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Fudhu 1. uuonouft)bnft)
UUU n f.Sn f.U U bf' rln n rIhU

Udl.hndprupbppp rlfrun{nul I npqbu Uq.r}urqnh hurrlurnnur trbpur6nrplnrL: UnugupLl{nr1

u.lr.unLnuLnndubpnul trhpqpnul [4ururupblnr npn2nulp [urlugLbftu bbp4pnrlp qburp h nLpbngh

rudpnqg UpurqpullrL Uqquq[ pp:

Unqtr Ud{nqhupbppfr 14urqrldurtr hurlup qumuru[utuLu.runt uttdfibp puqupulgIul4utt

14urrnr.r.rufurutrurmrlnrplnrtr btr !pnrd Utlqhnfupbppnul ulupnrLu!{n11 unbrlb!uurlnrpltutt nt

urrJpnrprul.lurtr llru,J urqtuLlnryJtrnpn2frl frtrblnr hurdtup rlfrultr ufL qbqpnuJ, bpb u{tr n!

rurlpnrpurlrutr Llrurl urqtutlnrldtrnpn2[r1 | bpuqpurlftr Uq4urqpfr rllnru durubpfr hhrn 4]runuptlblnt

4bulpnrd:1.rbn+pnn0 l{unnq b 6bnp pbnbt Etpuqpulfrtr Uqr}urqfrpp tr UqryuqnhL tthg ttbpt4utltugulnrl

rf ruuunuprpbpp pqpuJhtr unuppbpur[n{ Prutrlafr qfuurrluruurlfrL qpurubtrlulnrrl Uutl

rlurutrru6lnrlbpnul, huU htbUunnntrrulfrtr qum6bLp' Putrl.lfr lrtrurbptrbmu4frtr l.lurlpntd'www.unibank.am:

1.1 ft)nrlun[nnh Lr trpu qnp6nrtrhnrp.putr {bprupbplul hurlrunnur r,nbqb[um{nrp1nrfu

1.1.1 ft)nqrunUnnh mrfiulbbpn U quu{h d[gngtbpp

Frutrtafr mh{ Shnrlulfrtr utr{utrnultr h'

h u; bp btr' ( 3 n FL h p UL q ) FUS F UdL bS h n Uq UL CL q bn n FG3 n f.L
nnrubphL' OTKPbITOE AKUI4OHEPHOE OEIIECTBO "IOH146AHK"

utrqlbpbtr' "UNIBANK" OPEN JOINT STOCK COMPANY

FurL ta fr t1 p6ur m $fr p rlurl frtr utr {uL n rultr h'

htulbpbtr' (3nf.LhPULq,, PPC

nnrubpbtr' OAO "lOH14SAHK"

utrqlbpbtr' "UNIBANK" OJSC

Futrlp qmtrtlnuJ E <<, p. bptrtutr, thLtnpntr hudru.;trp, aupbLg[ tnqng, 12 2b\p, ph{ 53, ph{ 1-5

hurugbnuJ:

Putrtafr r,.hnumurlfrtr huugbtr h' 0025, 11, p.bphtuL, gbLunpntr hrudur.;trp, aurpbtrgfr tnqng, 12 2bltp,
ph{ 53, pfrtl1-5:

gruqh dfr2ngtrbpp'

(bnnrfunu' + 37410 59 22 59

$upu' + 37410 55 51 40

ht. r,,hnuur' unibank@unibank.am

htr rn bntr brn ur t htr U utB' www. u n i ban k.am, www. u n i ban k-armen ia.com

rlurpmr.umndubpnul LbpqpnrdLbpfr hbm t4uq{u6 hupgbpfr 4bqpnuJ Lbp4pnqLhnp qrxnnq hL 4[ilb1
Lrbpqpnrltrbnh tr l.Ifr2uqqulfrtr 14uqrJu!bpqnrqnrtrtrbpfr hbm hturJuqnp6ul4gnrplurtr rlurplnrplutr

qbm LI. (urrJpupdnrillutrlrtr hbunhlulhbnrufunuruhudurpn{ +37410 592236 (trbpp[L hbn.301):

1.1,2, G}n 1u p 11 nr1[ hudunnm tr I ru p ruqh n n tr nruqdru {ru p n rp.;n rtr p

a3nrLfrputr!> PPC-L (urlunrhbtn <Futr[1> Urud <3nrtrfrpurtrLl>) h[rdtruap{b1 t 2001p.-]r

hnt4mbrJpbpfrtr' npqbu thul.t pudtrbrnfrpurlutr ptrlbpnrplnrtr: 3nrtrfrprutrt{n, npr4bu puLq qputrgqbl f



2001p.-fr hnlrnbrJpbph g-hti ($purtrgdutr {.lrulurlarutr phtl 0373 U qpurtrgrJtutr hurrftrp phLl 81'

hruurnurtn{ru6 (( thtrunpnLur14urL FutrLlJr tunphp4fr 09.10.2011p. 260 npn2dutlp: Puttl.ltulJttt

qnp6nrtrbnrpltutr frgbt'qhu 81 unprlut 2001p.-fr hnl.lurbrlpbplr 10-frtr): PurLla[ 2015p. tltupm[ 12-[t

CL4hrutrnrp dnrln{fr npn2rlurlp Purtrl.lp tlbpuLluqrlur{np{b1 h, h Ubpl.lulnrd FuLLaft

Llurqilurlhpqurlrpur{urLltutr dtrtr h' pu.rg pu.rdtrbunfrpuLlurtr pLl.qbpnrplnrtr:

Snrtrfrputrl.lp 2002p. qnp6urpllbg Unistream rlpuilruLlrutr rnhnfuurtrgnrdbbp[ dfrguqqulfrtr hurrlurlurpq,

npp (urluurnr.r.rLnu.l ryprudul.ltutr rlrn[uuLgnriltrbpfr nlnpmnrd unu2urmupbbp[g f:

3nrtr[rputrtlp 2003p. rlurpdurr{ <ArCa> {6upr,uhur2t{upllurlfrL hurrJul14urpqfr rltrrplU:

2004p. 3nrtrfrputrl.lp qupdru{ Visa lnternational rl[2urqqurlfrtr hurlul4tupq[ utt4utd:

2005p. 3nrtrtrpurtrllp ulubg gurltru6u{ur1 {upl.1u{npnuJ hfrrrhnpbp[ br ur{urnrlurpl4u{npdutr q6n{

qpurr1bgtrb1n{,hurdurqrlrnuu|uutruprup;bnUnnn+brurnu,r2|rtrmbqbpp<<
h ur rfu ! u pqn uI {ru p L1 ur rln p d rutr 6u rlur 1n t{: 

1

2006p. 3nrtrfrpurtr!p rlupdtutl IFAD-[ qlnrrlulltutr {ulpbpnrd trhprppnriltrhpfr [uprutrdrutr 6puqp[,

frtrlulbu trubr SMEDNC hfrdtrurrpnudh tnpn br dfr2lrtr pfrqLbulr qurpqurgrluL 6puqpf tluuLtttl4[g:

2OO7 p. tr bp +p qbg ABN AMRO FLUL q h n[ u 11 bp fr ! ur nru {u p durtr 6p urqfr p p:

2008p. 3nrtrfrprutrl.lp 4tupdurrl (( $ntrryu.1frtr pnpuurlfr urtrrlud: 3nrtrfrprutrlp qnp6urpl.lbg Blade

rnhuu!lr ubptlbpurlfrtr funuJp, npn{ trbp4p{bg dudutrul.put-thg urbfutrnlnqfiuttbpft l.lfrpundutt

d[2uqqurlfrtr fnpdp:

2009p. 3nrtrfrprutrL1[ iluutrur6lnrrlurlfrtr guLgp rlfrrugqbg ur{urltrbpfr qfuu{nn purqtu.lJrL: l-,bplurlnrd

purLllh Fnlnn rftuutru61nrrtbptr tx2lutumnrd btr on|ine nbdfrrlnul:

2010p.-[ hnrtrfrufr 3-frtr Moody's rlfr2ruqqulfrL tlup!utr[2u1frtr qnp6utlulnrplnrtrp SntLftptuLla[tt

2trnphbg gfrtrutrurul4uL [ulnrtrnrplurtr E+, rupur.updnqpn{ h uqqurlfrtr qpuiln{ urlutrrtrLbpfi Ba3

bpL;uprudrutll4br"n br NP Qurp6udurdLlbun {uplutrfr2trbpp: Pnlnp {utpt4tutt[2trbpL ntlrbgbl btt \u4nttt

Llrutrfuuunhunnlp:

2011p. 3nrLfrpurtrl.lp Uufrtutltutr 2upqrugdruL Futr!f hbun hurdr.uurbrl [ptultuLtugtrnul I nrnbrrnpfr

$frLuLuur{nprlurtr 6ntuqhn, nnh 2p2ul.ru[Lbpnrd dbnLbpbgtrbpht' unpurilur4p{nul blr

u ta p b4[ un | {L bp U putr 1.1 ru1 lrtr b p nr2[u frptr bp :

2012p, Thomson Reuters l.Ifrguqqurl[L 9npqnpugfrurtr SnrUfrptuLLl[L 2trnphbg (uluruunr.utrnul

"Lr.r.rrluqnr.;L rlhthtrq putrll 2012 l1n1nulp: 3nrLfrpurtrt4tr pLaqplatlu6 | (urlr.uutnr.utrfr 100

fun2npuqnqtr hupLlumnrtrbpfr gnrgu14nul:

20'13p. (udur2fuurphrullrtr puLt{h Ufr2ruqqul[rL $[LtuLuurl4ruL l4npqnpug[uL (lFC), Untrupf l,t

qurpqurgrlutr Uhbntfutr ptuLUn (BSTDB) h Snrtrfrputrlp umnpurqpbgfrtr huilurqnp6utllgnplutt

quldutruqfrp' nrqqtlur6 Ol.I0-bbpfr {ruplru{nptlurL 6puqpfr pb4pulLrlurtrg: 3nrb[prutrlp ulubg

1 UpdfrL$n nblLnfrLqulfrtr durppbunfrLqurlfrtr qnpdu!ulnLpyrtr l.lnrldfrg fpurlulugt{ut (( pnrL!bpI nbLp[Lq, 2006p
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hurfiuqnp6urLlgnrplnrtr (u4uur,nurbnul Utlhphl.ttu.th urnU.unpfr r4ulurunfr (AmCham) hbur' rlurntrtlln{

L1 ur qrl ur 1.1 h p q n rp1 urtr pqptx t{ h g urtr rtrur rJ :

2014p, 3nrtrfrpurtr!p ut4ubg hurdurqnpburl.lgnrylnrtr lntel Express dlr2urqqurlfrtr 4purdurt4ultt

f nfuurtrgnriltrbplr huilurtlurpq[r hbm: FrltrLlp trurl.r trbpl4urlugnbl h lS0 27001:2013 unhqbl4uun{npluttt

utrrlmutrqnrplurtr hrurlurllupqp, trbp4pbl h Unibank Prive utrhuunu!utr 6urnurlnrplnttrtrbpp:

3nrLfrputrllp uuntughl h trurtr <sbpuqutrg 0nrut{, rlpgurtrurLlp (RBl STP Quality Awards) Utfuup[ut1[

ftr,u1gtu1qbL l.I[rgr.uqqulfrtr Futrt,;]rg SWIFT r]rnfuurtrgnrrltrbnh 6urnu.r.;nrplutr Fundn nnutl

ur q ur h n rlblnr h ru dur p :

FuLlfr 2015p. rfuupunfr 12-11 Ctrrlhutrnrp dnqntlf npn2ilurilp Purtrl4p t[bpurt4urqdurlnp{hg, Lr

Lbplqulnul FtuLtafr llruqilulabpqr.uJrpu{tuQurtr dtrtr L' prug pudtrbr"nfrput.1utr ptrl.lbpnrplnrL:

20'15p. hnrfrulr 1-hg FtutrLlp qupdur{ r}bqnqfrrnup hudulurnqh huZtlh oqhpuunnp lt

! ur p qur {n p tln 11 2n rl.1 tu1 n ril h u.r2{ur n ll ur.l htr h ru du ! u pqfr utr qu rI :

2015p.-frtr !ur1ugru6 "Ubftqnf.f'h_" urlbtrrurJlu tlpgutrurl4urpu2[unrplurLp "(urluuunurtrf

dnrln{p4urlurtr putrLl" utrr[utrtut4urpqnrd "3nrtrfrpuLl.l" PPC-L 6urLurl{bg pr{uqnqLl:

2016p.-lrtr purL!nrd Lbpap{bg lS0 27001:2013 rlfgurqqurlfrtr uunurLrp.uprntrbpfr quhutt2[tt

hutluqu.rtnuufurutr mbqb!uunrlurl.lurL utr{unutrqnrp.;urtr l4unu{urprlurtr htldurt.;ulng[:

Snrtrfrpurtrlltr tuLgnrd Llururtupbg "'rlpnurnpblq Lupruptumnnhq." ptrlbpnrpprtr tanqdftg rl2ur!{u6 Lnp

ProtoCRM hu.r tlu 11 ru pq[L :

3nrtrfrpuLltr urnugfrl.r rutrqud pnrllplbg rtrnlurpurl[tr urtrrlurtrurLlurtr urpdblunpnLulfttt

ulunulumnrluhp, npntrp gnrgur!tlbgfrL (upuuunurLfr $ntr4urlfrL Pnpur,ulnrrl tr pLaqptA{bgf'U

qunmuLnndubpfr hfrdtrurl.ltutr (Abond) gnigulqnul: 3nrtrfrpurtr[p urnbrl6bg corp.unibank.am t{,.,rJpn'

huunnrll lrp purdtrburbnbnh b trbpqpnrltrbpfr hurdrup:3nrtrfrputrl.lp qnp6urpqbg StlurtLbnh rJ2urtldurtt

durlutrurt4utthg Llbtrunpntr, nntr hnbtrhg trbp[urlurgLnrd I nrL]r{bputul r.nbqbLlur"n{uLlutt

btrpurlurnnrg{ru6p' Lurfur.uurbu{tu6 ubprfbnuJhtr, gurtrgulfrtr Lr [nrlnrtr[rlurgfrntl utuppurlnpntdLbpft

un brlur p ur2fu tlurtr h rutr [u ur rf utr u2[u u ur utrp[r ur q ur h n {ul uL h u rlu p :

Moody's lnvestors Service dlrgurqqulfrtr qnp8url.lurlnrplnrtrp huumurmbg 3nttrfrpurLqh rlpulJn{ h
rupunupdnqpn{ bpl.lupurdudLlbur ur{urLqtrbph 83 tltupLlurtrfr2p' 14rutr[ururnbunrrlp qupdLbln{

"qnqfrunfrrl":

Upbtrpnrd !u1tugu6 "Uquuqur.ylr puLl.l 2016" rlfr2uqqrulfrL hrududnrln{nul 3nrtr[putrt4p 6uLu1t{bg

"Srupr{u qnp6ptr!bp": 3nrtrfrputrLlfrL hurtrdLtlbg PCI DSS 3,2 umutrrpuptnfr quhuLgLbpft

huduqumruufur.utrnrp1utr hu{u umuq[pp:

3nrtrfiprutrltr runurgfrtrp (uluuunutrnul htugnqnrpludp urLgru{ SWIFI--h uunbuunuu[npnrdp:

201Sp.-]rtr 3nrtrJrpurL!p tr (urluuunutrfr upmruhutrilurtr uqruhn{ruqpur!urtr qnp6ur11rulnrplnrtrp

latrpbg ht' h ur iluqn p 6ur ! g n rp1 rutr h ru il ud u1 utr uq[ p :

3nrtrfrprutrlp tr FMO-tr uqubghtr '9r.r.rtrrulp pfrqLbunul' {urplu{nprlurtr 6nuqnh frptulurtrugnttlp:
6



3nrtrfrprutr[tr frpuLlutrugnbg u{unLnruundubpJr 4 pnrprplnrrl' urbry.r.rpurZlubtn{l dm+ (( 4pud h 5

dltr Utfu qnlun qnrdurpfr qtupunuundu:

Unibank Prive-tr r.updruLr.ugtu{ SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2018 ilpgurLul4fi Ual<

hplptrbpnul private banking-fr nlnptnnul hur6ufunpqtrbpfr 1ur{uqn5L uultuuurplnrrl Lluqiltulbpqblnt

hurrlup:

Uluop 3nrtrfrputrllL nrtrlr{bpuurl prutrl.l h, nfrn hu6ru[unp4trbpJrtr unugtupl.lnril h drlrlurtrurUu,tthg

purLLlu4frtr 6unurlnrplnrtrtrbpfr luJtr rnburul4urtrfr: PutrLlp trbp!ulnrrl ptrnrpurqp{nrd I npqbu

quhqurtrnrT.uLltutr qnp6blun6ntl l.lurnul{urp{n11, Fu{g u trnpudnrSnrplntLtthp ![purnnrl'

LlrfuurhbnLnrlurllul.r nr purrrhurtrg[rl4nrplutr uLlqpnrtrptrbpn{ qnp6nrl $frtrurtruullutr huuuruunnrplnrU:

30.06.2020p. 4pnrplullp 3nrtrfrpurtrl.ltr nrtrlr rurlbfr ptutr 336,000 ul4tnlr{ htu6ufunprl: Fubla[t

funphpqfr rl2uIru6 nuqrftuu[urpnrplurtrp hurrlurr4r.umuu[utltr 3nrtrfrpurtrl.llr qnp6nttrbnrplutt

hf dtrutlurtr nrrylnrplnrlltrbpL btr' r.lutrpu6u[u pfrqtrbup Lr ugrnt4gnrplnrLp rhnpn U ilhght,

d bntr u p t,; u mlr p n rp1 urtr p:

1.1.3. Onrlup[nr1[r Iutrntrru4pru[rut [uq[mu p

PyrLl.lfr lurtrntrurrlpur[utr lurqfrmulp 2020p. hnrUfrufr 30-[r 4pnrpltutlp lruqrlnrd h 20,489,652,500

(( 4purl, npp trbpunnul h mbqupu2fu{urd 172,886,525 un{npurllutr pudtrbmndu'lnrpurputrlnrpp

100 << 4nuil tutr{rutrrut4rutr updbpntf Lr 32,010,000 hurur urpurntrlul puldtrbunnilu'Jnmruptutrln4p

{6nrp{nr1 unurpblurtr 2uhnrpuprudtrfr ,urhp hru2t{upL1{nuJ I ururpbl4w\ 12% mntlnuurqpngpn{' u1r}

pur dtr bun n rlu bp fr ruL t{utr u L1 tutr u pdbpfr L L1 ur tn tlu rlp:

On 4u p[ nqJr nuqilu t{ru p n rp.;n rtr p

<3nrtr]rputr!> PPC-tr runrug[tr ptrtlbpnrplnrtrb | (urluuurtuLntd, nn0 pnpuulnrrJ trurfutrur!utt

hpurulr.upurt1ulhtr urnru2r,upl.llr (lPO) dfr2ngn{ lrpru!utrurgnbg prudtrhrnndubpI ubrltupru2funrrl:

Pudtrbrnndubp pnrlurplb1nr npn2nrrlp qulrJtuLur{np{ur6 fp 3nrL[puLt{h' qurpqurgrlurtr npurtpuqbu

trnp rlurtlurnqurl.l u14ruhntlblnr h !rpurLlurtr dnrln{pryuItutr ptutrl.l 4tuntrurlnr nurqtlr.u{upnrplrudp:

Prutrlp trbpltulnrd pLnrpurqp{nul I npqbu quhqurtrnqurtlutr qnp6blun6ntl Llunurrlurfrr"lnrl, FtuJg h

trnpurlnrbnrplnrtrtrbp llrpunnry trufurldbntrnrlrul4urtr nr purJrutrgfr[nrplutr ul4qpnrLptrbpn{ qnp6nrl

$[trrutruur[tutr huumurtnnrplnrL: Putltafr funphp4[ rl2rul4ur6 nuqilrur{urpnrplurtrp hurrlurqurr.ntuufuurtr

3nrtrfrputrLlfr qnp6nrtrbnrplutr hfrdtru!urtr nrrlqnrplnrtrtrbptr bL' iluLpru6rufu p[qUbup U

ur gur ! g n rp1 n rtr p r.h npp tr Ufr gfrtr d b nL u p I u un lr p n rp1 urtr p:

1.1.4. ft)n 4ru p[ nfir Plrqtrbulr h u rftunn u tl4 tupuqfip p

F[rqtrbult htutltu nn u b l4tu puqftp p

FurLltr frpul.lutrugtrnrd h (( opbLu4pnrplutlp utuhdurtr{rl6 qnp6unnupLbn, ilr.uutrurr{npuqbu.

U lr2n gtr bplr tr bpqpu {n uI

Putr!p $frql.r14urLluL U frptu{rupurtrurl.lutr utrburtrglrg ptrr;nttrnrd I durrl!burrlllrtr tr. gquhutttg

ui{urtrqtrbp (( 4purrln{ Lr upmrupdngpn{:
7



.Lru p I b p lr tr rl[rgn gtr b n h uJ I ur bqu p ru2[u n riltr hp

PuLtlL frpul4urtrgtrnrd t pfrqLbuh tlunUur{npnuJ U ruqurhn{nrrJ (bput2fu[pttbpft

urpurluqpnrd, r.lruruunupqpul|rtr urLapbrlf'u1f'{trbn, {upIurlfrtr g6bn, orlbp4pu$untrbp,

putrlurlfrtr bpur2[ufrptrbp b $ul.lunnpfrtrq): 3nrtrfrputrt4p rhnpn I dhght' pfqLbu]t

{up!ru{nptlurtr qurpqurgnrdp r1,frmup14nril | npqbu urnur2tluhbpp nuqtlur{upnrplntU:

3nrtrlrputrlL u.rnugrupllnrd | 2nrL1ur.1fr nrunulLurufrpnrplnrtrtrbpfr lr p[qLbuft

urnutrdtruhurul4nrplnrtrtrbpfr hJrduL {nru hu6urfunp4trbpfr llntrllpbm furlp[ hudurp humnrtl

d2u!r{ur6 {upL1ttt1[L 8purqpbp :

l.IurLpu6rup pfrqtrbufr qunqurgnLrlp hurtrqfrur.r.rtrnrd h putr[1h pfrqtrbu nuqrlru{urpnrplurtr

urnur2trurhbpp nrrlrlnrplnrtr: 3nrLfrputrLltr unrugu,rpl4nril | frtrlqhu trulumurtlulfttt

uqrunnrlurtlurtr rlurpl.lbp, ulLqbu f1 n1 truluuru[u1]rtr, bpp qnrdunn Uurnbth I urnurtrul

gutrlurgu6 uqunnqurlutr trr4urmul4[ hurlurp' rlbpr.utrnpnqrlurtr, pd2L1tut1uL,

6urrJrfnp4ru[utr lurd ur11 6urfuubpp hnqulnr l.1ud f1 urrqputrptrbp qtrblnr htutlup: PuLl4p

mpudr.urypnul h trurtr hlr{npbpurlfrtr {unllbn ptruLlbfr uL2urpd qnup, pfrqtrbu mupru8p

qLblnr, Llurnnrgurrquurblnr UurJ rlbpurLnpnqhlnr hurrlurp, u{unnr.lurp!bp, nullnr qFur{n{

{up14bp:

Prut I ur;lrtr f n ]uutr g n ult bp lt lt ptu I ub gn td

Prutrt4p 2003 p{urUutrhg u!uu6 utr4udurl4gnrd I SWIFT rlfr2uqqulfrtr hrurlurllunqhL: FuLtll
prput4gurllrtr hur2frtfrbp nrtrfr urbrprllurL Lr rl]rgurqqulfrtr 20 purtrlibpntd, hLtn

hLurpur{npnrplnrL I unurfru uqurhn{bt puLqh hru6ufunprytrbpft {6urpurhu2tluptaul[tt
u q u u ru p ! n rrlp g rutr I tug ur6 ru pdn 

U 
pn { Lr {6urp u1 frtr qn p6[pn {:

Putrlp gfrqfrlutauL urtrdutrg 4purrlul.lurtr r.hnfuutrgnrdtrbpfr 6urnulnrplnrtrLhp h

unurgurp14nrd <3nrtrfrumpfrrl> 4prutluIrutr rrhn[uutrgnrilbbpft dfguqqutlfttt htutluLlupqft

dftgngn{:

al 
1u u un lr I pu p rn b p [r rn p ru f ru r1p n ril h u q ru u u p [1 n rd

3nrLfrpurtrlltr frp hur6tufunprltrbpf'L uunr.u2uplnul I unbrlulutr ArCa {6tuptulfrL huduUrnqh

prupurbp, frLlqbu trurh Visa lnternational tr Mastercard purpunbp: 3nrLhputtUn ubqhuLlult

qpngbufrtrqulfrtr l.lbtrtnpnbfr ilfr2ngn{ pnqurplnul h trurLr Visa 1[qu1[U pupmbp:

