայացնում է ԱՄՆ դոլարը, բայց ներառում
է նաև ՏՀԶԿ-ի երկրների արժույթները: Ոչ փոխարկելի գումարները վերաբերվում են ԱՊՀ
երկրների արժույթներին, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը:

36.3

Իրացվելիության ռիսկ

Իրացվելիության ռիսկը կապված է Բանկի ֆինանսական պարտավորությունները ժամանակին
մարելու կարողությամբ նորմալ և սթրեսային իրավիճակներում: Այս ռիսկի զսպման նպատակով
Բանկը ներգրավում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, ի լրումն իր հիմնական ավանդային
բազայի, կառավարում է ակտիվները հաշվի առնելով իրացվելիության ռիսկը և վերլուծում է
ապագա դրամական միջոցների հոսքերը և իրացվելիությունը օրական կտրվածքով: Սա
ներառում է նաև սպասվելիք դրամական միջոցների հոսքերի գնահատումները և բարձր
իրացվելի ապահովվածության հասանելիությունը, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է
օգտագործվել լրացուցիչ ֆինանսավորում ստանալու նպատակով:
Բանկը պահում է բարձր իրացվելի և ապակենտրոնացված ակտիվների պորտֆել, որը կարող է
հեշտությամբ կանխիկացվել դրամական միջոցների հոսքերի չկանխատեսված ընդհատման
դեպքում: Բանկն ունի նաև ապահով վարկային գծեր, որ նա կարող է օգտագործել
իրացվելիության կարիքները բավարարելու համար: Բացի այդ Բանկը ՀՀ կենտրոնական
բանկում պահում է իր որոշ դրամով պարտավորությունների 2%-ի և որոշ արտարժույթով
պարտավորությունների 18%-ի չափով պահուստավորման գումար (տես ծանոթագրություն 16-ը):
Իրացվելիության դիրքը գնահատվում և կառավարվում է տարբեր սցենարների դեպքում, հաշվի
առնելով սթրես գործոնները կապված շուկայի հետ ընդհանրապես և Բանկի հետ
մասնավորապես:
Բանկի իրացվելիության կառավարումը պահանջում է հաշվի առնել իրացվելի ակտիվների այն
մակարդակը, որն անհրաժեշտ է պարտավորությունները մարելու համար ըստ ժամկետների,
ապահովել ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրների հնարավորությունը, ֆինանսավորման
արտակարգ պլանի առկայությունը և վերահսկել հաշվեկշռային իրացվելիության
նորմատիվները կանոնակարգային պահանջներին համապատասխան: Բանկը հաշվարկում է
իրացվելիության ցուցանիշները ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջներին համապատասխան:
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Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ցուցանիշները հետևյալն են.
Աուդիտ չարված
2019թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ, %

2018թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ, %

Ն21- Ընդհանուր իրացվելիություն
(Բարձր իրացվելի ակտիվներ/ Ընդհանուր
ակտիվներ)

30.72

26.87

Ն22- Ընթացիկ իրացվելիություն
(Բարձր իրացվելի ակտիվներ/ցպահանջ
պարտավորություններ)

88.86

107.07

Ստորև ներկայացվում է 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի չզեղչված ֆինանսական
պարտավորությունների բաշխումը՝ հաշվեկշռի ամսաթվից մինչև պայմանագրերում նշված
մարմանը մնացած ժամկետների համաձայն: Տես ծանոթագրություն 35-ը այս
պարտավորությունների մարման սպասվելիք ժամկետների համար: Ցպահանջ վճարումները
դասակարգված են այն ենթադրությամբ, որ վճարումը կպահանջվի անմիջապես: Սակայն
Բանկի ղեկավարությունը կարծում է, որ շատ հաճախորդներ անմիջապես վճարում չեն
պահանջի, և աղյուսակը չի արտացոլում սպասվող դրամական միջոցների հոսքերը, ինչպես
նշված է Բանկի կողմից ավանդների պահպանման պատմության մեջ:
Հազար ՀՀ դրամ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ 1 - 3 ամիս

3 - 12
ամիս

1-5 տարի

5 Ընդամենը
տարուց համախառն Հաշվեկշռային
ավելի արտահոսք
արժեք

524,038

6,379,593

935,077

90,876,669 12,352,705 70,071,399

22,228,164

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների
նկատմամբ
Փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը չզեղչված
ֆինանսական
պարտավորություններ

1,049,342

344,907

6,563

-

-

-

392,051

3,778,872

6,081,721

626,059

88,749

380,564

1,022,573

9,232,957

7,387,238

96,572 195,625,509

189,738,550

4,284,697 4,949,789

9,241,049

5,907,632

-

10,252,644

9,523,655

33,606

2,151,551

1,650,154

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

214,207,229
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Հազար ՀՀ դրամ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ 1 - 3 ամիս