UpurtupdnUpn{ tr updbprlpbnntl qnptupphhp Iruil ppnpbpulJrtr 6unu;nrp;nrtrbp

FurLrQp llurtnurpnuJ I uprnupdnqpfr urnp nr {u.r6urnp[ h updbpqpbnnq qnpduppltbp:

Lr n dn rtr ur 1 6u nu.; n rp1 n rtrtr b p Jr l}h rftu g r{6 ru p n rftr b p fr ptr ryn tb n til

3nrtrfrprltrLltr nrtrfr l.lndnrtrtul t{6urpnuILbpfr ptrrlnrtrrlutr hurrluLlurpq: (u6ur[unpr]trbphtt

urtrr{6up mprurluryprlnul h UNIPAY l.lnrlnrtrul {6tupnrdtrbpfr punu, nnh {nu L2{tu6 h

utrhpurdb2u r"nbrlb[tuun{nrplnrtrp hur6ur[unprtrtrbpfr hruilurp unuq Lr hupdtuptuulbun

t{6upn rdLbp !ru mrupblnr hurrlurp:



(utr p u;frh 0u ntu; n rp1 n rtrtr b p lr tlh ilu g t[6u ptr h p Jr ptr qn rtr n rrl

(ur6u[unpatrbpfrL ul6ulpruhur2{urptaurlfrtr 6urnurlnrplnrtrtrbpfr hurdru[rp dur,nnrgtlutr

trqurnurlnr{ Ptutrl.lp [uputrnul I hupl4bpfr, urnppbpfr, flht4unputttbnqhu,,th,

hbnurfunuurrl updh U u{[ hutrpurlfrtr 6runtulnrplnrtrtrbpfr +hilurg ShqhlluLttttL tt

lr p u {tu putr u 11 utr tutr 6 urtr g fr g {6 ur ptr bp fr ptr q,n rtr n rdp:

U11 6urnu;nrp;nrbtrbp

3nrtrlrputrlltr [prut4utrugtrnrd I hur2{uplu-4purlup[rlurlfrtr uquuup[nrrl hn

hu6urfunp4trbpfr hurdlup' hru2fr{trbplr pugnul br uquur.upl.lnrd, r}pudruptllulhtl

qnp6urpptrhp, bpu2furu{npuqpbpfr upurrlur4pnul, Jrtrlurun, qnp&upptrbp updbpqpbp[ hbm

br ul1tr: 3nrtrfrputr[p truh 6unurlnrplnrtrtrbp I durmnrgnrd (( purlurpurgftLhpftL, npnLp

oqrn rln uI bL q brnur t4 urL u ng fr u 1u ! ttttt 8puqp bp Jtg :

<htrurbptrbm FruLq - (u6ur[unpq> hurlurLlupqp truprlunhu{ur6 | frtrmbpttbm guLgh

dfrgngnrl, unutrg FurtrLl hr.u6ru[ub1nr, hu6ufunnrlt]hnh purtrl.lulfrtr hru2frr{trbpft luntu{tupdurL,

frtrmbptrbmfr rlfr2ngnLl putrlurlfrtr hurZ{h purrl{u6ptrbp uunuLulnt [ {6upnu.lttbp

fr pru!utrugLblnr hudtup:

3nrtrJrputrLltr hn hru6urfunpqtrbpfrtr unur2urp!nuI I hurrnnrt.1 t4urnnrg{ur6 utt{mubq

mupur6pnul r"nbrluLlultlurb thptafrqr{nr1 utrhuunurluL uluhtuunbqbp' ptuLLlurpdbp frpbpL nt

{rruuurruprpbpp quhblnr hudurp :

(ur6urfunprlttbnh uquruurpl4tlutr npurl.lfr pupdpugrlutr, frLlqbu trurtr lur.huqrutrg LlutpLrnp

hurrlurpt{nr1 duutlu6lnrqbp[r ur2fuurururLpfr pbptrugdurtr Lqruunrul.ln{, pu,ttrqn d2ul.1bg U

2p2urtrunnrpluL tlbg 4pbg ubr.lrurl4uL rlnpull purLlafrLq &unu1nrplnrtrp:

Put llr druutru6ln ulbn E

3nrLfprutrlp lunnrgbt h puJtr uulruuuplrlutr gutrg: PurtrLlp (ulr.uuunurtr[r (utrpurqbunrgnrtrnrtl [r

LbntrrulfrL rlupupruqJr hrutrprurqbunnrplnrLnul h[Utrb1 tr trbptlu.lnul l.lurnurlurpnul | 53 rlurutrrudlnrrl,

lrtrlqbu trutr trbp[rulr.ugnrgrnLpJnrtr ftnruuuunrutr]r r]ur2trnrplurtr l.Inull{ur puqr.upnrd:

U rn n p [r ur dqh nqh {n rd bL PtuL L1 [ tu 11 m [ {tt bp p

1.1 .5. flnrlupllnfii Iuqrftu[bpquQutt 11unntgtludpp

Purtr!fr LlurqduLlbpqurLluL lurnnrgt{ur6pp trbplruprgr{ur6 | unqL Uq.rluqnh (rur[bp{u6 2-nu.l:

30.06.2020(runL4fru
qutrouB)

31J22019 (unr4frm
uLqLu6)

31.12.2018 (urnr4frrn

rutrqr!&)
31 J22017 (wn r4fr tn

urLqur6)

Ul4u[{tbp, u.14

p{nril 229,961,513 249,015,415
209,799,688

202,721,471

bl.1urrfunrupbp

u!mf {Lbp
179,433,462 181,491,967

162,955,000
156,600,173

bIudtnupbp
u14m[{tbp]r
mbuu[ruptup Q2fnp

7B% 73%
7B%

77%



1.1.6. U[rn[{ttbPh nnu[n

U[ r,n ]r {tr bp[r htu tlupdbpn rpl n rtr p

2020 p{urUutrh hnqnnnr} bnurilulrul4fr urp4lnrtrptrbpn{ Furtrl4fr qnrur 2urhnqpp,hrurlrldultr un4fimft

2uhnrpuphpnrplnrtrp (qnru 2urhnqpfr hurpurpbpnrplnrtrp t4urqhmuth Uh*tr rlb6nrplurbp)'3.'l%:

U[urlrt[trbph nnul1p
2020 prlurUtutrh bnqnnnrl bnurdultut4fr 4pnplurlp Futrlafr {urptAurlfrtr qnpun$bp l.lurqrlbl f 156.1 dpa
(( 4pud:
U[ ur frt[tr bph hn,ug{h th n rp.;n rtrp

Prultalfiqurnul I ul4urfr{npbtr quhqurtrbl $]rLurtruur{nprlutr urrplnrpLbpfr rnurpphpurl'4{ruO tr l'1t4nttt

Llurnnrgr{u6pp, nputlul U urnLxq hnugqbth ul,lunfr{rbpfr, [rtr1u1bu burh Pun61r hnug{btj,
ur!urfr{,rbptr urruppbpruUrlur6 qnpun$bp' hnurgrlbthnrplurtr urtrlluLfuur.nbubfr qurhurtrgLbptr tupurq h

hb2mnrpl urdp purluprupblnr hurdup :

U un n p tr tr b p t 
1 
ur1 ur g {n rrl btr << q p I p ur g {b fr n rp1 urL tr n p rI ur rn fr {tr bp p'

Unpduu[l|tlbp
<< t{F-h uruhrftutuu0 pnqluurpbfir
rlb&ntplntbg

<Duurnug[t

db0nrylnrtr
2020
2-pry bnurtlultutl

<DruuurrugI

rlbdnrplnrtt
2019

Ouurnrugft
tIb&nrp.1nrb

2018

tDurumurg]r

db&nrp.;nrtr
2017

<DruuurugI

rlb&nrp;nrtt
20'16

Uzt* 19.7% 30.7% 26.9% 2s.3% 29.L%

t,:
2** 75.4% 88s% t07.t% 272.7% 372.1%

- Futr![r purpdp frpurg{bflr ul.1m[r{trbpfr I ptr4hurtrnLp u[m[rr{trbpfr qnulurptrbp]r dlrg[ tr{uqurqnqtr huptttpbptuQgntplnttt
** Furtrl,llr pupdp hpurgrlbth ulrn[r{trbp[ h gquhuUg qurpmurlnpnrplnrtrLbpJr rlfrgh tr{urqurqnrltr hupupbputLlgntplnttt

1 .2 ft)n qur n I n nhfu tr q u p rn ur rn n rlu bp lrtr ru ntrl[nq nlr u I b p lr h u dru nn u tr I ru p utqh n E
gnlnrplnrL nrtrbtr rlh Zunp nlruLiulfrtr qnp6ntrtrbp, nnntrp huunnr! bL unqtr Uq.ryuqnh d[gngn{

unugupl.l{nt qunLnurunndubpnrrl trbpqpnultrbpfrtr: Lbp4pnrltrbpp u4bup I npn2nrd l.lu4tugtrbtr'

fhnrlhtr qlrmul.lgblnrl trbpqpnrdtrbpfr ptrnUp0 tr 4puhfrg FIunrt hlrrltrur[urtr nfruL4bpp' blLblnt{ hnbttg

rhnndhg, trquunu[Lbnhg, $frtrutruurl.lurtr nbunrputrbpfrg, nhulqh trIurmdurrlp huLl{tu6nrplutr

r.uumfrfurtrfrg l.r uJt qnptntrtrbpfrg: flpn2nrd l'1rulugtrblnrg unrug gurtr[rugur6 trbp4pnrl qbmp h

trufuurqbu 6rutrnputru tnturl u4unmumnrlubpnrd trbp4pnriltrbpfr hbm t,;urqt{u6 n[u[bp[U:

Urnnph LbpLlurlugtrnul btrp purtrlabpfrL, [r duutrr.ut{npurqbu <3ntLfrptutrl{, pFC-htI LbphumntLl

nfruLlbpp, putrllnuJ un[1u n]rutabpfr lrur.lrrlutr Lr trrluqbgrlutr ilbfuurtrfrqdLbpp:

PutrLltr hn qnp6nrl.rbnrplutr ptrprugBnuJ untrlu[nrd I purtrl.lrul[rL qnp6nrtrbnrplurttp ttbphumnttl

nfrullbpfr hbun, npntrg [untur{urpdurtr hudrup urn[ur bU pru{urpup nbunrputtbp Lt

ilbfuutrfrqdtrbp:Frutrl.1[r llnrfilhg unur{h1hulurU nfruQbp btr 4frurupl.l{nrd'
rLurp[rulJrh nhuUn. Futrla]r {up!unnrtrbpfr qnqr.lhg rqurldurtruqnrujhL qtrpunur{npnrplntLLbplt

lllururrupnuln, htrm lurnnq h huqbu urq.qbl puLt{h qnp6nrtrhnrplurtr {nu h u.rnugugtrbl pugntgftl

6u [u u bp, n pntrB pu g u u ur I tltr Ll utr 4p u qur ntr utr FutI t{ h 2u h n q p[ u{ptu :

<3nrLfrpuL!> PPC r{urp11tul[rtr qnpun$bp ptut{u!utrfrtr +h{bnuh$hl.1urg{ur6 h Lr hn dbl th
qurpnrl.rur!nrd lrn2nn Llbtrmpntrugnrrltrbp: rlupLlu{nprlurtr qbpurLlur nrqqnrplnrtrtrbptr bL'

rlurLpu6ufu {rup!ru{npnrrlL nL OUA {unUbnh r.npurdrur;pnulp: UltrnuudbtruJht'htl, FutIt{h
qnpun$b1nul unlu btr 1ur2furuunnrl ul.lurfr{trbn, npntrp h ptutrtalr hurdup t4unnq btr hutt4Jtuutrurl

q nmbLg [u1 llnpnruuntrbpfr uqpl n4 :
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(urfuudultr FuLqh {rup!tu1[tr 14npun$bflr nfru[urltrnrplurtr {bplntEnrplnrtrtrbnh, purtrllh qnpun$bp

n rtr lr h bun Lr1 ur 1 [1 ur nn rg {ru6pp 3 0. 06 .2020p. 4p n rpl ur rlp:
(ruq. (( qnud

Utlm[{ttbp

U2fuuunnrl

ulaun[{Lbp
Q ur2fu ur rn n 11 u L1 un [ {L hp

3u6p n[utq l.I[2[L n[ut1
Pupdp

nhutt

.hup!bp, urlq p{nrrl'

nbqfr4btrmLbp[tt
110,657,673 1,009,993 29,542,332

2. Uq< bptapLbp[

nbqfi4bbmUbp[ttt
9,046,999 5,814,236

CLqurilbLp 119,704,672 1,009,993 35,356,568

Llfrudurdutrurl.l purtr[h {unUulhtr nfrullp ptrnrpuqpnq gnrgurtrfr2trbptr nrtrbtr hbunhlurl tnbupp'

rftu p! bpfr q6n{ q ru h nru ur ur$ntr q/ptr qh rutr n rp {u p 1.1 bp = 8.82 %

Q ru2fu ur ur n rt {u.' p t,1 b p/pL ryh nrtr n rp rlur n U bn =23.3%

Q ur2fu ru un n rt {ur nl.{ bn h q ur h n ru un/ptr qh urtr n rp Q u q fr ur u 1 = 21 .90%

(r u p ru r{n p ! n p n ru mtr bpfr h ur m n rt4 q ur h n ru rn/1u2[u ur m n rl {ru n lq bn = 34.09%

Cuhnqp[ 6w6t4tluL qnp6urLlfrg (qnrur qnp6urntrurllurtr bllurtlnruntrbp+r4urhnruunJr umbrl6dutL

6ru fu u bp)/{ru n ll bnhg qn rrn 1.1 n p n ru tn = 57 .23%

ulrn p tl url frtr nfr u L.l n { 62qp r"n {ur6 qn rrn un ! n u url frtr du p d tu =2.45%:

PuLl4p Llupqurr.lnpnul h {urpltulfrtr nhuLth druLlurpqurUt,bnn' uurhdtutrbln{ rlhta {rnfuunnrfr lud
r.f nfuurnnrtrbpfr lurlph, ]rtrlqbu trutr {ruplturlnprlutr 61nrr1u1frtr Utud ur2fuurphruqpul.lutt

u bqdbL untr bp fr q6n r.{ ptr rpn rL bfr nh u U h qn rrJur ptrbp fr u u h rlutr urlu { bp :

L,tlutr n]rullbpp qrupphpr-uprup tlbpurhu[{nrd bt], U +nuLg llunutlurpnrdp btrpurtlu | {bputrulrlu.rtr

unupb!rutr UurrI ur4bh hu6ur[uul.1fr !urprlur6pn{: Cuu urqprutrpumbuurl4Lbpfr, urLunbunrp.;utr

6lnrqbpfr tr bpl4ptrbph rlunQur.llrtr n[utlfr uuhrluLultutbnn hurumtur"n{ntrl tr uLhpurdb2unntpltutt

4bqpnrd {bptuLurlrlnul btr PuLla[ tunphp4[ tlnq'Ihg:

Upmupdnrpru;lrtr nhu[n l{urnnq I runurgutrul ptug +hnpbnh unlurlnrpluL 4bqpnul $n[uupdhp]t
unumuLnuJLbplr up4lnrtrpnul: Putrlnul urpmupdnrpurlfrL nhulln Lltuntu{upbfr(pur{ruLaurtrfrtr gubn)

tt



drullqrpqurl4fi {fru, h purtrh nn putrLlnul uruhdrutrr{ur6 bL upururpdnrpurlfrtr Frug r}hnpbnh

ur nu rlbluqn r.;tr u ur h dutr trlu qh bp :

Snl4nuurlpnr;plr nlru[E l{tunnq h hbuntr.utrp thtrbt 2ntLltulnul qnpbnrl mnt;nuur4pnqpLbph 14mpntLl

rfrnrf nfunrplwtr: FuLLlfr qnbpb Fn[nn tuLlmfr{Lbptr nt qrupunurtlnpnrplnrUtrbpp $frpu{u&

unlnuur4pnupnq htr: tlltrnurilbtrurltrfr{ u1u 4bqpnrd [u l.lurnnq bL unurgutrrul nfrul.lbp' Lluq{u6

putrL{h urllrnfr{Lbph Lr qurprnutlnpnrplnrtrLbpfr duiltlbunultrnrplnrtrtrbp[r

gtrhurlurqrurnurufuutrnrp.;urtr hbrn: Purtrllnul runl.pu btr {bplnr6nrplnrtrtrbp, [uu1 npntrg 2nrt4ruJruLlutl

unnLlnuurrlpnqptrbpfr !urpnrll unuuuLnulLbpp !tup6urdurill.1bm hr.uunr{r.u6nrrJ puUl'1[tt LlhutugLbtr

urnu{bpqngtrp 100 rlltr qpurrl {Lruu: 1-'2rlu6 nlru[bpp quqblnr hurilup purtrt4nrrl {r.uptlntrJ I nfiul'1bpp

tr{uqbglrnq hurdruquunruufuurtr qtrurqnlurgilutr purqurprut4rutrntplnrtr, [L1qbu trtulr

durdtlbmultrnrplnrtrtrbpfr 6hqp{u6ptrbpfr {pu utuhdutr{ru6 bL unrurlblurqnqtr uuhdurtrurlu{tbp:

Ophtrurlprullub +ur2mh r[nrfrnJunrpJub nhuUE, nnh qurur6un l.lunnI btr hurLqJruutttttl

opbtru4pnrplurL {rnr.lrnpnrplnrtrtrbpp, npntrp l4urq4btr frtrlqbu PuttLlfr qnp6nttrbnrpltutr, ulLqbu f1

2nrt4rulnul Lnhnnq frpu{Jr6ruQh rlntu: l.Ilrudutlurtrur[ hrupll h trZbt, np r.,hn{rnfunrplnrtrtrbpp lurpnq btt

urqrlbtLruU r4uprnumndubplr qprur.[nrplutr tr urp4lnrtrpnrd'frptr.rg{bfrnrplurtt tlpu:

Srupu6ru2pgrutrullrtr nhu[, npp !urpnrl h untu2urtrul urupu.r6ur2pgurtrurl[tr tr trbppurqupurtltutt

frpur{116urllfr r.hnqhnfunrplnrtrtrhpfr hbutlltrpn{' hn hbnpfrtr purguruurLlurtr urq4bgnrplnrtr nrtrbtruln{

bnUnh durlpnurtrurbuurl.lurtr {h6ruUh {pur, nptr I hn hbnpfrL purgruurlt4utr urq4hgnrplnrtr lrupnrl h

nrtrbtrul Purtrtafr 2uhnrpupbpnrplurtr Lr ptrptugf'Ll qnp8nrtrbnrpltuL tlptu:

Upurur[rupq [nnrpJrxtu nlrull (Auh4brllrullr nJru!), nFU hn {nur llurnnq h llnfl pH Putrl4t, pb

trbprppnrlp: gnpntrurr{lrpnrufr ururptu&nrilp tr hulilur{urpur14fr unupuEilurtr !urtr[uupqbldutt
nrrylnrplurJp dbntrurpll{u6 t{n2r"n puJlbn0 uurfrqbgfrtr putrl.lbp[tr r.hn{rn[unrplnrtrtrbp !umupbl
pLutrL4h ptrul.lrutrntr qnp6nrtrbnrplutr ruqurhn{dutr qnp6pLptuglr lqurqdru!bpulrltutr rlbg:

hLptrurrlbl4nruugdutr tr uurhtluhur.hruQnrdtrbpfr nbdlrdlr durrluLtul4urhurun{ru8nrd druutrur6lnrqbpnril

purtrIurlfrL uquruup!durtr hudup purtr!bpp urnfru.;rlut btr l.1uqrJul.1bpqb1 hu6ufunp4Lbpft

uquruuplnulp ptltullrtr ubp{frutrbpn{ h hbnu{up funrlnt{urt4trbpn{: St*t u{ulnuc}uJnuJ bpllp[

rlur[pnurtrrnbuur[utr r.lhdruUn L{unnq I btrprupta{bl furl4utr {rnqhnfunrplnrtrLbpfr, nntr hn puguurulutr

urqrlbgnrplnrLp Qurpnrl I nrtrbtrul Putrtlfr hfrrltrul4urtr gnrgrutrfr2trbnh tlnru, fruq LbpqpnrlL ht, hF

hbppfrtr, npn2ulfryuthn{ hn {nur | {bpgtrnul trutr urlry n[ul4p:

'rlurprnuuntluhpfrtr un&1{nq n[u[bpp.

Purtrlfr [1nrtJhg urnrur{b1fur!rutr qunLnuLnnilubpfrtr unLlt{nrl nfruLlbp btr 4frunup!{nttl.

rrluprnururntlubp[ ]rpurgqbfrnrp.;urtr nhuL{8, nnI l{unnt I rlnur2utrul 2nr!ulnrtl 6Lrur{nprlur6

lrpurrlfr6rulatr L1mpnrl.1 {rnr.hnfunrplutr t,;u,rl Futrllr $frtrutruurl4utr {h6uUh rlurrnpupurgtlutt

hbunLruLpntl: Uprpnrtrpnul' qrupunuunnrlubnn t{u,rnn[ btr Llnpgtrbt hnbtrg qpu{nrplnrLp, [r Lbprlpnrp

urnfrulrlurS frLfr frpugLbl r4urpunumnrlubptr urqbh gu6n qtrn{, ptutr 2nrl.1ur1ul4utt qhttn:

UpunrlpdnrpurJhtr nhul.1n, nnI t{unnq I urnru2urLr.ul tlrnfuurpdbpfr !unpnrLl unuunuUntilttbpft

hbrntrurLpn{, npntrp lu.rnnq btr fuqbu uq.r}b[ lrtrlu.lbu Putrllfr, rultrqbu I urpdbpqpbpfr 2ntt4u1[

rlnur, JrLlqbu trutr (uuupruInrp.;urtr rlnrn urprnurpdnUpnLl urpmuhrupnr"[ru6 tuta,m[{LbpI tr
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uluinrnuLlnnnrpJnrtrLbnh nhuUh nt quur2ru6 !r.unurrlupnrilp, urputupdnUpn{ rlpuruhurlur{u6

qunuuLnndubpnul trbp4pnrltrbpfr tlnrn hnhtrg unu2upl4tlur6 qnp6frpfr {bpupbplurl n1 putlutptttp

unb[btlxgqru}nrplnrLp: Op[trurl4' UUL rlnlrupfr urpdbqpl4rlutr 4bqpnrd trbp4pnqp t4nrtrbtrur npn2uLlft

llnpnrumtrbp: l"rbpqpnm l{unnl h llnh trulr urprnurpdnqp[ r,hnfuurtrur[ilrlL hbr'nhurtrpn{ npn2ulJt

l.1npnrumtrbn(<<r}nuIdhurpdbqpl4durtrqbrr4pnrrI).!urq{ur6hn'<<

dlrgngl.rbptr UUI-, 4nlupfr {bpu6b1nr h u.lunmuulntlubpfr rlurpduL durlurtrurl.l Utfu 4n1ln0 <<

rynur LIh f nfu upl.1b1nr hbur:

Sn!nuu4pnqplr nhut4n Llu.rnnq I r.unugutrurl 2nrl4ulnrd qnp6nrl rnnt4nurl4pnUBLbph l4upntll

rnhnrrhnfunrplurtr tup4lnrtrpnul: Ut, ll,lnnI h urq.rybt qurpunurrnndufr btlurrlmupbpnrplurtr, rlnurLg

qpur{nrplurtr tr frpugrlbfrnrplutr rlpur, putrfr np u{unmumnrJu[r q[rLtr nr hl4urilmurpbpnrplntUp

qrnL {n rd btr rllr r[ uL g ]r g h ur 1.1 u qu pd ! tu fu rlu 6n rp1 urtr rI b2:

1.rbpL1urlug{r.u6 nfrulbpfrg lnrpurpurtrgnrpp l{urnnq I npn2ul4fr pugr.uuurl4urtr urqqbgnplnrtr nrLbtttul

lrtrlqbu Furtrtafr {hduUh, ull.rqhu f1 2nr!u1nril urnLlu frpur{fr6ulah {nru' urprgnrtrpntd hutrqbgLbln{

FuLtatr t{nqdhg umuLdtrur6 r4upurur{npnplnrtrtrbpfr ltlumuprlurtrp llurl 2ntLlurlnrrl

ulrunuuLnnrlubpfr qLh U frpurgqbf'nrplutr utrl.lrlutrp: tlltrnrurrlbtruJLhtl, hruZ{h urntrbln{ putttt,;ul[tt

hurrlruIrupqfr trbptau qunqugnLrltrbpp, Purl.rt,;I r{urp14ur{npdutr gu6n nfru[1ulfrtr Lr qqnr2u{np

purllputlurtrnrplnrtrS, pr.utrl4nuJ nfrulabpfr lurnurrlurpdurL durl.pup4ruq[, [tr1u1bu trrutr {bptuhullnq

rJtuprltrfr qnqdhg Jrpurl4uLug{nq fufrurn {bpruhul.lnrlnrplnrLp, r{bpntr2url n[ulabpft ft hutlut qulnt

h ur {rutr u 1.1 urb n tp.; n rL p qtr u h tu ur {n uI I ptu {ru 11 ub [tt g tu6p :

flnrlurpLlnrl0 l{urnnI h purlu{bt truh urll n]rutabpfr hbrn, npntrp pnqupt4nq[tr rulu quhfttt hurlmLI lbtt

lurrl npntrp pnqrupllnrltr ful.lrutr 1fr hurrlupbl unqtr Uqrpuqpnul trbpunblnr hurlurp:

1.3 l?)nr1un[nnh utrunbuu[utr qnp6nrtrbnrplutr qrupqrugtltub L $lrtrurfuuru[rutr {h6r[h
tlr n rfr n JunrpJ ub tI[ u ntdthp p

Prutrlltr [rp qnp6nrtrbnrplnrtrL ]rpurl4urtrtugtrnul I hulJudurltr PutrLlfr funphp4fr t4nttUhg hu.rumum{tl6

hbnrltrlurptulfrtr qupqugdurtr 6puqpfr: FruLtafr qnpdnrtrbnrplnrtrp {bpurhuLl{nrd h Furtrtaf funphpA[t

l.r .tuplnrplurtr l.1nqdhg, npnLp oqhpumfq qbnu{n{ urpdurqurtrpnul btr 2nr[urlrltlurL fipttttlft6uLlft

r.lrnr]rnfunrplnrtrLbpfrtr' d2uruqbu h,r.rZ{h urntrbln{ Purtrlafr t,1nqtlhg urnu2upl.l{nrl6unulnrplnrtrLbp[ h

u ur ! u qh bp fr h ur rJ ur q ur un ru u fu urtr bg n rd p 2n rl1 ur1 [r q u h uttt 2tt bp [L :

Futrl.llr ptrrlhuLnrp qupqrugrlurtr rlbg udbtrurhulqutrp tlutrpru6tufu pfrqtrbufr, thnpn U d[2fb p[qLhuft

qupqtugnrdtr h, frtrlqbu truLr Futrt4tr nr2urrypnrplnrU I qupdtrnul uquuup[rlurtr nntxl{h

pupdpugilurtrp, rypur 2p2utrrutll.rbp[ ptr4lultrdurLp [r nbunrpuLbpJr LbpqputlduLp:

30.06.2020p-|r4pnrp1udppuJtJLlhl,1urqlrunupl4urqtIb1|34,286,440huq..<<
pr{ulu.rtrfr hnrtrfrufr 29-hL, Zoom hu{bplurSfr dfr2ngn{ l4ulugurrl <3nrtr[rputrL4> pPC-h

prudtrbrnbpbpfr rnurpbllurtr pL4hutrnrp dnrlnt{p, npnuJ urrlfn{r{bghtr puLqf' 2019p.[ up4lnrtrptrbpp,

trbpqurlurgqbghl,r qurpqrugdruL hfrdtrtul4urL nrqrlnrp.;nrtrtrbnn, dfrurdurluLuttl npn2{bg !umupbl
{rnqhnfunrplnrtrtrbp Putrta[ gurtrntru4pnrp.;urtr rlb2' qulrlurtruru{np{ur6 upmntrlurl ptudbbmnrlubpfr

ubqhruIurl.rrumbpbpJr firuqnpnplnrtrtrbpp hutnu14bgtrblnr urtrhpurdb2mnrplurlp: (urZtlh untrbln{
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Snrtr[putr!]r 2019p. $frLruLutultutr qnp6nrtrbnrplutr uprynrtrptrbpp' dnrln{nul npn2nrd Llurlrugrlbg

unrlnpuLlurtr utr{urtrurllrutr pudtrbmnilubpfr q6n{ ururpbt4ruL 2urhnrprupurdfrtrtrbp 1t{6upb1 U

1,326,981 huq. (( +nuLlh turhn{ qnrm 2tuhnqptr nqqbt prxtillh hbnurtrluprul[b qupqurgdutrp,

qfuu{nn qu.rhnruurfrtr hurunLlurgLbl 5%: 3nrLfrptutrl4 PPC Lnp futlpurqpnrpJu]dp 9urUntrur4pnrplurtr

tlrnr.hnfunrplnrtrtrbpp (( trbtrurpntrurlutr prutrqh hnndhg qputrgblntg hbmn l4pnqrnl4,lbtr P quruJr

pugnq[1 f nfuup!bf uprnntrlrul prudLhurnilubp' Frxg purdurtrnprlurqpnrplurtr ilfrgngn{

unbrlupu2[urfturlp:

9np6nrtrbnrplutr hurlrp urtrhpurdb2Ln pnlnn urpurntrruqpbptr nr hgbLqhut]bpU nd[ dhg btt, FutLta]t

$ltLuLuul.luL {[6ru!h ttud 2urhnrpurpbpnrylurtr r{pur fullurtr urqqbgnrplnrtr nrtrbgnrl 4urunurlutr
hutlgbp unlu 1bb, pugurl4urlnril U thtr uqururlnril LluqdullbpqurQurL $nqhnfunqnrLtrhp: 

r]pu hhur

dblmbr1 FUL![ qblur{urpnrplnrtrp rl2rnurqbu frp nr2u4pnrpputr trbppn h quhnrrl trrutr FuLllfr
l.luqdullbpqurtlurtr l.lurnnrg{u6ph urp+hurLlutr [r drudutruUurUhg pfrqtrbufr {uprJuL lrutrntrLbp[rtr
hutluqumuufuutrbgLblnr [utr4]rn[, nnh hbmtrutrpn{ hLurpur{np btr Putrlafr LluqrlulbpqruLlutr
llunnrgr{ur8ph thnthnlunrplnrtrbbp' Lquunul.l nrtrbtrruln{ ptupbputfi Furtrllfr qnpbnrLhnrplnrtrp [r

ptupdp ugbbl 2uhnrpupbpn rp1 nrLp:

tu m ru [1 urtr h u1 g b p, u q u u {n t rh n th n lu n rp1 n rtrtr h p

FUL!p Lbpqptu{{u61f ryrutnurLlurtr, upplrmpudru.lJrtr h (laurd) {urpltu[utr frpur{urLlurtr {rupnqptrbpfr
.lbg, npntrp Urunnq bL nrtrbtrrul Uurl {bpgbpu nrtrbgbl bL hurUurtr tuqrpbgnrpjnrL Putrllfr

$fibuLuul.luL {fr6urL1h tttu,J 2urhnrpurpbpnrplutr {pu, prxgunnrpJulJp 1ul2[uuLnnq urt,;un[rrfllbpfi

t{bptuluLqdurtrtr nrr1r1{ur6 ntrpurghq 4urmu-rtlutr qnp6hpp, npnLp llnrtrbtrruL 4pul4urtr urqqbgnrplnrtr
FuLla[ S[Lrutruurllurtr {fr6ur!h {nur:

1 .4 ltln rlu n l'1 n nh ur n qlr rnb lr p ru 1,1 utr ru gt n 4 utrd

2017,2018 h 2019 p{ul4ruLtrbplr huilurp rutrtlrufu urnr4fruntr frpurl.lurtrurgpbl I ngpurtrp l'}nptrpntr>
QFC-L, 2020 pt{u!urtrfr hurJurp urtr!tu[u urntr;]rtn frpuLlutrrugtrblnr hudurp htulmupruprlbt h

hurluqururuufuutr rJngnup tr Upgnupll urprynrtrptrbpn{ <gptutrp Gnptrpntr> QFC-tr hururnruun{b1 |
n p q bu puL t{ h ur p un rupfrtr tu n r4lr ur fr p u [1 utr urgtr n 11 urtrd :

(nrugb' 11, p.bphrutr, 0012, rlturlup2utr 8/1

thn.' +374 (10) 260 964,260 976,

$urpu'+37a (10) 260 961,

h1. hurugb'www.gta.am

SLopbtr- pudLbrnbp qurqhq 91nrpnrrpuryurtr

1.5 ft)nr}unUnnh 14runu{rupfrufu utr4udtrbpp, u2[uumurqhgtbnu tr purdtrbmhpp

F uttr ! lr 1.1 u nu {ru p rJurtr rlu p rllrLtr bptr btr'

Pudtr bun bp bp fr ptr qh urL n rp dn r1n r{p (tu1 u n rh hun' < dn r1n {>r),



tunphnrpryp,

gnp8uqfrp durptlfrtrp, ur14 p{nrd' l.1n1bq[ur1 qnp6ur4frp durpdfrtr' rlurplnrplnrtrp

<rltuplnrplnrL>) Lr d[rubdtrlur qnp6u4frp ilurprlfrtr' t{uplnrplurL trur[uuqurh

rntropbtr (rulunrhbun' <ultuplnrplurtr trrufuurqurh - 9npburlhn rntropbtt>):

F ruL 11 lt 11 ur nu r[ru p drutr rlu p tl[tttt bp lt I u nn rg {ru 6pp

(u.;unrhbun'

-QnpSurpfp

FULI h {UnQnhft}3nhL

{UnQnFOSUI, LUtuUqU<
cnnEu.Ihn sLonbL

Frutr[fr tunphnrprlp [tuqd{ut | 7 rutrquiltbphg

quqht{ 2urpupluL - funphpryfr trurfuurqurh, rfnpdr.r.rnnrplnrtrp'26 ururpfr:

$bnpqlr CIfruln{ - funphp4fr uLr;urrl, qhnpdtunnrplnrllg' 26 rnupfr:
(purhurr.n UpqnulutrlurL - funphp4fr urtr4urtl, lfnpdunnrplnrtrp'21 urrupJr:

h4n rup rp Qru drutrl urtr - fu n p h p 4fr tutr qur rJ, rrh n pd u nn rpl n rtr p' 27 un u pfr :

+ur 4h p Q u rfr uql urL - fu n p h p 4[r urtr 4ru d, {rn pd urnn rp.l n rtr p' 1 4 un ur p fr :

tturprptutr Upru.Iutr - funphprlfr tutrrlurl, rrhnpdunnrplnrtrp'25 mtupfr:

Upunbrl 9ntruunutr4lurtr - funphprtr]r urtrqurl, qhnpdrunnrplnrtrp'26 r"nup[r:

Fub[]r thuplnrplnrtp [uqd{tud | 7 tutr4uiltrbp]rg

Llbupnq (uQnplutr' tluplnrplutr trufuurquh, qhnpdrunnrplnrLp'18 rnu.rpfr:

Upuprurn rlnr!urultutr' lhuplnrplurtr trur[uurqurhfr unur2[L mbqullurl, qhnpdurnnrplnrtrp' 26

unupf :

9nhup Qpfrqnplutr' uluplnrplutr tutr4url, $frtrutruul4uL rntropbtr - 9fuurr{np hu2u{urrqurh,

rfrnpd runnrp.; nrtrp' 26 unurpfr:

Otlurutrtrru Unurpbgutr' r-lurplnrplutr trtu[uruquhh unbrprt;u1, hpru{ul.1urtr urqruuupLldurL Lr

durrllbrnutrg u{unLnu{npnrp.lnrtrtrbp[r hbunpbpdutr q6n{ mtropbL, rfrnpdurnnrplnrLp' 21 rnurpfr:

'Itutlhp rrlbunpnulurtr' ul-tuplnrplur[r urLrpud, gnpqnpururfr{ pJrqtrbufr qupqrlgrJurtr tr

r.{ur6ur nptr bpfr rnLop btr, r.f n pd ur nn rp1 n rtr p' 1 7 m u p [r :

9nrpqbtr rlnrl4urulurtr' ulurplnrpluL utrr;uil, uurtrpur6urfu pfrqtrbufr qurpqugrlutr Lr {ru6unptrbpfr
untropbtr, rf npdurnnrplnrtrp' 1 5 murpfr:

Uppnrp Uqbplulr' uluplnrplutr utrr;ud, Oqbpugfrntr u14ururup!tluL U mbrlbt4urmtlul.lutr

h ur rlur ! u pqbp fr mtrop btr, t| n pd r.r.r nn rp.; n rtr p' 1 3 un u p fr

Puttl.lI u2fuumurllhgLbnh ph{n 30.06.2020 p{utauL]r 4pnrplturlp luqdnrd h 968

ur2fuumu![g:
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3nrtrfrputr! ppC-h unrlnpul.lurtr utrrlruLurl.1urtr purdtrburnilubpfr nrrylul4fr hul.1nr1 uLd

hutr4fruurtrnrd h 3nrtrlrhnglfrLq A[A[ L]rrJfrpbrl Ctr!bpnrplnrtrE - 87.8% (hurugbtr' 9fr14pnu,

l.rfrl.1nufrnr, 'rlr.r.runrJnr 5F, Uqllpqfrur, OU 2103), nnn hurtr4fruurtrnrd | 147,805,227 huun

untlnpuLluL uL{urtru[rltr purdtrbunnrlubpfr Lr 32,010,000 hr.r.run upunnLlurl urtr{uttull4utt

prudtrbmnilubpfr ub{rur!urLumhn: Ctr!bpnrpluL dtrurgur6 unrlnpullutr uL{utttttLlttttt

pnrdtrbunnrlubp[r uhrJrnrtlutruunbpbp htr htutr4lruruLnrd 6 lrprurlrupurtrurl.putr U 147 $fiqft,1utaul.r
utrd:

1 .6 fln rltu n t1 n nh pn qru p 14 ru & ur pdbpmb n h rlb p ur p b p1 ru 1 rn { ur 1tr hp
Urnnptr Lhptlu.ltug{nul h Putrlh qnqtlhg lrpulurtrurg{urb pudtrbmnrluhpfr h qurpmurmnrlubpfr

pn rpr p ! n uIL bp [r t{hp nr phru ur I h ur rlu q ur p qh u 1.1 Ln bqb! u rn {n p1 n tL.

10.07.2015

UndbpnBbnh nurun' u n d n n r.u U r-r-rtr pudL brn n du

UndbBnBbnh 6[rn' n, r]ruumupnButhtr
UndbBnBbnh purtrruUn' 14,500,000 hurn
UndbBn Bbn h urtr tl r.utr ru U utr u ndbBn (r.r.r ndn rr Bn)'

'100 << nnurd
UndbBnBbnh rnbnupurtlurltuL tundbBn (urndnLtBn)' 230 << nnurd
Undhran Bbn h ntr nh urlr n Ln urL d urtr ur U urL ur ndbB n' 1,450,000,000 << nnurU

Undbran rabn h ntr nh r.r.rtr n rn m bn u nurrlu durtr u ndbpn' 3,335,000,000 << nnurd
15.04.2016

19.05.2016

UndbBnBbnh nuun' u n d n n u.r U r.r.rL nrudtr bm n rlu

UndbBnBbnh dLrn' nl rhr.uumupnBtuthtr
UndbBnBbnh BuLr-uUn' 22,704,347 hwur'

UndhBn Bbn h urtr rl urtr ur U ruL ur ndbpn (r-u ndn rr Bn)' 100 << nnud
UndhBn Bbn h r.n bn u purrfu tlurtr u ndbBn ( u-r ndn rr Bn)' 230 << nnud
UndbBnBhnh ntrnhuLnrn u.rLdutruUurtr rundbBn' 2,270,434,700 << qnurl
UndbBnBbnh ntrnhutrnLn mbnupurlurjurL urndbBn' 5,222,000,000 << qnurd

UndbBnBbnh nuun' un d n n ru U rutr purdtr bLn n rju

UndbBnBbnh d[n' nt rhurumulBntauthtr
UndbBnBbnh BurtrurUn' 12,173,914 hwlu,

UndbBn Bbn h urL tl utr u tl rltr ur ndbBn (r"u ndn rr Bn)' 100 << nnurd
UndbBnBbnh rnbnupurluilruh urndbpn (urndnrrBn)' 230 << nnurrl
Un dbBn Bb n h nL nh url n Ln urtr ul r-r.rtr r-u U r.r.rtr ur ndbpn' 1,217,391,400 << qnuLl
UndhBn Bbn h ntr nh urtr n rn r.n hn u.r purrfu duL tu ndbBn' 2,800,000,000 << 4nud

09.11.2016

UndbBnBbnh nuun' u nd n n ru U rutr purdLbLn n du

UndbBnBbnh 6[,Ln' nl uhu.ruunupnButhtr
Undbpnpbnh Bu.rtruUn' 14,376,044 hwur'
UndbBn Bbn h utr d urh u.r h r.utr r.u ndbBn ( u ndn rr Bn )' 100 << nnurl
UndbBnBbnh rnbnrupurrfu duL r.undbBn (undnLrBn)' 230 << nnurl
UndbBn Bbn h ntr nh urtr n rn urtr d tutr rl U urtr ur ndbBn' 1,437,604,400 << qnurd
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3,306,500,000 <<

2016p.-[ hnrtr]ruJrtr 3nrtrfrpurtrllp hurgnrlnrpJrudp ur{rupurbg B% untupbllutr hLludunurpbpnrpludp

4nlurpulfrtr rutr{tuLurl4utr rupdblmpntrrulfrL r4rufiLnuLnntlubp[ pnqurpldurL h unbqtupur2fudutr

qnp6pLpugp: 2016p.-[ hnrLfruh 30-ht' <3nrtrfrpurtrt{ll PPC-[ tutrtfruLuluL updbl4unpntrrul]rtr

u.lurnLnululndubpp (UNlBBl) gnrguIrlbgfrtr (uluruururtr]r $nL4ulfrtr Pnpurulnrd tr pUaqplAt{bghtr

ul tu n Ln u Ln n d u bp fr h lr rltr rn ! urtr (Abo n d ) g n Lg u L1 n LrI :

2017p-fi Lnlbdpbpfrtr 3nrtrf purtr!p hrugnqnrpJurLlp urlurpmbg 5J5% murpbl4tuL bl.lurftnrupbpnrpludp

4nluputlfttr urU{uLu14uttt urpdb!rnpnLullrL ulunmuLnntluhplr pnrlurp!rlurtr l.r rnbrpupu2[urlutr

qnp6ptrpugp: 2017p.-l trnlbrlpbpfrtr <3nrLfrputrl,1> Pp0-h urtrrlurLurIurtr updbl.lurpntrurlfrtr

ulunLnuLnndubpp (UNlBBl) gnrgurl.ltlbgfrb (ruluurnrutrlr $ntr4rulfrtr Pnpuurlnul Lr pLaqpl.l{bgf'U

u{ ur n Ln u Ln n du bp I h I dL u t4 utr (Abond) gn rg ru [.1 n uJ:

2017p.-l drullrufrtr 3nrtrfrpurtrlp hugnrlnrgudp ru{upmbg 13.5% rnupb[urtr bl4tutftnurpbpnrplur.lp

rppudu4frtr utrr{urLur!utr urpdbllunpntrulfrtr ulunLnumnrJubpfr pnqurpldurtr U unbqupur2furlurtr

qnp6ptrpugp: 2017p.-fi hnrtrlru[tr <3nrtr]rprutrll> FpC-h utr{rutru14tutr urpdb!unpnLurlftr

qunmuundubpp (UNlBBl) gnrgrul.lr{bgfrtr (uluuururtrfr $nLqulfrL PnpuulnuJ U ptraqpq{bghtr

q u n Ln u Ln n du bp I bp ! p n p 4u1 frtr (Bbond ) g n rg tu lln uI:

'l'lunmurmnduh lSlN AMUNIBB2l ERS

'rl lu n unu un ndu h hU ur rJLn ru ttr

rnulnntluh tlundurL uduur
L hu6urfuuUutrnLBtnrL

S brlu pu2fu r{ur6 u1 ur p Ln u rn n du fr purlr u t1

S bqur pur2fu {ur6 qur p rnu urn du fr 6ru rlul 5,000,000

Sb muLnndubnh rlhohtr qhtr 100.2814
rrlunuuunndubnh urtr
rrl ur p un ur un n du bp I utr rlutr ur un bn bn h
ururpurtrgr-r.rmnuI

m $hqhUurUuL tr hnudurnurLurUrutr r-utrdu

rrl duh lSlN AMUNIBB23ER4
rl duh bUurrLnu LL

rrl duh rftrnrlutr urduru

ru nrftuL h ur6u.r lu ur U rutr nrpt n rtr

urunnd 5,000,000
uunntl

urn n rlu bn h utr d urtrur rn
rl ur p m u: u n du bp fr r-utr rlrltr u un bn bn h
unupurtrguunnrd puun S[q[!u:!urL Lr

17

AM U N I B B2'l ERB nn r ru n ur r htr ui u n Ln u u n rl u b n h ur tljr n uh d b n r n r6n rtar n rL

B%

B-Apr-l8
4

50,000

128

$hohUrutruL uLd 126

hprurlurpnrLur!urtr
r.nLd

2

AMU N I BB21 ERB nn r ur n urr hL u u nuuu ndu bnh rudthnfr d bn rnr8nrar n rtt

5.75%

11-Sep-2020n

4

S bryu pur2fu {urb qur pLnur m n rlu h Burtr u h 50,000

'100.41

161

$hohUurtrutr tutrd 1sB

hpu{rupurLuLlutr
urtrd

3



AMU N I BB22ER6 nn ur rlur t htr ul ur n un ur r"n n rlu bp fr ud* nf {bp 1n r6n rp1 n tL

'rlunmuunnduh lSlN AMUNIBB22ER6
rtl u punu unduh bUur rlunurpbpntp1nrtr 13.s0%

0ununumnduh rlunilurtr ruduuBhd 23-Novl B

Un dhll rn n nL h dd u n rlurtr h u6 ur fu ur U utr n rBt n rtr 4

Sbn ur puzfu r.l ur6 ul ru n unur unn duf putrurtl 25,000

Sbnurpurfud ub ruurnmurrnnduh 6urU ut 250,000,000
S brlur p u2fu rlur 6 q u p m ur m n rlu bp fr d h ghlr q[U (1 0 0 ttttt tlutt ut 1.1 uttt [t

nhUuq)
100.98

4'l u n un u m n du b n h urtr rl utr u rn bn bn h purtr u l.l 32

'l'l u p u ur m n du bp fr urtr {utr ru un bn bn h

r.nur purtr2ur rnnLrl pu m SfrqfrlurtaurL Lt

h n ur ul ur purtr ru U urtr urtrd urLq

$hqhUurUurtr uLd 30

h n ur d ru putr ul [t urtr rutrd utrq 2

2018p.-fr rrhbmp{rupfrtr 3nrLfrpurtrl.lp hu2nqnrp.;urdp r.u{uprnbg 10% murpbtlurtr bLlurftnr.upbpnrp.;utlp

4purdulfrL urLr{urtrut4utr urpdbtlr.npntrtulfrtr u{unmumnilubp[r pnrlurpLltlurtr Lr urbrlupur2fudutt

qnpfutrpurgp: 201Sp.-fr r.hbtnp{urpfrtr <3nrtrfrptuLt4> PPC-h rutr{utrurl.lutr updbl.lrnpnLutllttt

qunLnuLnndubpp gnrguqqbghtr (tuluuururtr[r $ntrq,urlfrtr Fnpuulnrul lr pLaqpqt{bghtr

q u n m u Ln n rlu bp Jr bp t,; p n p 4u1 frL (Bbond ) g n rg ur l1n rd:

AMU N I B 822 ER5 nn Lu rlu r hL u u.r n un u rn n du bn h ur duh n th tl bn t n L6n La n rL

'rluunLnuLnnduh lSlN AMUNIBB22ERs
rrl u n r.n u un n rlu h blr ur rfun u pbn n Lot n LL 10%

'rl uu n unu un n rlu h drun rlurL u du tr Bh r.l
'13-Feb-2020

UndbU m n nL h 116 ur n rluutr h ul6 u fu ru U urtr n rBt n rtr 4

Sbn u putlud ur6 u ur n rnur rn n rluh BurLur Lr 25,000
S bn ru nrurlu r.l tu6 u u n r.n u unn rlu h 6tu tl ur t 250,000,000
S bqur pu2[u r{ur6 q ur p un ur rn n rlu bp ]r dhghL q[L (1 00 tuL t{tuL u 14 uL Jt

nhduq)
'10 040.65

rrlunmumnrlubnh urLd uLurLnbnhnh BuLruU 31

'rl upunuunn dubpI utr u[uLurunbnbnh

unuprutr2ruunnrd

n u m $ hq h U ur U urL tr h n ur d ur puL ur U rutr urtrd utrq

$hqhtrurtruL uLd 30

hpur{upurLul.ltutr
ruLd

1

201 Bp.-[ rlurpunfrtr 3nrtrfrpurtr t1p hurgnr1nrpJ udF rut{rupmbg 5.5%

qnluprulfrtr uLtlruLu!tuL tu pdbl4rnpnLtulf L u{run ulr,umnilubplr

qnp6ptrpurgp: 2018p.-[ rrrqnhfitr <3nrtrfrpurtrl.l> FFC-h

qunmumndubpp gnrguLlt{bgfrL (rulruuunuLfr SnL4urlfrtr
ul u n m u Ln n rlu bp fr h I dtr ur 1.1 urL (Abon d ) g n rg ru ! n ul :

unurpb! utr btlu rluru pbp npludp
pnrlup!duL tr mbqurpru2[udrul.r

urtrr{urtrur!uL urpdb!rnpnLur1lttr

Pnpuulnrd Lr pLrlqpQqbghtl

AMU N I 8822 ER4 nn t ru n LU I hL u.t u n Ln ui Ln n rlu bn h udr.h n fi d hn t n L&n Lrat n Ltt