3 - 12
ամիս

1-5 տարի

5 Ընդամենը
տարուց համախառն Հաշվեկշռային
արժեք
ավելի արտահոսք

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Արտարժույթի ֆորվարդ
պայմանագրեր
Ներհոսք
Արտահոսք

2,819,848

-

-

-

-

2,819,848

2,819,848

(2,824,940)

-

-

-

-

(2,824,940)

(2,824,940)

17,418,940

-

-

-

-

17,418,940

17,418,940

(17,434,086)

-

-

-

- (17,434,086)

(17,434,086)

292,780

357,737

1,540,849

1,622,982

Արտարժույթի սվոպ
պայմանագրեր
Ներհոսք
Արտահոսք

Վարկային ռիսկ
պարունակող
պարտավորություններ

Հազար ՀՀ դրամ

1,166,927

4,981,275

4,981,275

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ 1 - 3 ամիս

3 - 12
ամիս

1-5 տարի

5 Ընդամենը
տարուց համախառն Հաշվեկշռային
ավելի արտահոսք
արժեք

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների
նկատմամբ
Փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը չզեղչված
ֆինանսական
պարտավորություններ

4,091,079

254,135

1,026,724

59,010,872 19,781,588 67,504,794

3,740,023 1,249,092

10,361,053

9,039,951

119,856

155,994,611

151,452,004

2,147,945 6,204,338

9,593,688

6,636,888

9,577,501

107,806

-

1,133,599

-

132,535

397,605

9,255,412

-

9,785,552

8,576,459

639,409

-

-

-

-

639,409

639,409

63,849,166 20,168,258 70,062,722 24,720,881 7,573,286 186,374,313

176,344,711
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Հազար ՀՀ դրամ

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ 1 - 3 ամիս

3 - 12
ամիս

1-5 տարի

5 Ընդամենը
տարուց համախառն Հաշվեկշռային
ավելի արտահոսք
արժեք

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Արտարժույթի ֆորվարդ
պայմանագրեր
Ներհոսք

613,240

-

-

-

-

613,240

613,240

(612,455)

-

-

-

-

(612,455)

(612,455)

Ներհոսք

2,660,308

-

-

-

-

2,660,308

2,660,308

Արտահոսք

(2,673,121)

-

-

-

-

(2,673,121)

(2,673,121)

149,412

626,172

1,167,511 2,629,007 2,152,000

6,724,102

6,724,102

Արտահոսք
Արտարժույթի սվոպ
պայմանագրեր

Վարկային ռիսկ
պարունակող
պարտավորություններ

Բանկի մոտ առկա է էական բացասական կուտակային իրացվելիության ճեղքվածք մինչև մեկ
տարվա կտրվածքով: Տես ծանոթագրություն 35-ը: Դա այն բանի հետևանք է, որ 2019թ-ի
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի հիմնական ֆինանսավորման աղբյուր են հանդիսանում
մինչև մեկ տարվա մարման ժամկետ ունեցող ավանդները: Բանկի ղեկավարությունը կարծում է,
որ չնայած մինչև մեկ տարվա մարման ժամկետ ունեցող ավանդները էական կշիռ են կազմում,
վերջին տարիներին ձևավորված փորձը ցույց է տալիս, որ նշված ավանդները հանդիսանում են
կայուն և երկարատև ֆինանսավորման աղբյուր:

36.4

Գործառնական ռիսկ

Գործառնական ռիսկը ուղղակի կամ անուղղակի կորստի ռիսկն է, որն առաջանում է
պատճառների լայն բազմազանությունից՝ կապված Բանկի ֆինանսական գործիքների մեջ
ներգրավվածության, գործընթացների, անձնակազմի, տեխնոլոգիաների և
ենթակառուցվածքների հետ, և արտաքին գործոններից՝ բացառությամբ վարկային,
շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի, ինչպիսիք են իրավական և կարգավորիչ
պահանջները և կորպորատիվ վարքագծի ընդհանուր ընդունված չափանիշները:
Բանկի նպատակն է կառավարել գործառնական ռիսկը՝ ֆինանսական վնասներից և
հեղինակության կորստից խուսափումը հավասարակշռելով ռիսկի կառավարման ծախսային
արդյունավետության հետ:
Գործառնական ռիսկի կառավարմանն ուղղված վերահսկողության մշակման և իրականացման
հիմնական պատասխանատվությունը կրում է Ռիսկերի կառավարման վարչությունը,
Խորհուրդը, Գործադիր մարմինը: Այս պատասխանատվությունը ուղեկցվում է գործառնական
ռիսկի կառավարման համար համընդհանուր չափանիշների մշակմամբ հետևյալ ոլորտներում՝