'1'ltunuurmnduh lSlN AMUNIBB22ER4

'l'l ur nm u un rluh blr u rlrnu nbn n Lor n rtr 5.5%
rl u n mu un n tlu h tlurn rlrutr ur du u Bh r] 13-Mav-202't

UndbU rn n nL h U6u n rlurtr h ur6 u fu ur U uLr n rBr n rtr 5

S bn uu purtlu r.l ur6 rluu nmur rn ndu h Brutr ur U 50,000
18



Sbn ur purrlud ur6 wrl n rnu urn duh }urd rlt 5.000.000

S brlru pu2[u tlu6 qur pmu un n rJu bp fr dhghL q[U (1 00 utL tltuL u 11 ttttt Jt

nhrluq)
100.4894

rl ur punuunn du hnh urL{ urL rutn bn bnh putL u t1 54

'Il u p r"n u.r un n rlu bp fr utr r{utr ur rn bn bn h
unrupurtrguunnrd puun $[q[!u!tuL Lt

h n u d ru nurLur UurL urLd urLq

$hqhUutlrutt uLd 53

hpurr{rupruLu!utr
utrd

1

2018p.-fr Lnlbrlpbpfrtr 3nrtrJrpurtrLlp hru2nrlnrpJudp u{uprnbg 5.5% mupbt4tutt bt4urlnupbpntplurtlp

4npuprullrL uLrlurtrur!urtr urpdh!urpnLulfrtr u{runuuLnndubpfr pnrlurp14rJurtr U unbrlurpu2[udtutt

qnpbptrpurgp: 2018p.-fr rlbtlmbLlpbphtr o3nrtr[rputr!, FpC-h utrrluLrul1urtr urpdbllmpnLul[tr

utunLnuLnndubpp gnrgurt{Llbghtr (urlluunutrlr $nh4ur1[rtr Pnpurulnrrl U nLrlqnt]{bghll
14 tu n u1 tu ul n du bp fr h [ ilL ru ! uL (Abond ) g n rg ru [1 n ul:

2018p.-fr trnlhrlpbpfrtr 3nrtrfrputrtlp hugnrlnrpJLUilp rur{upurhg 10% rnupbL4tutt bLludururpbpnrpluilp

4purdulfrL urL{urtrur!rutr updb!urpntrurl[tr qunmuulndubpfr pnqurp!rlub U mbrlupu2fuilutt

qnp6ptrpugp: 2018p.-fr trnlbrlpbp[tr <3nrtrfrpurtrl.l> FPC-h rutr{uLu14urL updbllunpnLutl[tt

qunLnuunnrlubpp gnrgur!{bglrtr (tuluruunutrfr $nL4urlfrtr Pnpuulnrd U pLr}qpt{{bgf'U

ul tu n Ln u un n ilu bp lt bp ! pn p qu1 [tL ( Bbond) g n rg u [1 n rd:

rrlurninurmnduh lSlN

Lnur un n du h bU ur rlLn ur nbn n Lrat n rh

urtr ur 22-Oct-2021

tr h ur6tufu ur Uurtr nrrarn LL

Sbnurnur uu n unur un n tlu h pr,ub ur

Sbnurnru urnmurunntluh 6rudur

Sbnurnu unmumndubnh dhohtr qhL (100 urtrUr.utr

rutrr.lurtrur
rl"l ur p Lnur mndubp Jr utr{utr urnbnbn h
rnrupurLgurmnLd pum $[q[tautauL tr

'l'lunmumnduh lSlN AMUNIBB2TER5
rl'l u n Lnu Lnnrluh bU u rJ

rl'lununumnduh dr-rrnrfuL r-udu

uL h ur6ur lu ru U urtr n rBt n rtr

ur6 uurnmurmndu
Sb u6 uunmu.runnJuh 6ur 500,000,000
S u6 tuununurunntlu 100 utrdutrur

Lnndubnh urtrdtuLurr"n uL

'rl r.r.r p m u.r m n du bp I urtr {rutr r.u tn bn bn h
r"nupurtrgurmnLJ pum $[q[[uLlutL tr

AMU N I 8826 [R7 nn r u n ur r hL u.l ur n Ln u Ln n LIu bn h ur ddr n rh tl bn t n r6n rBt n ttt

AMUNIB826ERT

5.5%

4

50,000
5,000,000
100.2399

107

$hqhtrtuUurtr urtrd 104

hn u U u nurLrutr rutr rutrd 3

AMU N I B 827 ER5 nn ur dur r hL r-u u n un ru un n rlu bn h ru rldr n *r d bn r n L6n rar n rL

10%

22-Oct-2020

4

50,000

10 008.75
40

$hohtrurLurtr urLb 39

hpu{upurLu!utr
utrd

1

19



2018p.-fr 4blaunbrJpbplrtr 3nrtrfrpul,r14p hur2nrlnrplurdp ur{upurbg 10% unuphl4tutt

bllutlLnurpbpnrplurrlp qpurdulfitr urtr{urtru[utr updblurpntrurlJrtr qunuluLnndubpfi pnrpupldrutr l.r

mbrlurpur2furlurtr qnp6ptrpurgp: 2018p.-fr qb!mbdpbp[L <3nrtrfrpurL[> ppC-h utr{utttuL,;urtt

urpdb!unpntrurlfrL u{runLnuLnndubpp gnrgur!{bg[tr (uluruunurtr]r $nLr[u1hL Pnpuurlnril lr

ntr qqn tt {bg lrtr q ur p ur ur m n du bp lr bp t4 p n p 4url frtr ( Bbon d ) g n rg ur l.l n ril:

3nr

Lhp

ruLLl

I
hur2

ntnr
pJudp ur{urprnbg 5% r.nurpbLlurtr b!urdmrupbpnrplurdp qnluprulfrtr utr{uLurLlutr updbl.pnpntrurlfrL

u.lunLnuLnndubpfi pnrl.upLlrJurtr tr unbrlupru2furJurtr qnp6ptrpugp: 20't9p.-[r durlfrufrtr <3nrtrfrputrq,
ppC-h urLrlutrtulrutr urpdbtlunpnLulfrtr qunLnuLnnrlubpp gnrgru!{bgfrL (uluumurtrfr $ntrAul[tr
P n p u url n uJ U nL +qn ll {bg htr q ur p m u m n du bn h bn U n n n qu{ ht' ( Bbond ) g n rg u Ll n ul:

'QuptnumndubpJt runur2trur.yfrL gnrgutlnrrlp lurrnurnrlbt hn (urluumutrfr $ntrqurlfrtr pnpuu1nrd (AMX),

U qnurtrp nLrlqnt.1Llbt btr qunmumndubpfr bpl.lpnpqulhtr (Bbond) gnrgtu!nuI: (ruluuunurtrfr

puLtlutlfL qrurlmnrplurL db2 runug[tr uLqurd hu.lllurllurtr pu.'Lqh u{unLnuLnnrluhpg gnrgru[{b1 btt

ftntutuumuLntil: 3nrtrfrputr!h 10-nrI pnqup!rlurtr 5,25% b!tutlmupbpnrplurdp utr{uLu!urtr
urpdbl4unpnLulftL ulul'rmuLnnrlubpS trbpurn{b1 bL l.Inul.1{ru1Jr pnpuurlfr gnrgtu!drutr bnnnnr}

huppurlnrf: rrlurpmurmndubpnrl urnllnnrpp uLlurlbl h u.p. oqnuunnufr a-hg (lSlN - AMUNIBB2AER2):

20

201

9p.-

h

ru14

nhrh

tr

'rlunmuunnduh lSlN AMUNIBB2BER3
rl'l urnmurmnduh btrurdun

mrurnnrluh durnduL r.uduur

Lh d6urnrlurtr hu6uluruUuLnLBrnrtr
Sb ur6 uurnunurnntluh putr

Sb u6 utunururunnd
Sb u6 uununr-umnd L qhL (100 urtrtlutr
tlunmu.rmndu trur

'rl ur p m ur m n du bp I urtr rlurtr ur un bn bn h
rnurpurtrgtumnrf pum S[q[L1uL1urL tr

muunnduh lSlN

urrurnnduh btrurdrnu LL

ururnnduh dunrlurtr uduut
L h tl6ur nrLuL h r-r.r6ur luur U urtr nrtarn rtr

umnd 10,000
uLnnd

urunnduhnh dhohl qhtr (100 LU
'100.1981

uLnnLI uLuun
upmtuLnndubpI ub{utruunbpbpfr
urpurtr2u-rr.nnrd puin $[q[tautauL L

uLurUurtr uUdtulr p ur r{u pr.uU urlurL urLd

AMU N I BB2BER3 nn udu rhtr ur u n Ln urLnntlubn h u dri n rh d bnr nL6nrprnLh

10%

12-Nov-2020

4

50.000
500,000,000

10 008.86
52

$hqhlrurtruL uld 5'l

h n r-u d r.r.r nurtr u [r rltr tutrd 1

AM U N I B 82 B ER3 nn ur rl u r htr u ul n Ln ur m n tl u bn h ur d uh n rJr d b n r n r6n rtar n Ltr

AMUNIBB2AER2

5.25%

15-Nov-2022

4

1.000,000

33

b[qfl1uL1utL uLd 31

2



3nrtrfrpurtrl4p ftnruruuurutrnrd gnrgurlrlurtr rJuru[tr npn2nul h qrulugpbi hurZtlh untrbln{
nnruuuunutrlurL LhprypnrlLbpI db6 hbmurppppnrplnrtrp FuLqh 4nlurpulfrL u{unLnumndubp]r

Llluutiluttlp: Unut4tltul[ pnpurulnul bplpnp4urlfrtr gnrgrut4nrdp htrupur{npnrplnrtr t{urur

nnruuuunutrltuL LbprypnqLbp[L dbnp pbnbt hurlurur.nurtrlurtr purt'Llh Unrtdhg pnqrupl4rlu6

qruprnrurnndubp qurpqbg{ub ptrpurgrll.lurnqnLl unurtrg (urlurumurLnrd purtr[urllrtr UurrJ

updbprpbp[ hu2f{Ubp pugblnr: Utrhpudb2un I qurpqurqbu huZhrl nrtrbtrurl l'}+ Uqqulfrtr
htu2tlrupLlul[U abqnqftnurpfrulnrd Llnrtl r{bpgfrb[u quhunnrtrhpfrg dbl.,1f dnun:

rrlulprnumn[ubplt pnqrup!rJutr, mbrlupru2fuilrutr, 2p2utrrunnrylurtr tr durpdutr r{bp2trrul.putr

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 t1 {n rrl m brlur pu2[u n rrlfrg u ntr rluqtr bpll n r on u nu2:
/tlupunurunndubp[ unbqurpur2fudrutr ru{upunfrg hbr"nn' htrupurr{npfrtru ubrlrl drurJlbunLbpnul, Furtrlp
qfdblnt [ (ulururnutrlr $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:

1.7 flnrlunUnnh qnn,Ihg pn[unt{{nr1 u{unurumnrlubplr {bprupbppul hlrrltrru[rutr
m

Updhprlpbph 4uun' UL {urL nr ! rutr, 1r.f n fu ur p L1 4n [, ur pdhl.1 m p nL u1 frlr
r.ur.ununumndu

UndhBnBbnh 6trn' fi l rh ru urnuupn Bu-r t htr

Updbpqpbplr putr u l.1p' 20 0, 0 0 0 h ur un UUl..' r1n 1u p n { u{ u fi u1 r.u Ln n du bp fr

hurrlup,
300,000 hrurn (( 4purdn{ r4unmumndubnh hurrlup

Updbprlphplr uL{utuu[utr updbBp
(undnrlBn)'

100 UUIJ r[n[un, 10,000 (( rppud

Updbpqpbplr lL4huLn rp rutr{rutrul.1utu
rundbBn'

20,000,000 UtfL qnlurfr,

3,000,000,000 << nnud
UndbLmnntrn' bLptutlur h nnnzrlurtr f&nnurnUnnh funnhnnh Unnilhq
UpdbI m p nLL bp ]r rl6u p rlutr
h ud ru [u ru 1.1 u"rtr n rp1 n rtr p'

bttpurlltu I npn2rlurtr Gnqurptlnrlft funphprlh qnqdhg

Sbqupu2fuilrub opp bUpulur I npn2rftutr t-&nrpupLlnrl[ tunphp4h qntJhg
Lrl ru n Ln u m n du bp lr 1 

n rp rup urtrl n rp rn p r"utl2fr h ru rlu p

S urp b[urtr undb[ rn nntrlr rlbdn pln rtrp bLpullu I npn2tlutr f]nrluptqnrlh tunnhnnh tlnndhg
Cpgrutr ru nn rpl rutr dudUbrn n' bLpulu h nnnlrluL flnnr.unUnnh tunnhnnh Unnrlhq
Gp2ruL u nn rp;tutr i [rp' Uqr.u r"n 2pgr"utr unnrp1urtr frp u{nrtrpn{

'rlupmrumnrlubplr
u q u h n {r{ru 6n rp1 n rtr p'

lurquhn{r{u6

27



Unur2uplfrg oqun{h1nr hurlurp utrdp, npp npn2b1 | ptr4nrLbl urnugunlln h qLhl qtupuruurndubp,

ulbrnp I rlurutrul4gh ulurnrnurtnnrlubpfr mbrlruptu2fudutrp' Futrlafr $fuurtftuuur.1]rtr qptuuhtrlu!]r lr
durutru6lnrnuJhtr gutrgh rlfr2ngnrl: Ilpqbu qtrnn4 Llurnn[ | htutr4bu qul gutrQrugnr6 nbqfrrybLm l.lurtl

n1 nbqfi 4btr m hurtr 4]r u ug n q $hqh l.1 ur l'1 utr 14 ur d frpu r.lu ptutr u ! rutr uLd p:

1 .8 4bpgtr u [ut qu;drutrtrhp [r hp u qu pu [durtr 6[rp

'lrupunur.ndnubpfr pnrlurpQilurL, mbrllpur2furlutr, 2pgu.rLunnrplutr nr duprlutr r{bpgtrur!urtr

qurlrluLtrbpp btrprutlur htr 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 L1 tulpn rd:

1 .9 liln qw n U n nh 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. (( 4pudn{:

3n Lgutr[2[r urtr r{uL n Lrlp

2020p.2-

n4
bnurdulur[1

(urnr4frur

sutrqt!&)

2020p. 1-

htr
bnu:rlulur[1

(unr4frrn
lurtrou,l6)

2019p.
(unr4irrn
rutrgu6)

31.12.2018

(Unrryfiu
urUgur&)

31.12.2017

(Un4[m
urUgur6)

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

518,437 181,449 1,326,981
931,297 67,602

Ub{tu luL luqiruu fr dhghtr
rJb6nrBtnLtr

34,027,261 33,897,671 33,165,728
33,176,713 35,334,279

U bqhu l.1uL ! ur q irrnu fr
lru hnrBur pbnnLBrnrL (ROE)%

3]% 2.2% 4.0%
2.8% 0,2%

2nu-n 2u hnrlp 2ru hnrpuhru p[[ q&nr{

6ufuuh trr]u:qbqn Ldhq hbunn
518,437 181,449 '1,326,981

931.297 67,602

Ctr4hurUnrp ulmfr{trbp[ dhfitr
dbtntplnrtr

239,961,42
6

244,961,38
3

226,843,69
7

199,495,44
6

191,844,96
6

U!Ln[{Lbp[ 2r.ri hn Lpru pbp n rpln rL (ROA),
o/
/o

0.4% 03% 0.6%
0.s% 0.0%

2nun 2uhnrlp 2uhnLpuhu.rpQ[ q6n{
6u fuuh trt]urqbqnrrlhq hburn

518,437 181,449 1,326,981
931,297 67,602

Qnn&u ntrur Ututr bUtu dn Lm
7,032,969 3,620,216 14,502,166

14,762,553 13,454,274
2nLm 2uhnqpir rlu.rpdur (NPM), % 7.4% 5.0% 9.2% 63% 0.s%

9nn&u ntru Llutr bUu rln Lrn
7,032,969 3,620,216 14,502,166

14,762,553 13,454,274

CLrlhurUn Lp u !mfrr{trbplr,Jhght
[b6ntBtnrtr

239,961,42

6

244,961,38

3

226,843,69
7

199,485,44

6

.l91,844,96

6
U!LnI LIL bp I oqLn uqnp6duL qnpbLu ![r g
(AU), %

5.9% 5.9% 6.4%
7.4% 7.0%

CL4hurtrnrp ut1mfr{Ubpfrr.lheht,
db6nplnLtr

239,961,42
6

244,961,38
3

226,843,69
7

199,485,44
6

'191,844,96

6
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Ubr.hulub [uqfimu fi dhght,

db6nLBtnLtr
34,027,261 33,897,671 33,165,728

33,176,713 35,334,279

Ub{u!utt Lluq[tnurflt
dnrrLnhqrhUtumnn (EM)

7.05 7.23 6.84
6.01 5.43

Qnrun urnUnuu thL bUurlnrur
4,261,557 2,507,961 10,136,153

10,518,060 10,491,356

b! ur rlLnu pbp ru !un[ t{Lbnh dhghtr

rlb8nrornLtr

179,911,02

5

180,158,37
2

167,324,156
151,855,857

148,972,96
6

2nLm mnUnuurrhtr dundu (NlM) 4.8% 5.6% 6.1% 6.9% 7.0%

SnUnuurrhL bUurlnrrn
9,023,487 4,919,554 19,469,982

20,008,220 22,296,742

b!udr.nurpbp ulam[{ttbnh dhghtJ

dbbntptnttt

179,911,02

5

180,158,37

2
167,324,156

151,855,857

148,972,96

6

b!tu dtn u pbp u Llun[ {ttbpfr
bLru drntu pbnnrElnrb

10.1% 11.0% 11.6%
13.2% 15.0%

Sntrnuurhtr 6urfuubn
4,761,930 2,411,593 9,333,829

9,490,160 11,805,386

rrl ur p un ru rlnpn Lp1 n LLtrbp, np nLg q6n{
!uunrupL{nrrl btr rnn!nuu1[tr 6u.rfu ubp

202,865,57
3

208,412,07
I 191,193,293 164,735,87

9

154,817,86

0

Uu fuuu tn ru pn rpln rtr urltr

qruprnur {npnrplnrtrtrbpJr, npntrg q6n{
Uru r-ntu nr]nLd btr rnnUnuru rhU 6ur luubn

4.7% 4.7% 4.9%

s.8% 7.6%

2nrrn 2ru hnrlp 2uhnrpur hu p![ q6nt{

6urfuuh hduqhqnrdhq hbuln
518,437 181,449 1,326,981

931,297 67,602

PurdtrbLnndubnh dhohtr trrndtu8 rahdn

204,896,5
25

204,896,5
25

204,896,52
5

204,896,52
5

203,732,96
3

2nrm 2u hnr.;pn dbt{ purdtrbLnnfufr

hurdnd (EPS)
2.s 0.9 6.5

4.5 0.3

Uqnbrl 5.4% 6.3% 6.8% 7.4% 7.3%

uuunF8nFu Lbr'+nnrlhu
UUOnAUGbnraC qbS.P k +hsLrh nnqbu bnUqnUShL UQnUqnh LbnUbUqUL
<ULIUftnS LqUnUqFflFf&3fltL: UftUAUnqLrnn Undbf}nBbnnr.LI Lbn+nnr.U
ULblnN qbnUPbn3UL Lbnrlnnnh nnnCnf\UC rlbsP k <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:
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Un rqn rt hfu Uqrluqp n ril l'1 u rn ur p {u0 rh n.h n Ju n rp1 n rfut, h p n
FUdhIJ 2. ft)nrtunq q.n n q un s us n uu bP h truu hu s brlbq us q.n Fft}3n NU

2.3.8. Updb[rnpntrlr utr{utru[ut 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

r.r.lr.unLnuLnndubpfr qbulpnrd hur2{upl1{btnr h UUL, qnlurnn{ U trbp4pnrlLbpfttt tl6tuptlblnt I Ul.fu

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,

Lur4ru 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):

'l'lurprnuunndubpfr ubrfru14uLurunbpbpfr nbbuurpp r,.hur14{b1nr I qurpmruunnr.lubpfr hbppur14urtt

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

(!lnpugnuln hnurUurtrrug{nrd h p{ruprutruLlurtr LllnpurgtftuL 14urtrntrtrbp[rtr hnrrlur6urltr' tlfrtrlh

rudbtrudnrn urJpnqg ph{d: t-}rlurputrul.lutr Lllnptugdutr t,;ruLntrfr trbppn hrunll I 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:

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

ubthut!urtrurtnbpbpft tt/l.1uttI urtrr{urtrurnbnbnh nbburnpnuJ tr2{u6 ptutrl.lurl[rtr hur2frr{trbpfrtr

dp n [u uLg b1n r rllr2ng n {:

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

u{4 ubr.f rut4utrurunbpbplr {6urpnriltrbpp r.hn[uuLgnrd h trnururpfr rpbqnqlrrn: Puttl4ft

huuilurqur.nruufurutr umnpurpurdurLnrdp 62r.nnul h rnturt hru6ufunpqfrtr uquruupl.lnrl oulhpr,uunnp[g

{bp2frtr fr u 6Zqn h m h u2r{bh ut tltu p p:

Updblunpntrfr qnrilupfr hur2uluplarlurL hurtlun hhrlp I ptr4nrtt[nrtl hbr"nlrlul pruburdtrp'

gg = (FV X C)/k, npunbrl

U$-tr urpdblunpnL[ qnrdurptr h,

FV - LIbt{ 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, hur6u[uurl.1u.rtrntp.;nrLp (tupdh!mpnbLbpft

bnurrJulu!u1[L {6updutr 4bqpntd k=4),

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

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 L1 urtr n rp.; utr 4bqpn uI:

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:
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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 (( 9Pfr:

ftbqj abb q fi p w (w pwtt w Q wb wtt 6 wtt g h w p 
Q n ulp.

flhq[rybttmLbp[ hutlup hnrpll{nr1 oplblur I 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

htu2{upLl{nuJ I hurp!{nq2uhnqpfr tr!uundurrJp'18 (uruuLnrp) untlnu 4pnqpulurthn{:
fl 2 nbqf 4btt q fi p w (w p wtt w Q wtt w tt 6 wtt g h w p 

Q n ul p.

n1 nbqhrlbLrn frpru{tuputru[urtr utrdutrg hurlup hup!{nr1 oplblun I hudup{nul hu.rluruunurLlutr

urlplnrptrbpfig uurug{nr1 hurpll{nr1 2urhnqpp: (udrudurltr <Durhnrpurhupl4fr duru]rtrr (( opbl.rpfr'

huluurnurtrlurtr rurlplnrpLbpfrg utnrugt{nr1 bLludnu.ntrbpfrtr bU 4ruu{nrrl truh nl nhqfr4btrurfr'

nbqfqbLmhg ltud n1 nbqlr4bLmhg umurg{ur6 uluuhq bllurlnrmtrbpp: Ctr4 npnrd, n1 nbqfir4htrunfr

uurrug{ru6 u{tuuhq blluilnrutrhp btr hrudurp{nrd n, nbqfr4btrurh qnqrlhg hn qnuph tttuil ruJL

qnp6nrtrbnrp.lnrtrfrg uunurg{ru6 hl4lilnrrnLbpp, urlu]rtrpL'2uhurptudfrtrtrbp, unnl4nutrbp, nnluplrtrbp Lr

u1 1 quu[{ b! urdnruntrbp:

((-nrd n1 nbqfr4bLm[ Qnrld]rg hu.rlruurnuLlutr urrplnrptrbpfrg urnurgrlnq b[urrJnruntrbpfr hrupl.lnulp

[.1ur"nurpnuI I hurpl.lurlfrtr qnp6u!tup' b!urlurfr {6updtutr urr1p.;nrpfr dnun: ((-nuI n1 nbqfr4bLunfr

urnurguE blutlmfrg {6updutr ruqplnrpfr ilnrn <Duhnrpurhuplllr rluu[rtr, (( opbLpnr{ uurhdutr{u6
llrnqn{ hupltulfrL qnp6urLlultrbpp 2tuhnrpruhurpllp u.luhnrd btr 5 (hfrtrq) unnlnu 4pnqpurlurrrhnr{:
((-nul bLludunrulfrtr hurpl4 btr {6upnul (hrlpl.lurunnr htr) (( nbqfirrpbtru Lr n1 nbqfr4bLu Sfrq]rtauQurtr
uL6frLp: Ctrq npnuJ <b!ruilrnur.yfrL hurptaI rluu[tr> (( opbtrpfi hurdrudultr' nbqfr4btrun I hurrfuptlnrd
utL bhqhlullub utrdp, npp hrup!urlfrtr unurpnul (hnrLtlrupfr 1-lrg LlhlLr 4bt,;r"nbrlpbnh 31-n trbpurnlurf
utlu{nr1 lurrl turlupLn{n[ unruutrbpQnturrlulur gutrl.lurgru6 drutlurtrruQuhurnt{udnu.l qrntr{b1 | ((-nrd
ptr4hr.utrnrp urnrJufp 183 op h ut{bfr, Llutl nul tlbtruurlrltr 2urhbpfr Llbtrurpntrp qmtrr{nul h ((-nrd,