պարտականությունների համապատասխան տարանջատման պահանջներ, այդ թվում
գործարքների անկախ հաստատում,



գործարքների համաձայնեցման և մոնիթորինգի պահանջներ,



կարգավորիչ և այլ իրավական պահանջների համապատասխանեցում, ներառյալ ՀՀ ԿԲ
ներքին վերահսկողության համակարգի վերաբերյալ նվազագույն պահանջները,
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վերահսկողական մեխանիզմների և ընթացակարգերի փաստաթղթավորում,



առաջացած գործառնական ռիսկերի պարբերաբար գնահատման պահանջներ, ինչպես
նաև ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ընթացակարգերի համապատասխանություն,



գործառնական կորուստների զեկուցման պահանջներ և առաջարկվող մեղմացուցիչ
գործողություններ,



արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի մշակում,



վերապատրաստում և մասնագիտական զարգացում,



էթիկայի և գործարար չափանիշներ,



ռիսկերի մեղմացում:

Բանկի ստանդարտների համապատասխանությունը ուղեկցվում է ներքին աուդիտի կողմից
իրականացվող պարբերական դիտարկումներով: Ներքին աուդիտի դիտարկումների
արդյունքերը քննարկվում են Բանկի ղեկավարության այն ներկայացուցչի հետ, որին դրանք
վերաբերում են: Դիտարկումների ամփոփագրերը ներկայացվում են Խորհրդին:

37

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական
միջոցների հոսքերի համադրում

Բանկի պարտավորություններում ֆինանսավորման գործունեությունից առաջացող
փոփոխությունները կարող են դասակարգվել հետևյալ կերպ.
Հազար ՀՀ դրամ

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Փոխառություններ

Թողարկված
պարտքային
արժեթղթեր

Վարձակալության գծով
պարտավորություններ

Ընդամենը

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)

664,614,242

6,753,872

5,819,048

-

677,187,162

891,865

(21,929)

(62,699)

1,499,490

2,306,727

Անցում ՖՀՄՍ 16-ին

-

-

-

1,144,612

1,144,612

Վարձակալության գծով
պարտավորության ճշգրտում

-

-

-

218,314

218,314

(6,141)

(79,181)

(133,054)

-

(218,376)

Հաշվեգրված տոկոսներ

898,006

57,252

70,355

136,564

1,162,177

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

7,387,238

5,907,632

9,523,655

1,068,470

23,886,995

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Դրամային հոսքերից
Վճարումենր
Ստացված գումար
Ոչ դրամային հոսքերից

Փոխարժեքային
տարբերությունից (օգուտ)/վնաս

(431,020) (676,922,391)
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Հազար ՀՀ դրամ

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Պարտավորություններ
ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Փոխառություններ

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

15,405,637

14,744,564

5,139,360

-

35,289,561

Դրամային հոսքերից

(9,303,169)

(8,066,728)

3,446,491

(160,050)

(14,083,456)

(673,322,533)

(25,863,834)

(5,493,738)

(160,050)

(704,840,155)

664,019,364

17,797,106

8,940,229

-

690,756,699

(318)

(40,948)

(9,392)

382,313

331,655

(75,333)

(60,118)

(46,960)

-

(182,411)

Հաշվեգրված տոկոսներ

75,015

19,170

37,568

-

131,753

Շահաբաժնի կուտակում

-

-

-

382,313

382,313

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

6,102,150

6,636,888

8,576,459

222,263

21,537,760

Վճարումենր
Ստացված գումար
Ոչ դրամային հոսքերից
Փոխարժեքային
տարբերությունից (օգուտ)/վնաս