[L1qbu truh ((-nul qbmrul.putr Eurnurlnrplutr rJb2 qrntr{nr1 durrfiutrrulu{npuqbu (( tntupu6phg

+ntnu u2fururnnrl $hqhUtullurtr urtrdp: gbtruulutr 2tuhbpfr llhtrmpnL I hurrlurprlnul ultr {uJnp, npmbrl
l4bLmpnLurg4u6 bL uL6fr ptrmutrbl4urtr Qturl mtrrnbuurLlrutr 2urhbpp: l.Iurutrurr{npuqbu hrlrlurp{nrd

h, nn Shq.hlultutt tuLdfr lbtruurlprtr 2uhbpfr l.lbLunpntrp quntrr{nul h ((-nrd, bpb rullrunbrl I qrnL{nul
unnrfip ltutl ptrrulrupurtrp, npmbrl ptrurll{nrd h trnu ptrtnuL}rpp L qrntr{nul h trnu (pLmrltrfip]r)
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urtrdLurl,1urtr !urrJ ptrmutrbt.1ruL hfrrltrul.lutr qnUp[, t4urrI hfrdtrurl4utr untrunbuul4urtr (qpn$bufnLtuI

qn p 8n rtr b n rp1 utr fr p ru L1 urtr ur g tI uttt tlu4 p p :

fibqh abU q1 $hqhLt w Q wb wttd wttg h w p 
Q n ul p

ftbqfrrlbLulfr hurrlurp hupLl{nr1 oplbl.pn I hudruptlnril (( unupu6pnril lr trpu uuhrlurtrLbp[g rpn4u

urxrugLlnq hrupq{nrt bl.4urrlnunp: rllupmuurnrlubplrg umug{u6 hlluilnuntrbpp' t,;utu4htxtuth

hru{b1ru6[rg, btrpul.lu lbtr hup!rltutr, fruLl urnLlnutrbpfr hurlup htlr,utfunullrtr hupLlp hut2tlupll{nul h

10 rnntqnu qnnUputr.ur.hnrl: ftbqfr4btrm ShqhUul.ttutr utrdurbg bl.lurdnrutrbp {6upbfru bl.4tutluttul[tt

h,r.rnUn qruhnul (qrutrdnrd) | hurpt4urlfrtr qnp6url.lurp: 2020 prlnrl4nrttlr rlrpurf 1-Jtg uLluru6 (upl4ulfttt

opbbuqppfr 149-pq hn4{u6fr hurdudrultr' (urluumutrlr (uLpr.uqbrnnrplnrtrnrd qnp6nrl SnL4ul[tt
pnpuu.;nrd gnrgur[{ru6 prudhbunnduhnhg, u.punrxr.umnrlubp}tg ttutl ttbp4pntdp til.tutnq urJL

urpdbprpbphg uunug{n11 bQurdnrurp, ptugunnrplurdp puLl.lbpI qnqdhg pnrlupll{u6 u1tr

u{unmumnrlubpfr, npntrg mbrpupu2fudutr qruhfig U[Llh rlurpnulL ptt[u6 dudQbmp tnpn h 2
Lnupnrg, bUpulu 1bL huplduL bl1uilmu1[L hupl4n{:

lll nbqfi4btttf $hqhQwQwtt wttdwttg hwpQnufp.

fl1 nbqfrqbtrrnfr hurlup htup!{nq oplbl.pn I hurlup{nul hruluuunurtrlurtr ruqplnrpLbpftg uutug{nr1

hurplllnrt bLludnrmp: (urpl4{nrl bl4udnrunp huplurunnrh <( <,lpUulfrb opbLuqpp[ 1a1-p4 hn4{u6n{
uuhtlurtr{urb hurrltrfuuntr bllurlmh h << (tupllulfrtr opbtruqppfr 147-p\ hn4{ur6n{ uruhrlrLrlur6

trrluqbgnultrbplr 4pul.ltutr unuppbpnrp.lnrtrb h: 'rlurpunurtnndubplrg ur"nugrlu6 b!udntmLbpft

hrupl.lrftutr tlutrnLtrbpp h btlurrlunurl[L hup[Jr lfrpun{nq 4nnuputrxr.hp Lnutrtr btr n1 nbqfqbLun

$fqflautatuL rutrdrutrg hurdup:f]bqfrqbtrtn h nt nbqfrrlbtrun $[qfllurlauU utrdutrg (b!tudunulfttt

hutnUh q6n0, frtrlqbu trurh nl nbqfr4btrun frpu{upurtrulurtr urtrdurtrg (2urhnrpurhunt{h q6n0 hurJrup

h ru p ! ru1 lrtr qn p6ur L1 ur 1 | h rutr 4fr u utr n rd fln qu n t4 n q[ :

2.9.3. Moody's lnvestors Service d[2u:qqu1fitr qnp&urL4ulnrplnrtrp 2020p.-[ hnrfrufrtr huuunurunbg

<SnrLfrprutrllh, +nur,Jnrl L urpurupdnqpnt{ bpl.luprudurdl.lbtn tut{utr4Lbpfr 82 t{urpl.lutrh2['

t.; utr fu u m bu n rdp pnqL b1n { < L1 r.u1 n rtr > :

pudhu 3. qur,susnuubn ft)nnunqnnh uuuhl, sbnbqus4nFftlSnFu

3.1 tlhuIulJrtr qnp6ntrt bn

Ctr4hrutunrp ptnryuqfipp

ft[utabpfi lunurr{upnrilp 3nrtrfrpLutrt{h t4unur.[updutr hurrlurl,lunqh lurpLrnpuqnqtr rJuru h tpuqdnul:

3ntLftpuLlnrd nJrul4bp[t Qurnu{tupnrrltr hnbLhg trbpLlurlugtrnrd h FuLtafr qnmbLg[ru1 {trurutrbpfr
l.luLfuupqblduLtr nr trt{urqbgrlurLtr nu1r1{ru6 r.hnfu[urqurUg{ru6 qnpbnrlnrplnrtrLbpfr hurrlurLlnqdrutrfr

huiltuLlupq: ftfiutahpft l.1unu{urprluL hJrdtrtulurL trquunultr urltr f, np Snrtr[puLqp llurpnqurLu frp
n[ul.1bp[ qnuftupurlfrtr ilb6nrqnrLp qurhqurLfi FutrLlfr nruqrlur{rupurlutr bpurqpnr{ uuhdurtr{u6
n[ulabp[ dulurpqurlh #u tr pupdpurgUbl Purtrl.lfr lurrq]rmurfr bl.lurlunurphpnrplnrtrp:

ftfiu[bpft l4runrut[tuprlutr u[qpn rtrptrbpp
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3nrtrfrpurtr!nuI nfrulabpfr l4untu{urpnrdtr frpuIutrrug{nuI I l.Ifrgurqqurllrtr hu2rlurptaLbp[t Furtrqh

Putr!u4frtr r{bpurhuQnrlnrplr.r.rtr !ndfrrnbfr (PurL14tullrtr t{bpuhuInqnrylutr FuqbgurLr tand[mh)

rfuuunr.upqphpfr, f)frut4bplr l4urnur{uprlurlr hudptr4hurtrnrp ulqpnrtrptrbp[r (GARP), (( opbttpLbnh tt

<< qp-h trnptlurrnfrrl url.pnbpfr hfrduL {pur: f}fru[bplr Llurnur{upnultr frpur[urtrurg{nrrl I nfulabpft

trnqtrul.lurtrurgilutr, 1ur{rdurtr tr dntr[rpnnhtrqh 2urpnrtrur[4urt4urtr qnp6ntrpurgh rlfr2ngn4' nfrul.lbpfr

uurhrlutrulurrhbnh h huLlnqnrplutr uJL tlfr2ngLhpf' u.luhulurtrrludp: f)[utabpf l.lurntu{urpdurtt

qnp6pbprugp 6rulpruur.nfr6urtr !upLrnp h purtrUh 2tlhnrpupbpnrpluL ulurhqurtrrlurtr hudr.up, tr

PtutrLqnrd u2furumnq lnrptuputr5nrp urtrd qururruu[uurtrurm{nrp.lnrtr | lpnrd hn

q ur p un u ! utr n rp1 n rtrL bp fr h brn t4 u q rlu 6 n[ u ! bp ft h ur rJur p :

PuLLlp fupurfunrunrd I nfrul.lhpfr t4urnur{urprJurLtr untrl{nr1 qfimbfpttbpft tltul.lutprluqfi

pupdpugrJutrp bquruurnq rl2urt4nqpfr dhtu{npnulp' duutrur{npuiqbu huduqurrnuufuutr

u btlfrtrurptrbpI lauqduQbpqdutr d[gngn{:

n[u[bp[ [urnru{ruptltub huduh,unqn

hp qnp6nrtrbnrp.putr ptrpugBnrd PuLQp btrprup!{nuJ h ilh 2LUnp $frtrurLuuLltuL nfuLlbnh, tr u4q

qnpbnrtrbnrplnrtrp trbpurnnul h nfruLlfr Llurl nfrulbpfr hrurluqpnrplrltr npn2 uruur]rduL[ {bp1nr6nrplnrL,

qLurhurunnul, urnutrdtrnrrl U [urnru{urpnul: FtuLLlp btrpupll{nril | {uptaulftL nhut{h,

frptugrlbf'nrplutr nhutth h 2nr[tu1url.1urtr n[ru!fr, ptrq npnrd, {bp2frLu btrprnpudurtrr.{nrd I runl.lnpulfttt

[r n1 urnhunnu.UhL nfruLlbpfr: Putrl4p btrpurpl4{nrd h truh qnp6untrr.r.rQuL n[ul.1bp[t:

ftlrulbpfr hutlnqnrqutr utrL.1ufu qnp6ptrprug[ th trbpunnul pfiqtrbult hbrn tlutq{ur6 n[u!bpp,

hLtqhuhp btr qhnr.fnfu{nq Uf'2urrluJfin, urbfutrnlnqfrrutr tr up4lnrtrurpbpnrplnrtrp: r}ptutrp hu[ulnul btr

PUL ! [ nurqrlur tlu p u ! uL q 1uL u {n p duL qn p6pL pug h il[gng n {:

f}]ru!bp[ lunurr{rupnulp trbpunnul h'

-f)[u!bp[ ptr4nrtrbfi drullurp4ullfr U qurpqurgrlurL nruqdru{urpnrplurtr oqmfrdul

h u p u-r pbp u ! g n rp1 utr h ru utr bp,

- hulr.nLu:pbnrlnI nlrullbp]r rlbpurpbplurl npn2nrdtrbplr ptrrpnrtrilutr qnp6pLpugf purpbltu{nuJ,

h tu2rlbun {n rlur 14 urL n rp1 utr ru {b1ur g n uI

- n[ u t1 bp fr f n fu uqrpbg n rp1 urtr qtr u h u.r un n ul

- n[ul1bp[L hrldurpdbp !uru1[mu1[ hu2tltup[nrd h qtruhtumnrd

- {unUbnh qtrurqnlurgdutr trnp dn4bflr Llfrpundudp qt]h rlbg nfiulbplr pLrlqplnrd:

PuUlaI llnrtdhg t4frpurn{nrd bU {urp!urtlnpdutr qnp6ptrpurgfr hnruu[rnrpltutr uqurhn{durtr

dbfuuL[qdt,bnn. {upl.pu{npfuL {bprupbplul tlnlbqfrul npn2nrdLbpfr [1u1tugnuJp, trbpl4rultugr.{nr1

{up!u1[L hulunbpI duLpuLlpLlItn nrunrdLu.rufrnrplnrtrp, {urptaurl[tL tlhgngtibpf' Lqumu[ulfttt
oqmuqnp6drutr trl.pumrlurdp urtrhpudb2tn hul.lnqnrplutr uuhdrutrnuJp, purndn hnug,.lbth
u ! m [ {r bp n { (qp ur {n { u m urUdtr r{n 11 q ur p m ur r{n p n rpl n rLL bp fr ur q u h n {n ulp:
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(Lupu{np !npnruurtrbpp Lr n[u!hpp L{urquqnqtrfr hurugtrblnr hu.rrlurp Purtrl.lp tlurpl.ll{npnuI

]rpurl.ltutrurgtrblnr durilutruLl r.unu2Lurltrnrplnrtrp urur[ru | {urptaulfrtr qr.uunrlnrplnrtr 6trurrlnpu6

unbqblur.n{nrplnrtrp' Furtrt4p {urpL1r.u{npnrd h trurLr u1L hurdufunp4trbpfrtr, npntrg {bprlpbplul urnl4ur

I purLLlulfrtr hudurt4urpqfr trtaurmiludp umuLdtrur& {urpl,1rllfrtr qurpunru{npnrplnrtrtrbpfr r}pul.lutr

quunrlnplnrL:

tun2np dbntrurpl.lnrplntrtrhpfrtr {urptlur{npbfru Purtr!6 {upnul h qruhqutrnrplurtr
purqurptu!urtrntplntb, hfrrJtrurLlurLnul tutaurlr{trbpp rnbrllpur2furlnrd bU hrurlbdurtnu.rpr.r.rp grx6n

n[uLlulftlt 6lnrqbpntrl Qup6udurll;bur U dfr2[tr lmprlur6pn{: U1u trqururur[4n{ Furtrllp r4uppbpurprup

!umurpnrrl h rntrmbunrpluL 6lnrqbp]r {bp1nr6nrp.1nrtr: rlurpllhpp, npqbu l.lurtrntr, urnugtruhbpp
mpurlurtrprlnrd btr ultr l.lurqrlurt4bpqnrplnrtrLbpfrtr, npnLp hnbtrg ntrptughl.t hu2frtltr nrtrbtr PuLtlnrd:
0runrr.ltruuhnbtn{ tr r{bp1nr6b1ntl hu6ulunnr}h 4ptudurl.lutr hnupbpp' Furtr!p npn2nul qqu{urgLh

{,rrn !h mpurdu 4ptfutr dtuufrtr :

FuLLlurlJrtr nfrutabpJr lurnurlupnu.lp PtutrLlp rnbuLnul h rulmfr{trhnh L, quuJr{Lbpfr uprpnrtrru{bm

lunrut{uprJutr, r4l"utru{nprJurtr, n]rul,1bpfr ptuguhulunrlutr tr lurrrhdurL, puguhur.lm{u6 nfrulabpfrtr

hurluqurnu.rufuurtr t4urfrfuurpqbfrl rlhgngunnultrbpfr frpurllurtrugrltuL dbg: U14 trqurunulnrl FuLlp
2upnttrrulntd I hur2r{b!2nfr pnlnp hn4r{rubtrbpfr Llunrur{urpnul[, trpurtrg lurtrfuururbunu.lp udbLoplu
dnLfipnpfrtrqfr rllr2ngn{, uuhrlutrnul I purtrlnrrl urlnlur nfrulbpfrtr hurfuqumuufiuutr ultnfr{tulfrtr Lr

quuIt{ulfttr qnpturntrnrplnrtrtrbpfr uurhrlurLrulur{rbp, uluppbprupup t{bplnr6nuI I nfru!u1ftr
qnp6ptr pu gL bn 0, ru nru2ru p ! n uI h ur du q rum u u [u utr 1n r6n rdtr bp :

tluplu1[tr n[ullbpfr l.lurnu{urpdr.r.rtr unnuJn{ Putrlp dqurnul I dhur{npb1 uprynrLu{bur {uplrulfrtr
qnpun$bi hurlurlgb1nr{ nfrul1-hLlurluntupbpnrplnrtr gnrguLfr2trhpp, frtrlfrtr hurutrblnr hurlurp Frutrlp
dqrnnrd I rlh6ugtrbt {runUu.lhtr qnprn$bth +htlbnuh$htturghurtfr gnrgurtr[2p, hr"uumutnbl {upl.1ur1frtr
nrr[lntplnrtrtrbpfr /qnp6frptrbp[/ uuhrjutrurturtbn, npntrp Lbpllrulurg{nul bL 'Purtrlh trbprypnultrul[tr
puqupur!utrnrylutr 6puqpnul', lrtrlqbu UruLr 2upnrtru.r!nrd h purpblur{b1 {urpl,1ur{npdutr
qnp6ptrpurgp:

ftfiutabpft 14unur{tuprlurtr hurilru!rupqfr trqurunul.ltr I tugurl4gbl purtrta[tr hn qnp6nrtrhnplutr

ltrpurgpnrrl unur2r,ugnrl hturJptr4htutrnrp nlrulp quhblnr urltr durl4urnquqh {pur, nptr ptr4nrtrbl I
ptuL!L hn nruqrlu{urpul.lutr futrr}f'pLbp[r 2pgutrul.lnul: ft[ut1bpfr Llunurlurprlurtr hurtlurtlurpq[r
unu2trurhhpp |ut,rlhntl I unurr{blurqnqtru urquhntlbl putrt{h tuQunfrr.{trbpfr Lr luqfrunurfr
urlpnrptutiurtrntplnrtrp, [rtrlqbu trruL trr.{uqurqnqtr]r huugtrbl putrl.lulJrtr qnp6nrtrbnrplurtrp ptrnpn2
pn [n n n[ u l.1 bp p, n p ntrp [1 u n n q btr h urtrqhgtr bl ltr ur p u m bu {tu6 ! n p n ru mU bp[ :

nf u!bpI llunur{urpdrutr hrurJurtlupqtr hn trqurnutlfrtr huutrblnr huilurp urnugbnp4r{nrd h
hutltuLlurpqr{ur6 hrudurfip rlnmbgdurrJp, nptr nrqqt{ur8 | hbml4url fuLafrpLbplr lnrtdurtrp'

ptuguhru.;mb1Lr r.lbp1nt6b1putrl.lulfrtr qnp6nrtrbnrplutr ptrpugpnuJ 6urqnrl pnlnn nfruLlbpp,

uruhdurtrbl muppbp nfrutabp[ trltuurilrudp tlbpurpbpdnrtrp /n[u1.1 ufunpduli,
ftpttt!tuttugtrbl nhutth lnrpurpurlynrp mbuu!fr npul.ltu14urtr U/llturl putrurLltu!urtr
qtruhurrnnrdtrbp,



llurnupbl up4bL hu[1 [pu[uLurgrlnr6 h qlurtru{nntlur6 qnp6rlpptrhpfr q6n{ nfiulabp[

iltut4upqul,1ft udpnrpul.lurtr U hurdurfrp {bplnr6nrplnrtr' prutrt.;urlfrtr nfrul.abpf

hudptl4hurtrnrp/qnrrlurnu{htl turhI npn2hlnr trquurrul.lnrl, .qtrurhrlrnbl hurrJptrqhu.rtrnp

/qn rdur p u.y f L n[ u ! bp ]r pn q 1u tn p bth tuth n tr h[ dL tu {np {u6n rp1 n rL p:

PulttlJt <l')fu!bp[ [unu{upduL purrlurput4urtrnrplnrtrp, runurgtrnp44nul h (( opbtru4pnryludp, ((
qp-h Lnptltuun[{ u!unhpn{, LlurLntruLlurnqbnnrl, Fuqbgurtr tantlfrmbfr hrurlurqurunurufuurlr

thuuutupqpbnnrl, ft[ulbp[ trurnu{ruprlurtr (urtlptrrtrhurtrnrp UlqpnrtrpLbpn{ iGenerally Accepted

Risk Principles - GARP/: <tu2{h urntrblntl purLt{h qnp6nrtrbnrplurtr ptrnUp[ Lr 6ur{u1trbpp, purL!nrd

unrutrdtrurhuunntl.; nt2u4nnrpJurtr btr updurtrurtrnuJ hbrnhlul l4urptrnpuqnqtr n]rul4bpp.
. qunqu3hL fthuq
. SnqnUU+nnBPh nhuLr
. unsundnFGuShl fthuq
. hnUS.lbLhnf.GSUL flhuq
.gnnb'ut')LuquL fthuq
. S Un Ub-UD 0AUL UShL l')hu t{, rl UL rIbUhU3h nhu q

4upl,1u1[b n[ul1

PuLLlp bLpuptl{nrd | {urpl4u4lrtr nfru[h, nntr hnbtrhg trbplulugtrnul h urltr nfruQp, np qnp6urppfr

rllnru qn[dn hn qupmrullurtrnrp.lnrtrtrbpfr lllurururpdrutr hbmtlltrpn{ FurtrlafrL Lluluun6tunfr

$[LtuttuuLlutr r{truu: Futrlafr {urp!urnnrtrbp[r Unrfdhg qr.ulilurtrurqnuJhL r4urpurutlnpnrplnrtrtrbpfr

lllurnupntrJp Llupnrl bL fuqbu uq.4bt purtrl{h qnpSnrtrbnrplutr ,lr*, L urnugugtrbl purgnrgfrl

6urfuubp, npntrp purguutullutr lutr4purr;unLurL Furt'l{h 2uhnqpfr {pur: lLupUurthtr nhuUn Putrl4fr

qnp6nrtrbnplutr LlurptrnpurqnqL nfruLltr f, uJq qum6urnn{ qhl'1urrlrupnrplnrtrp runru{b1 db6

nt2u+nnrpJutlF h {bptuhutlnrd ultr: {urp[ulfrtr nfrulbpp hfrrltrurlluLnril 6tr.rqnul bL {up!bp]r nr

qhnfuum{nLplnttrtrbpfr unpurduqpdurtrtr nrqflur6 {upl4ru{nprfutr qnp6nrtrbnrplnrtrhg, hLtqbu trutr
FUL![ ullm[{Lbpfr ulnprn$b1nril qurpunpurl[rL U ur.11 urpdbpqpbnh ur{blugrlurtrp huLqbgtrnrl
Lbpqpntdu4frtr qnp6nrtrbnrplnrtrfrg: rlurpl.pulfrtr nlrultr run!u h trurh ruprnurhur2{bta2nulfrtr

$fttttuLuuluL qnp6frptrbpnul, hLtqhuhp btr, op[trruU, r{urnlr.utfrtr ulupunu{npnrplnrLtrbpp tr r}nutrg

hbm !urq{ru6 urr4uhnt{durL (qpu{, bptu2fututlnpnrp.;nrtr, bnuZluhp h u41tr) qujrlurtruqnbnhg plunrt

qu,tpmu{npnrylnrtrLbpp: ultupLlulfrtr nhuUh l4unur{urprlutr nr hu!nqnrplurtr qnp6unngptrbptr

fpurlrutrurg{nul bL Furtrl.lfr ft[rutabpfr L4unurrlurpdurtr untropfrtrnrplurtr {urpLlulfrtr nhutth

llunut{uprluL fudpfr Lr {upLlrulJrL umnpupudutrduL qnqdhg tr qbQnrg{nrd btr Purtrlfr tunphprpftr

nr tluplnrplurtrp:

PuLtl[ $frtrrutruur!uL urtatnfr{trbpfr hur2r{bl.12nu1Jrtr urpdbptrbpp 1tu{ruqnqtru trbpLlulurgtrnrd btr

unu{bluqnqtr bLpupll{rl6nrgnttrp qnutrg hbm !uqt{ur6 {upl.1ulfrtr nfrul.lfrL, unutrg hurZ{h

ru ntr b1n r g urtr L1 rug ur6 gn tu q [1 ur d u1 1 {u n t4 rul htr tu q tu h n rln rdtr bp :

<3nLtrfrptutrl.1> pp0 {urpQujfrtr qnpmgbp prurlullutrfrtr +h{buh$hl.fug{ur6 h U hn dbg ,h
qupnttrurLlnr[ [un2nn !btrurpntrrugnuJtrbp: rlurpl.lurr{nprlutr qbpurllur nqqnrplnrtrtrbptr btr

hurtt4furutrnrd dutrprlEtufu {rupt,1urr.{npnultr nr QUO tlr.unUbnh mpurrJtu4pnulp: UlLnulrJbtru{htrh{



ptxtrt{h qnnLn$blnuI rrnl{u bt] tu2luuLnnq ulaunlr{trbp, npntrp U putrt{h hurlurp l{r.unnt btr

h ur rplr u urtr u 1 q n m htr g ]r ur 1 1.1 n p n ru urtr bp fr u rp1 n rp :

(urlurdr.ultr purtrl{h {up!tulltU qnptn$bfr nfruLltultrnrplutr {bplnr6nrplnrtrUbplr putrlafr qnprngbp
n rL Jr h bun tr1 u 1 t1 ur nn rg {ur6pp 30. 06.2020p. ryp nry1 ur dp:

tuq. (( 4nud

U!un[{trbp

U2fuurrnnrl

uUunhdtrbn
Q ur2fu ru Ln n rt ui t{ Ln h 

qL bp

3u6p nfrutq u[2[L n[ut1
Pupdp
nhutt

{rlpl1bp, qry pulnuJ'

1, <<
nbqhnbLmLbnhtr

110,657,673 1,009,993 29,542,332

2. Urrl< bplptrbpfr
nbqfi4bLmLbpfrtr

9,046,999 5,814,236

CL4urdbLp 119,704,672 '1,009,993 35,356,568

l.If udurilurLu! prulrlh {urntltulhtr n[rulp ptrnrpuqpnq gnrgurtrfr2trbptr nrtrbtr hbunUlurl urbupp:

tLuptabpfr q6n{ r4urhnrumr.ugnLr/pL4hutrnrp rltuplbp = 8.82 %

Q nr2fu tu m n 11 {ru p 11 bp/ptr 4h utr n rp rtu n U bn =23.3%

Q u2[u ur ur n q qu] 
n t4 bn h q u h n ru un/ptr 4h urtr n rp 1.1 ur q fnn u 1 = 21 S0%

(trrupur{np llnpnruurLbpfr hurunnrt4 u.luhnruun/1ur2fuurrnnq {unllbn = 34.09%

Duhnqpfr 6u6!rlutr qnp6urtlfrg (qnrm qnp6untrur!urtr bQurrlnrurtrbp+qruhnruunfr uunbrl6tltutr

6uluubn)/{unt{bnhg qnrur lnpnrurn =57 .23%

tlu p L1 ur.1 [L nfr u 1.1 n { 62qp rn {ru6 qn rur m l.1n u ru3 frtr rlu pd w =2.45%:

PuLtlp Llupqur{npnrrl h {urptarulfrL nhullh dtulurp4rulltrbnn' uruhrlurtrhlnq dhq {rnfuunnrfr l.1uil
qhnfuunntttbplt |urlph, frtrlqbu truh r{ruplurlnprlutr 61nrr1u1Jrtr Uuril ur2fuuphruqprulutr
u bqdhtr rntr bp fr q6n { pL 4n rtr bflr nh u tt h qn ulur ptr bp fr u ru h rftutr urlu rJr bp :

ttupl.lulfrtr nhul.th hbrn tu2fuurunutrpnrd Fubtafrtr hrugnrl{b1 | uurbq6bt qrrI 14urtrfuupqblrlurtr
uqquL2utttrbpfr rl2ur!rltutr, hru{upurqpdtutr, {bplnr6nrplutr U qtrurhtuunullurtrh hurdurflrp
htudutlurpq, nfih trqurunut4p hu6urfunp4lr {rupllulfrtr l1tulnrtrnrylurtr {r.r.runpurpr.ugdtutr
hutmluLfr2Lbpfr rlbphrutrnrdp Lr hudurqrurnuu[uurtr BLUJLbnh l.lurmupnulp:

Lulutr nfrulbpp qruppbprupurp {bpurhu!{nrd btr tr 4putrg l4unu{urpnulp btrpul.lur | {bputrrulrlurtr
mupbLlutr UurJ u{bth hru6urfuru14lr !mprlu6pnrl: Cum uqputrpumburuLltrbpfr, mtrurbunrplutr
6lnqbpfr h bptaptrhph 4urntiutlrtr nlrull[r uurhrJtutrurlurtbnn huurnurunt{nuI tr utrhptudb2unnrpltutr
rpbqpn uI r.lbp urtr ur1 r{n rd btr F urtr la lr fu n p h p 4fr ! n rlJlr g :
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ul-upl.1u1[L nhulln tru[r Llunu{urp{nrd I tltupllurnnrtrbpfr lr r4nrnbtrghurt rlunllunnrUbp[' rluJn

qnulupfr Lr unnllnutrbpft {6updutr QurpnrlnrplnrLp qurppbpurpurp r[bp1nr6b1n{ h utrhpurdb2rnnrplurtr

4bqpn rd tlu n [1 h unp ur rJur qp dutr uu h dutr ulur r.h bpp rf n [u b1n {:

SnllnuurlpngpLbpft n[utabp[ trr{uqhgtrblnr trulurunurUn{ Futrlp Uqurnullurhurpdup I quntrnul

2upntLuttlbl ut2[uurnbl $ftputlut6 r.nnl.lnuu4pnqptrbpn{ htm htrurpur{npnrylnrtr I rnurfru

up4lntLur{bun l.lbpqnt{ Llunur{tupbl urlarnfr{trbnh tr qurpurur{npnrplnrtrtrbpfr qtrurqnlurgdurL [utrryhnn:
U[trLnqb dturlutrul.l urnLlnuru4pnqpfr nhuUn !unur{tupblnr hurdup PurtrL.;p uurhdr.utrnril h

uruhrlurLurluuhbn' unnlnuruqpnqptrbpfi tr[tumdulJp qqrulnrtr ut,;mfr{trbpfr nr qurpmrurlnpnrp.;nrtrtrbpfr

dru dl1 b un ultr n rp1 n rhL bp h 6 bqp{ur6ptr bp lr tr ! u rn tlu rlp:

UpurupdnrprrJhtJ nhuln quqrlnril f' rupmupdnrprulfrtr rlhnpbnh (frtrlqbu hurdufuurntr ultiqbu f1

qnrm) !urnur{upnrdp !uqu!gb1n{ 2nrt4u1[r rluppurqblr l4rutr[uurmbunultrbpfr {nu: fthutth

trrluqbgduL hudurp PuLlaI llnndhg frpul.lutrug{nrd h urlamfrrltrbpI l.r qurufr{Lbnh 14unur{urprlutr

ulLqIuI purlurpurl4tuLnrplnrtr, nnI pnu[ | tnufru urpunupdnrpurlfrtr qurpunul{npnrplnrLtrbptr

unu{bluqnqtru urqurhn{b1 hurdruu4rumurufuurtr uprnurpdnqpnrl uLlun[{Lbpnrl: Furtrlp, hltrblnr{

2nt!u1nrrJur,nbq6{nqnpn2uL1]r[rpul{|r6ul1trbnhg,{bp1nr6b1nr{<<
purluptullurtrnrplnrtrp, 1fr purgurnnul butr hbgurr{nprJruL llulrl ulnhrnptulfrtr trquunurltrhpnr.l

ur6utrglul qnp6runtrnrylnrLtrbp frptu!utrurgtrbl htrurpu{npfrtru pht n[uL1u.1frtr 4ur2unbpnrd'
nrunrrltruru[nbtn{ qnp6ptrlabptrbp[ $frtrutruru!utr rlh6rut{[' FurLl.lfr hurrfir.rquunuu[unrtr trbppfrtr

!urLnLu11rlnqbnn4 uuhrlurtr{ur8 1urr.huLfr2trbplrtr hrurftuqurunruu[ututr:

snqnuu+nnF3Ph nhuq
Sn!nuu4pngpfi nfrultr runru2urtrnrd h $htruLurlllutr 2nr!utrbpnrd unn!nuurqpnqpLbpfr
tuLputpbtrr4ururn fnrrhnfunrplnrLtrbpfrg: Purtr!h qnbpb pnlnn ulatnfr{Lbptr nr qupururrlnpnrplnrbtrbpl

$ftputltu6 r.nn!nuurr;pnqpn{ btr: U.ltrnrudbtru{trhq uJr} r}bu1pnrd !r.upn11 btr wnu2uLul nlrul.lbp,

luq{ub puLl.lh rullunfrr{trbph U qrupr.nur{npnrplnrtrtrbpfr durrllbuntrbpfr
urtrhurrluuir.urnurufuutrnrplurtr hbrn: Snl.lnuu4pngplr nhuUn qtruhurmblnr hurdr.r.rp oqrnurqnp6rlnuJ btr

GAP tlbplnr6nrp.;nrtrp h 4lnrpurgfrullr rlbpn4p: L2rlu& ntrulbpp quqblnr hurlurp purtrLlnul {rup{nul I
n[uLlhpp tr{uqbgtrnrl qtrurqnlugrlurL hruilruqr.uunuufurutr purrltupru[urtrnrplnrtr:

UnSUndnFfAU3hU fthutr
UpunrupdnrpurJhtr nhuUn L{urnnq I runru2urtrul rrhnfuupdbpfr n1 purpbtrrqruuur uruunuLnultrbp[g:
UpmurpdnrpLuJhtr nhuln qtrruhurunblnr hudtup purtrlL oqunuqnp6nrd h VAR /value at risk/ rlbpn4p h
GAP {hplnrbnrplnrtrp, frtrlqbu trrutr rnurppbp uppbu-pbuunbp, npnLp htrurpur{npnrplnrtr bb muflru
qtruhtlmblnt unmundnrpulfrtr nhuLth uqqbgnrplnrtrp purtrl4fr 2uhnrpurpbpnrplutr tr mtrrnbuulutr
tt n p dtu m [ {tr bp I r{p ur :

'-l-bplnrSnLplurtr hurrludultr, purtrtlnrd upmupdnpurjfrL nhuUn qtrtuhurmr{bt h gur6n durl.lupr}uqfi

{nu:
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hnusq.bLhnFft)SuL nhuq
hpug{bhnrplnrtrp purtrt{h' hn qnqilhg uururtrdtrur6 $JrtrurLuul4urtr tr u{t u{unuu{npnrylntLbbpp

durrlutrrlt4frtr h turlpnrpnrpludp Iruunupblnr ptrr;nrtrurQnrplnrtrtr h, hrtt frpurgrlbfrnrplurtr nhu[1n

purLqh qnrftlhg u{ry rquprnur{npnrplnrtrtrbpfr urdpnrp 6urrluln{ [luunurpblnr urtrt4upnrlnrplurtr

up4lnrtrpnrd htrurpu{np t4npnrurntrhpJr nfrulL I hpugrlbfrnpltutr nhuUn unugulntd h pttttttth

$frtruLuu!utr tularnfrr.ltrbplr h u.;upururlnpnrplnrtrtrbpfr hnupfr utrhurilrlr4uuruu[uutrnplnrL[g

t/ttud ltrrufururnbur.lur6 4bulpbpnul lZn\l pw\qh qnq,Jhg uLilfrgurqbu tr rJlrrltrquq qbnqn{ hn

qupunutlnpnrplnrLtrbpfr !urunurprLutr utrhptudb2mnrplutr urprpnrtrpntd:

hpugt{bfrnrplurtr Llunur{ruprlurtr hurrlurp putrlL unrugLnp4{nul I hbuntrlul ullqpnftpLbnn{,

frpurg4bf'nrplutr l4urnu{rupnril' udbtroruu h utrptrqhur.nnrpluL h[dnrtrptrbpn{,

purtrtlnul frpulrlnrtrptrbp[r, qruprnur!utrnrplnrtrtrbp]r U qurururufuurLurm{nrplutr huunull

mup ruLgruunnrd uunnpupudurLnuJtrbp Jr dh2h,

putrt{h qnp6nrtrbnrpltutr &urr.lurltrbpfrL h unutrdtrurhuurl.lnrplnrtrLhpfL htudupdbp

h p ur g {bft n rpl tuL rlu 14 ur p 4u ! fr u ur h rlurtr urlur {r bp lr u ur h rlurtr n ul :

hpurgt{bfrnrgutr nhullh l.lurnur{updurtr trrquunurUn4 urnurtrdtrurhtuunnr! nr2uqnnryJnrtr I qurpd{nul

uppbu pburnbpfr L1[purnrlurtrp, bnp qlrruhum{nuI h putrUh llnndhg trbpqpru{{u6 ilhgngtrbpf'

urtruquublh /dutlUbrnhg 2ntnl urpunuhnuph ruq.rybgnrp.ynrLp puLl{h [pug{bf nrgutr
trnp dtuun[{trbpI r{put :

qnnUUmrUqUU nhuLl
9npbunLu!utr nlruLltr uprnurpfrtr qnp6ntrLbpf, bbppfitt qnp6ptrpugLbnh, hudul.lupqbpI tt

dupqllulfrL qnp6ntr[ rup4lnrtrpnrd unugugnrl lnpnrumLbplr hru{urtruLluLnrplnrtrtr h, nnn Utunnn h

purguuur[.;utr ruq4bgnrplnrtr nrtrbLul puL![ 2uhnqpfr t/ltud l4uq[tnufi {pu:
FrullLlp qnp6runtrulautr n[u![ Llunruu[rupdurtr trquurulLhp[L U [uLA[pLbpfrL huuLnnl I hbunLltul

rlbpn rytr bp fr Lr u [qpn rtrptr bp fr L1 fr p tu nilu rlp'

<rlur2unqurtrur[urtr bpbp qbbplr rlnrybpr-tr hn dbg trhpurnnul h hhtltrtuttruL bpbp tlutLlurptlutttLbnn.
'1.u2furuunuUhgt,bnh qnqdhg hnbUg qnp&nrtrbnrplutr ptrpugpnrd uLtl[2tuLltutt

qurrnuufuuutrurmrlnrplnrL qnp6untrulutr nhullh l4urnu{urprlutr hudr.r.rp,

2.n[u![ lurnu{rupdurtr Lr {hpuhul.qduL qnp8unnqptrbp /n[ut4bp[ l4unur{urpilurL rntropfitrntplnrtr,

Lbpplrtr urnrrtrfrm/,

3.n[uL1bpI nurqrlu{urput4rutr tlhpruhul.lnrlnrplnrtr /FuLL1]r funphnrp4 tr ul-urplnrplnrtr/:

9np6runtrrul.lutr nhulth rup4lnrtrur{bun l.punnr{updurtr hurftup pu.rLlln t4frpurnnul I hbul4url
h I dtt u ! uL u l.1qpn rtrptr bp p.

. qnp6untruLlutr nhu[,1h purgurhurlrnrlutr, {bp1nr6nrp1rutr, 4uruurLlurpqrlutr U ilntrfrrnnplrtrqfr

uprynrLurlbm
h ru rlur ! u pq[ tr bp qp n uI,
. uurhtlurLurtut tbnh trbpqpnul,
. [purlurunplnrLLbpfr [r npn2nultrbpfr l4rulugrlutr hudtuUunqh trbprppnul,
. mbfubnlnqfiullutr hudullupq[ Lbp4pnrd,
. tlbp u h u l.1ilutr ur p 41 n rtr u {bm h ur rlu ! ur pq[ tr bp 4pn rd:



PuLllfr t-1nnJhg uunurtrdLu6 $ft nfruLlbpfr rJfr rfi.uup Futrt4p rfnfuurtrgnul h FutrLlft h << qP qnqdhg

frgbtrqrurlnn{ur6 tuqurhnrlurqpurt4urtr Lluqdul4bpqnrplutrp (Furtrlau4[L n[uL1bp[t hurrlurfrp

u u1 u h n {uqp n rp1 utr u1u.1 durtr r-uqp n { (BBB))

Suputu2pgutrullrtr nhuU, npp Llurpnrl I urnu2urtrurl urupur6ur2p2urtrulfrtr Lr trbppurqurpuuL4u.ttt

frpur{fr6tulfr qhn{rnfunrplnrtrtrbpfr hbrnhurtrpnr{' hn hbnpfrtr pugruuur[urtr uqrpbgnrplnrtr nrtrbtruln{

bnUnh durtlpnuntrr.nburulurL {h6uUh rlprl, nptr il hn hbnpfrtr purguuur[urtr urqqbgnrpln& Llupnrl h

n rtr bL u 1 F uU L1 | 2u hn rpu pbp n rp1 tutr U ptr pug f' q qn p6n rtr bn p1 ub rlp u :

tlpmu[upq l1nnrpJutr nlru[ (Aurbabdfrul[r ntru[), n1rp hn {nu t4unntl h llnbt pb' Purtrl.lp, pb

Lbp4pnry: gnpntrutlfrpnru[r uruptu&nulp U hurrlurrlurpurQJr uuprudrlurtr l.lutL[uupqbldtutr

nrrlqnrplurrlp dbntrrlpl.t4rn6 lln2un puJlbnI uunIqbgfrL prubtabpfttt {n{n[unplnrtrtrbp 14ultnupbl

FLULT{h ptru!utrntr qnp6nrtrbnrplutr uruluhn{durL qnp6ptrpugI l4uqilulbpu4rlurtr dbg:

htrptrurrJblnruurgrJutr Lr utuhilutrruqhurllnultrbplr nbdfrd]r durJuLtulurhurur{ur6nul rftuutru6lnrqbpnrd

putrt4urlfrtr uquruupl,1rJutr hr.r.rrlrup putrl.lbpp uunfrqt{u& bL Lluqilul,1bpqbl hur6urfunp4Lbpft

uqtuuuplnrdp p{u1frL ubptlfruLbpn{ U hbnut{urp [unr1n{u!trbpn{: S{tut u]unuquJntd bplapJt

dulpnrntrurbuurLlutr {h6*Un U,rnnq I btrpuplar{b1furluL rfrnr.hnfunrplnrtrtrbp]r, nntr hn pugruuulurtr

ruqrtrbgnrqnrtrp [1r.r.rpnq h nrtrbLurl FurL14lr hJrrJtrur14urtr gnrgtutrfr2Lbnh {nu, huta Lbpr}pnr1L ht, hft

hbppfrtr, npn2url.lfr luLhn{ hn {nu | {bpgLnrd truh ulrtr n[ul4p:

<( S[LubuuLlutr 2nrllutr ptrnrpurqpr{nrd I qhmnrplurtr qnqdhg 4un{nq $huUut Lr rlnLbunup

purrlurput4urbnrp.lnrtrtrbpfr hbrnhutrptrbpfrtr nrqrlulfrnpbtr bLprupl4{ur6nrpltutr purpdp uurnlrdutrnt{:

UltrnrurlbtruJtrh{, 2nrl.lurtr put{upurp ,uLhn{ uupnrlnrLr.utf h tr nrtrlr trnp qnp6frptrbp[ trbp4pdutr Lr

qurpqugrlurL purr{ul.1urtrfrL 1n4g qnmbtrglrul: ULhptudbZu h trutr tr2b1, np (( $ftttutLuutltub 2ntlutt

Uunhp nrtrlr h[urrlrnupbpnrplnrtrtrbp]r h durrllbuturltrnrplurL +h{bnuh$htttughtuth r}bu{h unu{b1
bp|.1urpurdud!brn tr tr{tuq nlrulqurltrnrpJLUUF $frtrutruuL1utr urlun[r{trbpp:

Putrlp l.l2upnrtrruLlfr [urnrupbpuqnp6bl nful4 UhLb2dbLpf hullurQurpqp tr hqnpugLbl Llbp2hLf'u

JrtrrnbqpnuJp !unu{uptluL pn[nn dulluprpurtltrbpnuJ' nfrulabp]r 14tuntutlrupdurtr qnp6ptrprugnrd

ur2fuurmnqLbpfr pL4qpLldnrrlp npqbu qbpulurlnrplnrtr: ft[uLlbpfr Llunu{uptluL hutlul.lupqfr
qurpqugrftuL qnp6nuJ FurLlL nrLfr 2urhnrpupbpnrpluL Lr nfruLl[ dulup4url4p hurlurqnbl pnUI un{nrl

dn rn bg n rdtr bp I d2ru t 
1 
rlub Lr tr bp qp ilurtr n rqqrlu6n rp1 n rtr :

ftfiuLlbpft lunul{urpdutr hurrlulunq[ qupqurtrurlnr [ 61nrr1u1frtr 1ur{ruqnqU qpu[m[t4tutrbp]rL Lr

hudu2[utuphul[L ppbL4Lhpfitt hurluqrumtuufutuL: 9tuqrftu!bpq1tut4utr, nbunrputullrtr h
btrpul.lunnrg{ur6pultrtr pturl!rugnrgfrltrbpp l.lhurlrlqurrnr.uu[uurtrbtr Purtrta[r oqbpurgfrntr rlnrybfrtr:

U.1 u h u du r.n bpu rn n uI qbp u 1.1 u futr rlh pL bpL bU'

- FutL![ nhutt rufunpdul.1[ tr pfiqLbufr 6ru{urltrbpJrtr hudupdbp pL4nrLbf nfiul1bpp

q[murllguptup U t42ntur;uut{tu6 qbn'4n{ ptr4nrtrblnr pLqnftutl tuttuluntuLq U hntuut;Jt

S frL utr u ur ! rltr [tr u m fr rn n rrn fr q bn u] u n h u m b r18n rdp;

- ftfiutabpI l.1unu{upduL il]rnrutrrulquL dnunbgnrdtrbpfr U quhuLgbbpfr il2ul,1nultt nr

Lhp4pnulp, [ruqnpnrplnrtrtrbp]r, qnp6unnrptul]rL qupunurulnpnrplnrtrtrbpI U n[utabpft

t4runurrlurprluL qnpfuLpugfr pn[nn duutrur14frgtrbpfr Uhgtl u4umuru[uurLurmtlnrplutr



pu2[urlurtr u4urr.n2u6 t4uqdut4bpr4prl4urtr l.lurnnrg{ur6ph Lr hurrlurl.lurpq[ uquhnt{ntdp;
- FnttrL1fr lur1nrtrnrp1urL {bp1nr6nrp1utr hurdurpdhp huilurl4urpqfr umhq6nrdp;

- $<UU U $<Uu-htr hruduu,gtuuruufuutr n[uLAbpf 4u.ruurlurpqnulp b l.4unu{upnulp ($<lJU

9-p4 uunurtrqunLnh lfrpurnnrdp);
- f)f uLlhpf h pfiqLhu qnp6ptrpurgt]bnh llunurt{uprlurtr ptrpugpfr u{tnndurmurgnrilp;
- 9L urqnl ur g rlurtr dn 4bfr Lltu rn ur p blruqnp6n rd' h urZ{h ur ntr b1n rl nhu U U
- .tur[ {nqbpnul htrupur{np futrr}f'pLbpJr uhurqutrqbnh puguhurluntlutr qnp6ptrpugfr

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 f}ntunqn[h,Iruhtr
201 9 p{ur 11 tutr [r tr2utr u I ru th lr p ru 4u pi n rp1 n rtrtr b p

- PULIL ptr4pultrbl h hn trbptlurlnrplurtr u2fuurphuqpnrplnrtrp Lr pugbl h h]rLq trnn

duutrrl6.ynrqbp' 9nrqupp, Upupurrn, huruQn{, Lrnpurqrl{frp, gtrnpq 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 I 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 :

- 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 :

- 2019 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 I 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:
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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 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 I urr4purtrptrbpJr tr
qbLgurtu{hL mbfuttftl4tulfr dbnppbpilruL hudup uqunnrlul4tuL t{rupLlbp[r, nulnr qnuqn{ {unllbnh
qbn{:

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 :

4pntplwtlp
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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
Q u n n ry {uapp 3O.06. 2Op 4p n qo1 utlp

!
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
PurLLafr 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

tl[guqqurllrtr n1 urnhmnu{hL r.lrnfututrgnrdLbp[ hurrlutrrluL 6tut{ulLbpn{:

u3L UUnU3nFft}3nhUUbn

U n 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

rfnfur.utrgrJurtr 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

rf nfuurtrgnuJtrbn h llurunurpnul Utfl-' rpnlupn{, b{pn1nr.l Lr ftr} nnrpln{:

hp 2nrltultullutr +hnph urJpurqtrqdurtr truputnuln{ Unistream-p 2012 pququbhg ut4ubg hn

6ur ntul n rpl n rtrtr 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 puLl.a[Lqft

nlnprnnuJ urnurgurp!nuJ h 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 h

ur2ur[,1gnrplnrtr gnrgupbpbl grutrllurgur6 frpur{Jr6u!nrd: Unibank Prive-fr hur6urfunprtrn Urunnq h

gurLl.lugurS durlurtru! 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 tr 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{:

guutrdurulbunuupurLp nprybqpbl t Purtrla[r !up6udurd!bm frpugqbhnLplutr Llunurlurprlurtr

r4uhqutrnrlullutr purltupul.lutrnrplnrtr: l.Ifrudturlutrur! 6puqpr{nrd I purpblurr{b1 trbprppnrdLbpfr

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 14 nrln rp1 nrL,
- ulptrrnprutrprulfrtr trbprypnulurl[tr htrupur{npnrpjnrtrtrhp]r npntrnrd:

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 { d2utlngp[ U ung]ruFuLlutr

q ur un u u fututr u un n rp1 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 L1 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:



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:

9uq[unu1[r hurdurpdbpnrplurtr gntguUfr2p qbpurqurtrgnrd h (( l.lbtrr.npnLurl4ntr purtrLlfr uurhrlnrtrur6

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} tr 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

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:

PurrluptughLbnh tl 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 dfr u g rltutr htr ur p u r{n p n rp1 n rtr

3n rtr I p rub [1 h [; n nf h g h u u rn ru m {u 6 nu qtltu {u p n rp; 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

hurlur {upru![ qu1iluLtrbpnrrl;
- 9np6frpLbp[ U qnp8untrnrplnrtrtrbp[ 2ruhnrptupbpnrplnrtrp ulbmp h nnnZrth bplurpududlbm

bt1urdrnupbpnrp1 urtr uurug du dp;

- Cb2tnru4pnuJp quultt{bbp[r fdurtrugrlurtr tr l.1nrl]ru[ntr rlupdurlfr u6fr, [r nt pb {urptatulJrtr
qnpunSbfr tu6f {pur;

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

t1ntrrnpuqbLmL bpI 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:

PULIp dunuq[p I Lutr duuLur6lnrrl purgbl <UUSULU, ,.lhguqqu4[L $fiLurLuulutr lhLmpntrnLrl,

frtrlp qurlrJutrurfnp{ur6 h dh 2unp qruur6urnLbnn,l

- Ptulttlft tu2[uurphurqpnrylruL ptrr;ltullrnrdp' QlrtrrlumuLfr, (urpturl-Uphbgurtr Uufrurllr

bpLlpLbpfr, (trql.puuunuLfr rlnun thtrbn, urlq p{nrd' bUSIJ Lr Url< bpl.lpLbpfr hbm frtrurbqprlurtr

funpurgnulp;
- Purtr![ ptugnrglrl ' 6llnrtrnrplnrtrp 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

!bLmpnLf thnndh t{pu:Ul.I$ur-p qurtr{nul I rlurqu[uuunurtrfr llnrp Unrpurtr (urr{bfr {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 n p q n n 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.
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- l.Iutrpubtufu pfrqtrbufr pudLbduufr' rllrtrltr 13% ur{blugnuJ drutrpuEtu[u r{urpLlu{npdutt

2n rl.,; ur1 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 pfrilfr 6l.ru{npnril:

lltt, qnptnttrbpp, npntrg rlnru puttqh [unut[tupfutr rluptlltttbpp uq4blnr
htr 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['

ft 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

ru6:

3.6 U u nu {u p rftutr tlu p d[LL b p 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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ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ  ԺՈՂՈՎ 

Բանկի աշխատակազմ 

Ընդհանուր բաժին 

Ներքին աուդիտ 

ԲԱՆԿԻ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

      ԲԱՆԿԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ -  
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ 

Վարչության անդամ, վաճառքների և 
կոորպորատիվ բիզնեսի զարգացման 

տնօրեն 

Վաճառքների և կորպ. բիզնեսի 
զարգացման տնօրինություն 

Վարչության անդամ,,  
Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ 

Ներկայացուցչություն  
ՌԴ, ք.Մոսկվա 

Բանկի Վարչությանը կից 
մշտական հանձնաժողովներ 

Բանկի Խորհրդին կից 
մշտական հանձնաժողովներ 

Oպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի գծով 
տնօրեն 

Oպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի  
 տնօրինություն 

ՓՄՁ վարկավորման կենտրոն 

Վարչության անդամ, մանրածախ բիզնեսի 
զարգացման և վաճառքների տնօրեն 

Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների 
տնօրինություն 

Գրավով չապահովված սպառողական 
վարկերի վաճառքի դեպարտամենտ 

Պրոմո կետեր 

Զեղչային ծրագրի զարգացման և 
քարտային գործիքների վաճառքի 

դեպարտամենտ 

Առցանց վաճառքների 
ծառայություն 

Օպերացիոն վարչություն 

Թեժ հեռախոսակապի 
կենտրոն 

 (Call-center) 

Օպերացիոն սպասարկման 
դեպարտամենտ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ 

Կանխիկ 
փաստաթղթաշրջանառության և 

ներքին հաշվետվությունների 
վարչություն 

Համակարգչային 
ադմինիստրավորման և 

կոմունիկացիաների վարչություն  

Տեխնիկական սպասարկման 
վարչություն 

Պրոցեսինգի սպաս. և վճարային 
համակարգերի վարչություն 

Խնդրահարույց ակտիվների 
իրավական սպասարկման 

դեպարտամենտ 

Մանր սպառողական և քարտային վարկային 
պարտավ.բռնագանձման վարչ. 