38

Թողարկված
Վճարվելիք
պարտքային
արժեթղթեր շահաբաժիններ

Ընդամենը

Կապիտալի համարժեքություն

Բանկը պահպանում է ակտիվ կառավարվող կապիտալի կառուցվածք բանկային
գործունեությանը բնորոշ ռիսկերը ծածկելու համար: Բանկի կապիտալի համարժեքությունն այլ
միջոցների հետ մեկտեղ վերահսկվում է նաև օգտագործելով Բանկային Վերահսկողություն
Բազելյան Հանձնաժողովի, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված
կանոնները և նորմատիվները:
Բանկի կապիտալի կառավարման առաջնային նպատակներն են համոզվել, որ Բանկի
կապիտալը համապատասխանում է հաստատված պահանջներին, և որ Բանկը պահպանում է
ամուր վարկային վարկանիշ և առողջ կապիտալի ցուցանիշներ՝ իր գործունեությունը
ամրապնդելու և բաժնետերերի շահույթը առավելագույնի հասցնելու համար:
Բանկը կառավարում է իր կապիտալի կառուցվածքը և իրականացնում համապատասխան
ճշգրտումները տնտեսական պայմանների և իր գործունեության ռիսկերի փոփոխությանը
համապատասխան: Կապիտալի կառուցվածքը պահպանելու կամ փոփոխելու համար Բանկը
կարող է փոփոխել բաժնետերերին վճարվող շահաբաժինների գումարը, կապիտալը
վերադարձնել բաժնետերերին կամ բաժնետոմսեր թողարկել: Նախորդ տարիների համեմատ
նպատակներում, քաղաքականությունում և գործընթացներում փոփոխություններ չեն եղել:
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը սահմանվում է 12%:
Ընդհանուր կապիտալը կազմված է հիմնական կապիտալից, որը ներառում է բաժնետիրական
կապիտալը, էմիսիոն եկամուտը, չբաշխված շահույթը, այդ թվում ընթացիկ տարվա շահույթը,
գլխավոր պահուստը: Կապիտալի մեկ այլ բաղադրիչ է լրացուցիչ կապիտալը, որը ընդգրկում է
վերագնահատման պահուստները և ստորադաս փոխառությունը:
Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ըստ ռիսկերի կշիռների՝ դասակարգված համաձայն
վարկային, շուկայական և գործառնական ռիսկերի գնահատման:
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2019 և 2018թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր կապիտալի, ռիսկով կշռված
ակտիվների և կապիտալի համարժեքության նորմատիվի չափերը՝ հաշվարկված համաձայն ՀՀ
կենտրոնական բանկի պահանջների, ներկայացված է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

Աուդիտ չարված
2019թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

2018թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

Հիմնական կապիտալ

28,833,756

27,813,124

Լրացուցիչ կապիտալ

2,615,083

2,771,843

31,448,839

30,584,967

215,846,527

210,205,959

14.57%

14.55%

Ընդամենը՝ ընդհանուր կապիտալ
Ռիսկով կշռված ակտիվներ
Կապիտալի համարժեքության նորմատիվ

Ժամանակաշրջանի ընթացքում Բանկը պահպանել է կապիտալի համարժեքության նկատմամբ
բոլոր պահանջները:
Նպատակ ունենալով խթանել բանկային համակարգի գործունեության արդյունավետության
բարձրացմանը, բանկային համակարգի կայունության ու տնտեսական տարբեր
իրավիճակներում շոկերին դիմակայելու ունակության ամրապնդմանը, ինչպես նաև նպաստել
բանկային համակարգի կողմից առավել արդյունավետ և մատչելի բանկային ծառայությունների
մատուցմանը, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը 2015թ.
որոշում է կայացրել 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ և դրանից հետո բանկերի համար
ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը սահմանել 30,000,000 հազար Հայաստանի
Հանրապետության դրամ:

39

Վերլուծություն ըստ սեգմենտների

Բանկի գործառնությունները բավականին ինտեգրացված են և կազմում են մեկ գործարար
սեգմենտ ըստ ՖՀՄՍ 8 ՙԳործառնական սեգմենտներ՚ ստանդարտի պահանջների:
Արտաքին հաճախորդներից ստացվող եկամտի մեծ մասը վերաբերում է Հայաստանի
Հանրապետության ռեզիդենտներին: Բանկը չունի առանձին հաճախորդ, որից ստանում է իր
հասույթի 10%-ը կամ ավելին:
Բանկի ոչ ընթացիկ ակտիվները հիմնականում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում:
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Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցած
իրադարձություններ

2020թ․!մարտ ամսին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2019թ.
դեկտեմբեր ամսին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսը (COVID-19) դասակարգեց որպես
համաճարակ։ Կորոնավիրուսի բռնկման վերջնական ազդեցությունն այս պահին անհայտ է,
սակայն այն արդեն իսկ էական ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային տնտեսության և
խոշոր ֆինանսական շուկաների վրա: COVID-19-ի հետ կապված զարգացող իրավիճակը կարող
է որոշակի ազդեցություն ունենալ Բանկի գործառնությունների ծավալի վրա: Այն կարող է
արտահայտվել ինչպես ֆիզիկական անձ, այնպես էլ իրավաբանական անձ հանդիսացող
վարկառուների կողմից վարկային հարաբերությունների արդյունքում ստանձնած իրենց
պարտավորությունները կատարելու անկարողությամբ և այլ հանգամանքներով:
2020թ. մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարել է
երկրում արտակարգ իրավիճակ, որը կտևի մինչև 2020թ. մայիսի 14-ը։ Տվյալ ֆինանսական
հաշվետվությունները չեն արտացոլում վերը նկարագրվածի հնարավոր ազդեցությունը։

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2019թ.
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