Կորպորատիվ և սպառողական վարկային 
պարտավ. բռնագանձման վարչ. 

Դատաիրավական աշխատանքների 
դեպարտամենտ 

Դրամական փոխանցումների 
դեպարտամենտ 

Վարչության անդամ,  
Ֆինանսական տնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ  
Հաշվապահական հաշվառման տնօրինություն 

Ֆինանսական տնօրինություն 

Վարչության անդամ, Վարչության նախագահի 
տեղակալ- իրավական սպասարկման և ժամկետանց 

պարտավորությունների հետբերման տնօրեն 
Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավ. 

հետբերման տնօրինություն 

ՓՄՁ խնդրահարույց վարկերի հետ 
աշխատանքների վարչություն 

Խնդրահարույց ակտիվների իրավական 
սպասարկման վարչ. 

Մանրածախ խնդրահարույց վարկերի 
հավաքագրումների վարչություն 

Թեժ հեռախոսակապի կենտրոն         
(Call-center) 

Սպառողական վարկային 
պարտավորությունների հետբերման 

բաժին 

Քարտային վարկային 
պարտավորությունների հետբերման 

բաժին 

Իրավական սպասարկման և 
վերլուծության վարչություն 

Հաշվապահական հաշվառման և ամփոփ 
հաշվետվությունների դեպարտամենտ 

Վարկային գործառնությունների 
հաշվապահական հաշվառման 

վարչություն 

Վարկային ռեգիստրի սպասարկման և 
ներքին հաշվետվությունների վարչություն 

Մ/ճ-ին ցանցի գործառնությունների 
հաշվապահական հաշվառման 

վարչություն 

Պլաստիկ քարտերով գործառնությունների 
հաշվապահական հաշվառման 

վարչություն 

Միջազգային թղթակցային 
հարաբերությունների վարչություն 

Դրամային թղթակցային 
հարաբերությունների վարչություն  

Ներքին հաշվապահական հաշվառման 
վարչություն 

Ամփոփ հաշվետվությունների վարչություն 

Ֆինանսական տնօրինություն 

Բիզնես վերլուծության և 
հաշվետվությունների 

վարչություն 

Բյուջետային միջոցների 
վերահսկման  վարչություն 

Գովազդի ծառայություն Հասարակայնության հետ 
կապերի ծառայություն 

Տեղեկատվական 
անվտանգության 
դեպարտամենտ 

Տնտեսական 
դեպարտամենտ Անվտանգության դեպարտամենտ Անձնակազմի կառավարման 

տնօրինություն 
Գանձապետարան 

Ներդրողների և միջազգային 
կազմակերպությունների հետ 

փոխհարաբերությունների 
վարչություն  

Վարկերի 

փաստաթղթավորման 
վարչություն 

Համապատասխանության 
դեպարտամենտ 

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
վարչություն 

Անձնակազմի խրախուսման և 
զարգացման բաժին 

Կադրային 
ադմինիստրավորման բաժին 

Ֆինանսական 
շուկաներում 

գործառնությունների 
դեպարտամենտ 

Տեխ. անվտանգ. ապահովման, 
քաղ.պաշտպանության և 

Ներքին անվտ., պահպանության և 
ռեժիմի վարչություն Ինժեներատեխնիկական 

սպասարկման վարչություն  

Տնտեսական սպասարկման 
բաժին 

Տրանսպորտային բաժին 

Տնտեսական հաշվառման 
վարչություն 

Մանրածախ վարկերի 
հաստատման վարչություն 

Վարկավորման 
դեպարտամենտ 

Ռիսկերի կառավարման 
տնօրեն 

Ռիսկերի կառավարման 
տնօրինություն 

Ռիսկերի վերլուծության 
բաժին 

ՓՄՁ վարկերի 
մոնիտորինգի 
վարչություն 

Վարկերի մոնիտորինգի  
դեպարտամենտ 

Բիզնես վարկավորման 
վարչություն 

Մեթոդոլոգիայի 
վարչություն  

Միջազգային վճարային 
համակարգերի բաժին 

POS-տերմինալների 
սպասարկման բաժին 

Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման 
դեպարտամենտ 

Քարտային սպասարկման 
բաժին 

Քարտերի անվանագրման 
բաժին 

Բանկոմատների 
սպասարկման բաժին 

Այլընտրանքային վճարային 
միջոցների բաժին 

Ինքնասպասարկման 
սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկման վարչություն  

Ոսկու գրավով սպառողական 
վարկերի վաճառքների վարչություն 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների դեպարտամենտ 

Ներքին անվտ. և ներօբյետկ. 
ռեժիմի բաժին 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Ֆինանսական հաշվետվություններ 
2019 թվականների «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված 
տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, 
2020թ.-ի 1-ին և 2-րդ եռամսյակների հրապարակված  ֆինանսական հաշվետվությունների 
պատճենները: 
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«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ֆինանսական հաշվետվություններ

31 դեկտեմբերի 2019թ.  

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 

Բովանդակություն 
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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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 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) 

Զուտ տոկոսային եկամուտներ  10,136,153 10,518,060 

    

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ  8 2,251,099 2,186,448 

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր  8 (543,896) (365,896) 

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ  1,707,203 1,820,552 

    

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) 

Շահույթ մինչև հարկումը  1,627,696 1,456,959 

Շահութահարկի գծով ծախս 14 (300,715) (525,662) 

Տարվա շահույթ  1,326,981 931,297 

    

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք    

    

Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն 
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում    

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) 

Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
մասին հաշվետվություն 



 

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

Հազար ՀՀ դրամ 
  2019թ.  2018թ. 

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  400,859 724,749 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների վաճառքից շահույթում 
կամ վնասում վերադասակարգված զուտ գումար  - (2,080) 

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստում  (16,817) 24,176 

Շահութահարկ  (69,128) (144,534) 

Հարկային դրույքի փոփոխության արդյունքում 
ճշգրտում  (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 

    

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք  1,663,228 1,478,005 

 

   

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող օգուտ  15 0.00768 0.00318 

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։ 

 

 

  

Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվություն 
(շարունակություն) 
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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 

Ընդամենը՝ ակտիվներ   249,015,415 209,799,688 

    

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 

Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն  305,561 60,492 

Հետաձգված հարկային պարտավորություն 14 298,151 526,588 

Այլ պարտավորություններ  28 2,007,732 946,049 

Ընդամենը՝ պարտավորություններ  215,189,669 177,251,244 

 

 

 

 

Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն  
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ 

Էմիսիոն 
եկամուտ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Իրական 
արժեքի 

պահուստ 

Հիմնական 
միջոցների 
վերագնա-

հատման 
պահուստ 

Չբաշխված 
շահույթ Ընդամենը 

Հաշվեկշիռը 2019թ. հունվարի 1-ի  
դրությամբ 20,489,653 9,605,638 448,298 (255,830) 1,495,348 765,337 32,548,444 

Տարվա շահույթ - - - - - 1,326,981 1,326,981 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք        

Հիմնական միջոցների 
մաշվածությունից կամ իրացումից 
պահուստի ճշգրտում - - - - (72,010) 72,010 - 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների 
վերագնահատումից օգուտ - - - 400,859 - - 400,859 

Փոփոխություններ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների 
պահուստում - - - (16,817) - - (16,817) 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող 
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ - - - (69,128) - - (69,128)

Հարկային դրույքի փոփոխության 
արդյունքում ճշգրտում - - - (6,212) 27,545 - 21,333

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - - 308,702 (44,465) 1,398,991 1,663,228 

Հատկացում պահուստին  - - 60,578 - - (60,578) -
Շահաբաժիններ բաժնետերերին  - - - - - (385,926) (385,926) 

Ընդամենը սեփականատերերի 
հետ գործարքներ - - 60,578 - - (446,504) (385,926)

Հաշվեկշիռը 2019թ. դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 20,489,653 9,605,638 508,876 52,872 1,450,883 1,717,824 33,825,746 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 Բաժնե-

տիրական 
կապիտալ 

Էմիսիոն 
եկամուտ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Իրական 
արժեքի 

պահուստ 

Հիմնական 
միջոցների 

վերագնահատ-
ման պահուստ 

Չբաշխվա
ծ շահույթ Ընդամենը 

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 20,489,653 9,605,638 426,482 24,275 1,469,083 3,346,222 35,361,353 

ՖՀՄՍ 9-ի ներդրման ազդեցությունը 
(ծանոթ. 6) - - - (800,548) - (3,108,053) (3,908,601) 

Վերահաշվարկված հաշվեկշիռը 
2018թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ 20,489,653 9,605,638 426,482 (776,273) 1,469,083 238,169 31,452,752 

Տարվա շահույթ - - - - - 931,297 931,297 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք        

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
բաժնային գործիքների 
վերագնահատումից վնաս  - - - (102,335) - - (102,335) 

Հիմնական միջոցների 
վերագնահատում - - - - 32,831 - 32,831 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների 
վերագնահատումից օգուտ - - - 724,749 - - 724,749 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների վաճառքից 
շահույթում կամ վնասում 
վերադասակարգված զուտ գումար - - - (2,080) - - (2,080) 

Փոփոխություններ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների 
պահուստում - - - 24,176 - - 24,176 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող 
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ - - - (124,067) (6,566) - (130,633)

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - - 520,443 26,265 931,297 1,478,005 

Հատկացում պահուստին  - 21,816 - - (21,816) -
Շահաբաժիններ բաժնետերերին  - - - - - (382,313) (382,313) 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ - - 21,816 - - (404,129) (382,313)

Հաշվեկշիռը 2018թ. դեկտեմբերի 31-
ի դրությամբ 20,489,653 9,605,638 448,298 (255,830) 1,495,348 765,337 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։ 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին 
հաշվետվություն (շարունակություն) 
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Հազար ՀՀ դրամ  2019թ.  2018թ. 

Գործառնական գործունեությունից դրամական 
միջոցների հոսքեր    

Շահույթ մինչև հարկումը 1,627,696 1,456,959 

Ճշգրտումներ   

Արժեզրկման ծախս 3,703,851 5,525,293 

Բռնագանձված ակտիվների արժեզրկման 
հակադարձումից և իրացումից օգուտներ - (19,891) 

Մաշվածության և ամորտիզացիոն մասհանումներ 986,861 495,742 

Հիմնական միջոցների օտարումից վնաս - 13,193 

Այլ ակտիվների օտարումից օգուտներ (88,093) (72,915) 

Ստացվելիք տոկոսներ (10,512) (33,396) 

Վճարվելիք տոկոսներ (ներառել  ՖՀՄՍ 16-ով տոկոսային 
ծախսը) 27,994 92,119 

Ածանցյալ գործիքների վերագնահատում (641,711) 417,107 

Ոչ առևտրային արտարժույթի փոխարկումից զուտ 
(օգուտ)/ծախս 97,342 (507,545) 

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական  
ակտիվներում և պարտավորություններում 
փոփոխությունները  5,703,428 7,366,666 

   

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում    

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ (10,028,724) (12,137,901) 

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ 626,293 (396,585) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ (13,092,486) (10,076,481) 

Այլ ակտիվներ 477,390 1,010,794 
   

Ավելացում/(նվազում) գործառնական 
պարտավորություններում    

Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ (2,064,204) 1,110,502 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 37,781,395 25,141,193 

Այլ պարտավորություններ 1,309,577 26,462 

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական 
գործունեությունից մինչև շահութահարկը 20,712,669 12,044,650 

Վճարված շահութահարկ  (338,201) (110,352) 

Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական 
միջոցների հոսքեր  20,374,468 11,934,298 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն
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Հազար ՀՀ դրամ  2019թ.  2018թ. 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր   

Ներդրումային արժեթղթերի (առք)/վաճառք (741,364) 4,342,926 

Հիմնական միջոցների առք (2,328,744) (755,300) 

Հիմնական միջոցների վաճառք 472,539 21,942 

Ոչ նյութական ակտիվների առք (423,646) (307,459) 

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական 
միջոցների հոսքեր  (3,021,215) 3,302,109 

  

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր   

Շահաբաժինների վճարում (385,926) (160,050) 

Ֆինանս. կազմակերպ. վարկերի ստացում/(մարում) 393,223 (9,303,169) 

Պարտատոմսերի թողարկում 1,009,895 3,446,491 

Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում (431,020) - 

Այլ երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների մարում (707,327) (8,066,728) 

Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական 
միջոցների հոսքեր  (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 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների ազդեցությունը 14,691 (35,785) 

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական 
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա 279,911 (912,113) 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ. 16) 49,575,707 32,049,007 

   

Լրացուցիչ տեղեկատվություն   

Ստացված տոկոսներ 19,618,840 20,100,339 

Վճարված տոկոսներ (9,657,357) (9,523,556) 

 

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։ 

 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվություն (շարունակություն) 
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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: 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից 
ծանոթագրություններ 
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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: 

- 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): 

3.5 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): 
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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: 
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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 

ՀՀ դրամ/1 ՌՈՒԲ 7.77 6.97 

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,  
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 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 12-
ամսյա 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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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 
(%) 

Շենքեր  75 1.33 

Համակարգչային տեխնիկա  5 20 

Կապի և հաղորդակցման միջոցներ  5 20 

Տրանսպորտային միջոցներ  7 14.3 

Բանկոմատներ 10 10 

Այլ հիմնական միջոցներ 5 20 

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: 
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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 
Վերադասա-

կարգում 

Վերաչափում  
(ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ) 

Վերաչափում  
(այլ) 

Հաշվեկշռային 
արժեք ՖՀՄՍ 9-ի 

համաձայն 2018թ. 
հունվարի 1-ի 

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 135,127,892     

Վերաչափում   (3,838,638)   

Տարեվերջի մնացորդ     131,289,254 
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Հազար ՀՀ դրամ Հաշվեկշռային 
արժեք ՀՀՄՍ 39-ի 
համաձայն 2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
Վերադասա-

կարգում 

Վերաչափում  
(ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ) 

Վերաչափում  
(այլ) 

Հաշվեկշռային 
արժեք ՖՀՄՍ 9-ի 

համաձայն 2018թ. 
հունվարի 1-ի 

դրությամբ 

Ներդրումային արժեթղթեր-
պարտքային      

Տարեսկզբի մնացորդ -     

Վաճառքի համար մատչելի 
արժեթղթերից  12,456,507 (13,546) (1,003,108)  

Տարեվերջի մնացորդ     11,439,853 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ      

Տարեսկզբի մնացորդ 196,951     

Վերաչափում   (2,148)   

Տարեվերջի մնացորդ     194,803 

Ընդամենը ամորտիզացված արժեք 168,164,347 12,456,507 (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  (21,460)  -  

Վերադասակարգում 
ամորտիզացված արժեք  (12,456,507)  -  

Վերադասակարգում իրական 
արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքների միջոցով 
չափող պարտքային գործիքներ  (8,991,228)  -  

Տարեվերջի մնացորդ     - 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափող 
պարտքային գործիքներ 

Ներդրումային արժեթղթեր 

Տարեսկզբի մնացորդ -

Վաճառքի համար մատչելի 
արժեթղթերից 8,991,228 

Տարեվերջի մնացորդ 8,991,228 
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Հազար ՀՀ դրամ Հաշվեկշռային 
արժեք ՀՀՄՍ 39-ի 
համաձայն 2017թ. 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
Վերադասա-

կարգում 

Վերաչափում  
(ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ) 

Վերաչափում  
(այլ) 

Հաշվեկշռային 
արժեք ՖՀՄՍ 9-ի 

համաձայն 2018թ. 
հունվարի 1-ի 

դրությամբ 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափող 
բաժնային գործիքներ 

Ներդրումային արժեթղթեր 

Տարեսկզբի մնացորդ -     

Վաճառքի համար մատչելի 
արժեթղթերից  21,460 -   

Տարեվերջի մնացորդ     21,460 

Ընդամենը իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափող 
ֆինանսական ակտիվներ 21,469,195 (12,456,507) - - 9,012,688 

Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ 
վնասի միջոցով չափող ֆինանսական 
ակտիվներ 

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ 3,086 - - - 3,086 

Ընդամենը իրական արժեքով՝ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափող 
ֆինանսական ակտիվներ 3,086 - - - 3,086 

 

Ֆինանսական պարտավորություններ      

Ամորտիզացված արժեք      

Պարտավորություններ ֆինանսական  
կազմակերպությունների նկատմամբ 17,250,526 - - - 17,250,526 

Պարտավորություններ 
հաճախորդների նկատմամբ 128,427,923 - - - 128,427,923 

Փոխառություններ 14,744,564    14,744,564 

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր 5,139,360 - - - 5,139,360 

Այլ պարտավորություններ 400,375 - - - 400,375 

Ընդամենը ամորտիզացված արժեք 165,962,748 - - - 165,962,748 

Իրական արժեքով՝ շահույթի կամ 
վնասի միջոցով չափող ֆինանսական 
պարտավորություններ      

Ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ 9,993 - - - 9,993 

Ընդամենը իրական արժեքով՝ 
շահույթի կամ վնասի միջոցով չափող 
ֆինանսական պարտավորություններ 9,993 - - - 9,993 
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ՖՀՄՍ 9-ի անցման ազդեցությունը պահուստների և չբաշխված շահույթի վրա ներկայացված է 
ստորև. 

Հազար ՀՀ դրամ Պահուստներ և 
չբաշխված շահույթ

Իրական արժեքի պահուստ  

Տարեվերջի մնացորդ ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն (2017թ. դեկտեմբերի 31) 24,275 

Պարտքային արժեթղթերի վերադասակարգում վաճառքի համար 
մատչելի դասից ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող դաս  (1,003,108) 

Իրական արժեքով՝այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների 
միջոցով չափվող պարտքային ֆինանսական ակտիվների գծով 
ակնկալվող պարտքային կորուստների ճանաչում ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն 1,938 

Հետաձգված հարկ  200,622 

Տարեսկզբի մնացորդ ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն (2018թ. հունվարի 1) (776,273) 

Չբաշխված շահույթ  

Տարեվերջի մնացորդ ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն (2017թ. դեկտեմբերի 31) 3,346,222 

ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն ակնկալվող պարտքային կորուստների ճանաչում՝ 
ներառյալ իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվողները (տես՝ ստորև) (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: 
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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

Արժեզրկումից պահուստ 

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ - (6,567) (6,567) 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ - (3,575) (3,575) 

Վարկեր և փոխատվություններ 
հաճախորդներին (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) 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ (12,707) (2,148) (14,855) 

 (5,769,591) (3,866,412) (9,636,003) 

Վարկային պարտավորվածություններ և 
ֆինանսական երաշխիքների  - (18,170) (18,170) 

 - (18,170) (18,170) 

Ընդամենը արժեզրկումից պահուստ (5,769,591) (3,884,582) (9,654,173) 

7 Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ և ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Վարկեր և փոխատվություններ հաճախորդներին 17,569,519 18,697,683 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր 189,814 108,501 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային  
արժեթղթեր 1,077,571 1,001,105 

Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 582,159 181,395 

Եկամուտ ֆինանսական երաշխավորության 
պայմանագրերից 46,698 14,604 

Հակադարձ ռեպո գործառնություններ 4,221 901 

Ածանցյալ ֆինանսական գորժիքներ - 4,031 
   

Ընդամենը տոկոսային  և նմանատիպ եկամուտներ  19,469,982 20,008,220 
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Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Վարկեր և փոխատվություններ հաճախորդներին 17,569,519 18,697,683 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր 189,814 108,501 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային  
արժեթղթեր 1,077,571 1,001,105 

Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 582,159 181,395 

Եկամուտ ֆինանսական երաշխավորության 
պայմանագրերից 46,698 14,604 

 
  

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 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 

Ածանցյալ գործիքներ 13,238 12,685 

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  9,333,829 9,490,160 

8 Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ և ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Դրամարկղային գործառնություններ 311,897 350,015 

Վճարային քարտերով գործառնություններ 1,354,163 1,173,051 

Երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ 4,141 81,850 

Արտարժույթի փոխարկման գործառնություններ 421,944 481,286 

Այլ վճարներ և կոմիսիոն եկամուտներ 158,954 100,246 
   

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ 2,251,099 2,186,448 
   

Հաշվարկային գործառնություններ/փոխանցումներ 192,348 140,379 

Վճարային քարտերով գործառնութոյւններ 316,688 192,142 

Արտարժույթի փոխարկման գործառնություններ 4,189 6,364 

Բորսայական ծառայություններ 21,984 19,380 

Այլ ծախսեր 8,687 7,631 
   

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր  543,896 365,896 
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9 Զուտ առևտրային եկամուտ 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ 1,366,212 1,239,597 

Ածանցյալ գործիքներից զուտ օգուտ/(վնաս) 641,711 (417,107) 

Ներդրումային գործառնություններից օգուտ/(վնաս)  (28,237) 2,080 
   

Ընդամենը զուտ առևտրային եկամուտ  1,979,686 824,570 

10 Այլ եկամուտներ 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Ստացված տույժեր և տուգանքներ 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 - 

Այլ ակտիվների վաճառքից օգուտ 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 
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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) 

Ընդամենը արժեզրկման 
ծախս  684,866 97,639 2,921,346 3,703,851 
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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 

Ընդամենը արժեզրկման 
ծախս  653,167 176,831 4,695,295 5,525,293 

12 Անձնակազմի գծով ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Աշխատակիցների հատուցումներ ներառյալ դրանց 
վերաբերող հարկերը 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 
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13 Այլ ծախսեր 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Հիմնական միջոցների վերանորոգման և սպասարկման 
ծախսեր 625,286 623,087 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր* N/A 469,988 

Կարճաժամկետ և փոքրարժեք ակտիվների 
վարձակալության ծախսեր* 87,888 - 

Գովազդի  ծախսեր 231,867 274,335 

Գործուղման ծախսեր 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 - 

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 

Վճարված տուգանքներ - 2,012 

Ավանդների ապահովագրություն 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 
   

Ընդամենը այլ ծախսեր  3,644,103 3,485,842 

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

14 Շահութահարկի գծով ծախս 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 

   

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս 583,270 284,278 

Հետաձգված հարկ (282,555) 241,384 
   

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 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 
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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  

2019 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ 

(%) 2018 

Արդյունավետ 
դրույքաչափ 

(%) 
     

Շահույթ մինչև հարկումը   1,627,696  1,456,959 
     

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով 325,539 20 291,392 20 

Չհարկվող եկամուտներ - - (3,978) - 

Այլ հարկվող եկամուտ 1,328 - 4,144 - 

Չնվազեցվող ծախսեր 30,063 2 252,192 17 

Հարկային դրույքաչափի փոփոխություն 52,659 3 - - 

Ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտ (128,342) (8) 83,421 6 

Արտարժույթի փոխարժեքային 
տարբերություն 19,468 1 (101,509) (7) 

     

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 300,715 18 525,662 36 

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 

 
 
 

2018 

Շահույթում 
կամ վնասում 

ճանաչված 

Այլ 
համապարփակ 

ֆինանսական 
արդյունքում 

ճանաչված 

2019 

Զուտ 
մնացորդ 

Հետաձգված 
հարկային 

ակտիվ 

Հետաձգված 
հարկային 

պարտավո-
րություն 

       

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 7,157 (4,076) - 3,081 3,081 - 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ (9,161) (25,968) - (35,129) - (35,129) 

Ներդրումներ արժեթղթերում 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) 

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

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

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

Հետաձգված հարկային ակտիվ/ 
(պարտավորություն) (526,588) 282,555 (54,118) (298,151) 169,102 (467,253) 
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Հազար ՀՀ դրամ  
 
 
2017 

ՖՄՍ 9-ի 
ներդրման 

ազդեցությունը 

Շահույթում 
կամ 

վնասում 
ճանաչված 

Այլ 
համապարփակ 

ֆինանսական 
արդյունքում 

ճանաչված 

2018 

 

Զուտ 
մնացորդ 

Հետաձգված 
հարկային 

ակտիվ 

Հետաձգված 
հարկային 

պարտավո-
րություն 

        

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ - 1,313 5,844 - 7,157 7,157 - 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ (21,374) 715 11,498 - (9,161) - (9,161) 

Ներդրումներ 
արժեթղթերում (4,934) 203,331 18,898 (124,067) 93,228 93,228 - 

Հաճախորդներին տրված 
վարկեր և 
փոխատվություններ (805,482) 767,728 (242,413) - (280,167) - (280,167) 

Հիմնական միջոցներ (353,191) - 6,638 (6,566) (353,119) - (353,119) 

Այլ ակտիվներ - 430 (53,121) - (52,691) - (52,691) 

Այլ պարտավորություններ 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) 

15 Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ 
Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 
   

Տարվա շահույթ 1,326,981 931,297 

Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժիններ - (382,313) 

Տարվա շահույթ՝ նվազեցված արտոնյալ բաժնետոմսերի 
շահաբաժիններով 1,326,981 548,984 

Շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի 
կշռված միջին թիվ (հատ) 172,886,525 172,886,525 

   

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ 0.007675 0.003175 
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16 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 

Արժեզրկումից պահուստ (21,094) (35,785) 
   

Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  49,575,707 32,049,007 

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 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ   

Հունվարի 1-ի դրությամբ ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստ 35,785 6,567 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում (14,691) 29,218 

Մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ 21,094 35,785 

 
2019թ. ընթացքում իրականացվել են հետևյալ անկանխիկ գործառնությունները. 

 վարկային պարտավորությունների մարում գրավի սեփականության իրավունքի 
փոխանցման միջոցով 2,423,702 հազար դրամ գումարով (2018թ.՝ 1,151,576 հազար 
դրամ): 

17 Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ 
Արժույթի և տոկոսադրույքի սվոպերը դրամական միջոցների մեկը մյուսով փոխարինման 
ապահովումներ են: Սվոփերը հանգեցնում են արտարժույթների տնտեսական փոխանակման: 
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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 2019թ. 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Պայմանական 
գումար 

Ակտիվների 
իրական 

արժեք 

Պարտավո-
րությունների 

իրական 
արժեք 

Պայմանական 
գումար 

Ակտիվների 
իրական 

արժեք 

Պարտավո-
րությունների 

իրական 
արժեք 

Արտարժույթով 
պայմանագրեր     

  

Արտաժութային սվոփ 
պայմանագրեր 17,434,087 912 16,058 2,673,068 - 12,761 

Արտաժութային ֆորվարդ 
պայմանագրեր 2,824,941 - 5,092 612,506 785 52 

      

Ընդամենը ածանցյալ 
ֆինանսական գործիքներ  912 21,150  785 12,813 

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 

Բանկերին տրամադրված վարկեր 22,293,367 11,775,880 

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրված 
վարկեր 44,425 330,498 

 23,317,039 13,054,560 

Արժեզրկումից պահուստ (18,521) (71,113) 
   

Ընդամենը պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ  23,298,518 12,983,447 

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):  
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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 

   

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ  

 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստը 
հունվարի 1-ի դրությամբ 71,113 3,575 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում (52,592) 67,538 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  18,521 71,113 

19 Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ 
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

 
Համախառն 

հաշվեկշռային 
արժեք 

Ակնկալվող 
պարտքային 

կորուստների 
պահուստ 

Հաշվեկշռային 
արժեք 

Համախառն 
հաշվեկշռային 

արժեք 
Արժեզրկման 

պահուստ 
Հաշվեկշռային 

արժեք 

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 

Առևտրային վարկեր       

Արդյունաբերություն 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 

Ընդամենը 153,664,372 (12,263,155) 141,401,217 148,354,621 (14,075,539) 134,279,082 

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 
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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 

Հիփոթեքային և սպառողական 
վարկեր     

Ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստ հունվարի 1-ի 
դրությամբ 1,063,745 248,389 4,451,150 5,763,284 

Տարեսկզբի մնացորդում ճանաչված 
ֆինանսական ակտիվների 
փոփոխություններ՝     

- փոխանցում 12-ամսյա ակնկալվող 
պարտքային կորուստներ 65,770 (19,528) (46,242) - 

- փոխանցում ամբողջ 
ժամանակահատվածի ընթացքում 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստներ (չարժեզրկված 
ակտիվներ) (13,453) 26,327 (12,874) - 

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

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 1,756,955 175,279 5,027,574 6,959,808 
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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 

Առևտրային վարկեր     

Ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստ հունվարի 1-ի 
դրությամբ 114,598 10,074 8,187,583 8,312,255 

Տարեսկզբի մնացորդում ճանաչված 
ֆինանսական ակտիվների 
փոփոխություններ՝     

- փոխանցում 12-ամսյա ակնկալվող 
պարտքային կորուստներ 24,419 (509) (23,910) - 

- փոխանցում ամբողջ 
ժամանակահատվածի ընթացքում 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստներ (չարժեզրկված 
ակտիվներ) (249) 249 - - 

- փոխանցում ամբողջ 
ժամանակահատվածի ընթացքում 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստներ (արժեզրկված 
ակտիվներ) (1,979) (2,033) 4,012 - 

Կորուստների գծով պահուստների 
զուտ վերաչափում (93,506) (7,403) (1,961,674) (2,062,583) 

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) 

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 71,583 733 5,231,031 5,303,347 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2019թ. 58 

Հազար ՀՀ դրամ 2018 

 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Գործողության 
ամբողջ 

ժամանակահատվածի 
ընթացքում 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Գործողության 
ամբողջ 

ժամանակահատվածի 
ընթացքում 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Հիփոթեքային և սպառողական 
վարկեր     

Ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստ հունվարի 
1-ի դրությամբ 821,259 26,615 2,075,061 2,922,935 

Տարեսկզբի մնացորդում 
ճանաչված ֆինանսական 
ակտիվների փոփոխություններ՝     

- փոխանցում 12-ամսյա 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստներ 33,081 (1,537) (31,544) - 

- փոխանցում ամբողջ 
ժամանակահատվածի 
ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային կորուստներ 
(չարժեզրկված ակտիվներ) (18,402) 28,720 (10,318) - 

- փոխանցում ամբողջ 
ժամանակահատվածի 
ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային կորուստներ 
(արժեզրկված ակտիվներ) (29,727) (4,519) 34,246 - 

Կորուստների գծով պահուստների 
զուտ վերաչափում (1,055,842) 47,795 2,009,759 1,001,712 

Տրամադրված նոր ֆինանսական 
ակտիվների կորուստների գծով 
պահուստների զուտ վերաչափում 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) 

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 1,063,745 248,389 4,451,150 5,763,284 
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Հազար ՀՀ դրամ 2018 

 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Գործողության 
ամբողջ 

ժամանակահատվածի 
ընթացքում 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Գործողության 
ամբողջ 

ժամանակահատվածի 
ընթացքում 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Առևտրային վարկեր     

Ակնկալվող պարտքային 
կորուստների պահուստ հունվարի 
1-ի դրությամբ 87,662 - 6,584,925 6,672,587 

Տարեսկզբի մնացորդում 
ճանաչված ֆինանսական 
ակտիվների փոփոխություններ՝     

- փոխանցում 12-ամսյա 
ակնկալվող պարտքային 
կորուստներ 12,201 - (12,201) - 

- փոխանցում ամբողջ 
ժամանակահատվածի 
ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային կորուստներ 
(չարժեզրկված ակտիվներ) (29,066) 32,353 (3,287) - 

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

Մնացորդ դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 114,598 10,074 8,187,583 8,312,255 

 

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: 
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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. 

   

Ամորտիզացված արժեքով ներդրումային արժեթղթեր   

ՀՀ պետական պարտատոմսեր 10,522,858 10,464,958 

Ոչ պետական պարտատոմսեր 3,940,523 2,465,868 

 14,463,381 12,930,826 

Արժեզրկումից պահուստ (46,806) (108,038) 

Ընդամենը ամորտիզացված արժեքով ներդրումային 
արժեթղթեր 14,416,575 12,822,788 

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 

 
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
31 դեկտեմբերի 

2018թ. 

   

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր   

Պարտքային գործիքներ   

ՀՀ պետական պարտատոմսեր 2,076,766 2,012,227 

Ոչ պետական պարտատոմսեր 1,255,767 1,415,356 

Բաժնային գործիքներ   

Բաժնային ներդրումներ 21,459 389,497 

Ընդամենը իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային 
արժեթղթեր 3,353,992 3,817,080 
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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 

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ հունվարի 
1-ի դրությամբ 26,114 1,938 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում (16,817) 24,176 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 9,297 26,114 

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  31 դեկտեմբերի 2019թ. 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

% Ժամկետ % Ժամկետ 

     

Պետական պարտատոմսեր   10-11 2020-2028 10-11 2020-2028 

Ոչ պետական պարտատոմսեր  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 
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21 Հիմնական միջոցներ 

Հող և 
շենքեր 

Վարձակալ. 
հիմն. միջ. 

գծով կապ. 
ներդր. 

Համակարգ- 
չային 

տեխնիկա և 
կապի 

միջոցներ 
Փոխադրա  
միջոցներ 

Գրասեն-
յակային 

սարքավո-
րումներ 

Օգտագործման 
իրավունքի ձևով 

ակտիվներ 

Ընդամենը Հող և շենքեր 

Սկզբնական  կամ  
վերագնահատված 
արժեք        

2018թ.  հունվարի 1-ի 
դրությամբ  5,821,754 247,240 1,208,626 185,501 3,677,344 - 11,140,465 

Ավելացում 15,019 3,500 172,456 26,974 537,351 - 755,300 

Օտարում (31,300) (3,938) (410,351) - (39,489) - (485,078) 

Վերագնահատում - - 32,831 - - - 32,831 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ  5,805,473 246,802 1,003,562 212,475 4,175,206 - 11,443,518 

ՖՀՄՍ 16-ի անցման 
հետևանքով ճշգրտում - - - - - 1,144,612 1,144,612 

2019թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 5,805,473 246,802 1,003,562 212,475 4,175,206 1,144,612 12,588,130 

        

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

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

Վերադասակարգում - - 853 - (853) - - 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 5,691,669 308,274 1,163,438 236,164 4,426,833 1,362,926 13,189,304 

        

Կուտակված 
մաշվածություն        

2018թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ 9,225 45,409 908,638 67,472 1,916,311 - 2,947,055 

Տարվա ծախս  72,604 4,308 88,420 17,425 214,597 - 397,354 

Օտարում (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 

        

Հաշվեկշիռային արժեք        

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 
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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): 
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22 Ոչ նյութական ակտիվներ 
Հազար ՀՀ դրամ 

Արտոնագրեր 
Համակարգչային 

ծրագրեր Այլ Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք     

2018թ.  հունվարի 1-ի դրությամբ 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 

 
    

Ավելացում 19,122 404,523 - 423,645 

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 993,933 1,613,960 101,021 2,708,914 

     

Կուտակված ամորտիզացիա     

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 283,789 209,480 64,267 557,536 

Մասհանումներ 56,713 39,278 2,397 98,388 

2018թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 340,502 248,758 66,664 655,924 

 
    

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

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 398,295 307,799 69,061 775,155 

 
    

Մնացորդային արժեք     

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 

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): 
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23 Այլ ակտիվներ 
Հազար ՀՀ դրամ  
 

31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

31 դեկտեմբերի 
2018թ. 

Ստացվելիք գումարներ  299,437 147,712 

Արժեզրկումից պահուստներ այլ ակտիվների գծով (1,084) (523) 
   

Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ 298,353 147,189 

 

Կանխավճարներ և այլ դեբիտորներ 447,213 453,302 

Բռնագանձված ակտիվներ 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 

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 523 

14,855 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում 204,013 75,173 

Զուտ դուրսգրում (203,452) (89,505) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 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: 
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24 Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

31 դեկտեմբերի 
2018թ. 

   

Այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ  816,565 2,883,102 

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների ընթացիկ 
հաշիվներ  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 

 
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. 

   

Իրավաբանական անձինք    

   Ընթացիկ/հաշվարկային հաշիվներ  68,725,174 31,673,397 

   Ժամկետային ավանդներ  12,049,787 20,438,842 

 80,774,961 52,112,239 

   

Ֆիզիկական անձինք  

   Ընթացիկ/հաշվարկային հաշիվներ  12,775,492 11,522,228 

   Ժամկետային ավանդներ  96,188,097 87,817,537 

 108,963,589 99,339,765 

   

Ընդամենը պարտավորություններ հաճախորդների 
նկատմամբ  189,738,550 151,452,004 

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 
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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  31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
31 դեկտեմբերի 

2018թ. 

   

Ստորադաս փոխառություն ոչ ֆինանսական 
կազմակերպություններից  1,919,431 1,451,727 

Վարկեր ՀՀ կառավարությունից  3,975,376 4,086,709 

Այլ փոխառություն 12,825 1,098,452 

   

Ընդամենը փոխառություններ  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): 
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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. 

Թողարկման 
ամսաթիվ Արժույթ 

Արժեքը մեկ 
պարտատոմսի 

դիմաց Քանակ % 

Պարտատոմսի 
մարման 
ժամկետ 

Ընդամենը 
անվանական 

արժեք 

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

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): 
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28 Այլ պարտավորություններ  
Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 

2019թ. 
31 դեկտեմբերի 

2018թ. 

   

Վճարվելիք գումարներ  149,025 166,026 

Վարձակալության գծով պարտավորություններ (տես՝ 
ծանոթագրություն 31) 1,068,470 - 

Վճարվելիք շահաբաժիններ - 222,263 

Պարտավորություն անձնակազմի նկատմամբ  432,659 251,120 

Ընդամենը այլ ֆինանսական պարտավորություններ 1,650,154 639,409 

   

Պարտավորություններ հարկերի գծով՝ բացառությամբ 
շահութահարկի   260,650 183,166 

Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ 54,495 44,411 

Ակնկալվող պարտքային կորուստներ ֆինանսական 
երաշխիքների և վարկային պարտավորվածությունների 
գծով*  42,433 79,063 

Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ 357,578 306,640 

Ընդամենը այլ պարտավորություններ 2,007,732 946,049 

*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-
րական կապիտալ 

Բաժնեմասը վճարված 
կապիտալում % 

   

Յունիհոլդինգ ՋիՋի Լիմիթեդ 17,981,523 88 

Սֆիկարո Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ 1,350,900 6 

Առոլովա Էնթերփրայզիս լիմիթեդ 776,701 4 

Այլ  380,529 2 

   

 20,489,653 100 
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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:  
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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 

   

Ֆինանսական երաշխիքներ և վարկայի 
պարտավորվածություններ   

Ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ 
հունվարի 1-ի դրությամբ 79,063 18,170 

Կորուստների գծով պահուստների զուտ վերաչափում (36,630) 60,893 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  42,433 79,063 

 
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 
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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  

Վարձակալված 
օգտագործ-

ման 
իրավունքի 

ձևով 
ակտիվների 

քանակ 

Մնացոր-
դային 

ժամկետ 

Միջին 
մնացոր-

դային 
վարձա-

կալական 
ժամկետ 

Երկա-
րացման 
հնարա-

վորությամբ 
վարձակա-

լությունների 
քանակ 

Ձեռք 
բերման 
հնարա-

վորությամբ 
վարձակա-

լությունների 
քանակ 

Գործակցին 
կապված 

փոփոխուն 
վճարով  

վարձակա-
լությունների 

քանակ 

Դադա-
րեցման 
հնարա-

վորությամբ 
վարձակա-

լությունների 
քանակ 

Մասնաճյուղեր 29 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 Մնացորդը 
հունվարի 1-ի 

դրությամբ Ավելացում Մաշվածություն 

Մնացորդը 
դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Մասնաճյուղեր 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 
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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  2019 2018 

Բաժնետերեր 
և կապակց-
ված կողմեր 

Ղեկավար 
անձնակազմը 

և կապակ-
ցված կողմեր 

Բաժնետերեր 
և կապակ-

ցված կողմեր 

Ղեկավար 
անձնակազմը 

և կապակ-
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 

Տարվա ընթացքում տրամադրված 
վարկեր  

246,560 104,041 6,181,129 271,814 

Տարվա ընթացքում մարված վարկեր  (3,209,561) (166,549) (4,025,819) (189,497) 

Վարկի մնացորդը դեկտեմբերի 31 
դրությամբ, համախառն 

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

Արժեզրկումից պահուստ   (2,559) (757) (5,707) (1,461) 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

2,644,643 401,336 5,604,496 463,140 

     

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

    

Հունվարի 1-ի դրությամբ  2,478,671 - 277,177 - 

Տարվա ընթացքում տրամադրված 69,385,726 - 58,564,718 - 

Տարվա ընթացքում մարված (68,839,948) - (56,363,224) - 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 3,024,449 - 2,478,671 - 

Արժեզրկումից պահուստ   (2,259) - (22,275) - 

Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

3,022,190 - 2,456,396 - 

     

Պարտավորություններ  ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

    

Հունվարի 1-ի դրությամբ  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 - 
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Հազար ՀՀ դրամ  2019 2018 

Բաժնետերեր 
և կապակց-
ված կողմեր 

Ղեկավար 
անձնակազմը 

և կապակ-
ցված կողմեր 

Բաժնետերեր 
և կապակ-

ցված կողմեր 

Ղեկավար 
անձնակազմը 

և կապակ-
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 

     

Փոխառություններ     

Հունվարի 1-ի դրությամբ 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 - 

     

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր - 70,936 - 71,531 

     

Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին 
հաշվետվություն 

    

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 510,793 53,613 584,812 54,635 

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր (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) - - 

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 
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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 
իրական 

արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

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 

     

Ֆինանսական պարտավորություններ      

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 

-
9,514,794 9,523,655 

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 

- 
1,650,154 

-
1,650,154 1,650,154 
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Հազար ՀՀ դրամ  31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 

Ընդամենը 
իրական 

արժեք 

Ընդամենը 
հաշվեկշռային 

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 

     

Ֆինանսական պարտավորություններ      

Պարտավորություններ ֆինանսական 
կազմակերպությունների նկատմամբ 

- 
9,174,836 

-
9,174,836 9,039,951 

Պարտավորություններ 
հաճախորդների նկատմամբ 

- 
151,668,504 

-
151,668,504 151,452,004 

Փոխառություններ - 7,117,876 - 7,117,876 6,636,888 

Թողարկված պարտքային  
արժեթղթեր  

- 
8,413,974 

-
8,413,974 8,576,459 

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ 

- 
639,409 

-
639,409 639,409 

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

Ֆինանսական ակտիվներ  

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 

Ֆինանսական 
պարտավորություններ   

Ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ - 21,150 - 21,150 

Ընդամենը - 21,150 - 21,150 

Զուտ իրական արժեք - 3,333,754 - 3,333,754 
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2018թ.

Մակարդակ  1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը

Ֆինանսական ակտիվներ  

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 

Ֆինանսական 
պարտավորություններ   

Ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ - 12,813 - 12,813 

Ընդամենը - 12,813 - 12,813 

Զուտ իրական արժեք - 3,805,052 - 3,805,052 

 

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 

     

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ     

  

 Հիմնական միջոցներ  

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 

 

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Մակարդակ  1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3 Ընդամենը 

     

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ     

  

 Հիմնական միջոցներ  

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 

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:  
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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 

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ    

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 5,805,473 1,003,562 6,809,035

Այլ համապարփակ եկամուտում ճանաչված 
օգուտ  

- - -

Ավելացում 187,580 177,465 365,045

Վաճառք (301,384) (18,442) (319,826)

Վերադասակարգում - 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 

 

Հազար ՀՀ դրամ 2018 

Հիմնական 
միջոցներ 

Համակարգչային 
և կապի 

միջոցներ Ընդամենը 

Ոչ ֆինանսական ակտիվներ    

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 5,821,754 1,208,626 7,030,380

Այլ համապարփակ եկամուտում ճանաչված 
օգուտ  

- 32,831 32,831

Ավելացում 15,019 172,456 187,475

Վաճառք (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 

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: 
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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, 
ենթա-

հանրա-
գումար 

1-ից 5 
տարի 

5 տարուց 
ավելի 

12 ամսից 
ավելի, 

ենթահան-
րագումար Ընդամենը 

Ակտիվներ         

Դրամական միջոցներ  և 
դրանց համարժեքներ 49,575,707 - - 49,575,707 - - - 49,575,707 

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 

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

Ներդրումային 
արժեթղթեր         

- Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթեր 21,459 860,887 - 882,346 1,255,767 1,215,879 2,471,646 3,353,992 

- Ամորտիզացված 
արժեքով չափվող 
ներդրումային 
արժեթղթեր - - 1,898,751 1,898,751 10,661,765 1,856,059 12,517,824 14,416,575 

Այլ ֆինանսական 
ակտիվներ 298,353 - - 298,353 - - - 298,353 

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

         



 

 «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2019թ. 83 

Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Ցպահանջ և  
մինչև 1 

ամիս 
1-ից 3 
ամիս 

3-ից 12 
ամիս 

Մինչև 12 
ամիս, 
ենթա-

հանրա-
գումար 

1-ից 5 
տարի 

5 տարուց 
ավելի 

12 ամսից 
ավելի, 

ենթահան-
րագումար Ընդամենը 

 

Պարտավորություններ         

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

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

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 

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

Այլ 
պարտավորություններ  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 
         

Զուտ Դիրք (16,973,991) 8,441,546 (29,198,998) (37,731,443) 23,233,934 32,614,404 55,848,338 18,116,895 

         

Կուտակված ճեղքվածք (16,973,991) (8,532,445) (37,731,443) (14,497,509) 18,116,895  
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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, 

ենթահան-
րագումար 

1-ից 5 
տարի 

5 տարուց 
ավելի 

12 ամսից 
ավելի, 

ենթահան-
րագումար Ընդամենը 

Ակտիվներ         

Դրամական միջոցներ  և 
դրանց համարժեքներ 32,049,007 - - 32,049,007 - - - 32,049,007 

Պահանջներ 
ֆինանսական  
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 4,328,038 963,341 7,446,597 12,737,976 245,471 - 245,471 12,983,447 

Ածանցյալ ֆինանսական 
ակտիվներ 785 - - 785 - - - 785 

Վարկեր և 
փոխատվություններ 
հաճախորդներին 30,217,908 5,895,117 25,158,009 61,271,034 42,533,580 30,474,468 73,008,048 134,279,082 

Ներդրումային 
արժեթղթեր         

- Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ 
ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով 
չափվող ներդրումային 
արժեթղթեր 389,498 15,819 68,713 474,030 2,256,732 1,086,318 3,343,050 3,817,080 

- Ամորտիզացված 
արժեքով չափվող 
ներդրումային 
արժեթղթեր - 166,274 67,916 234,190 4,859,870 7,728,728 12,588,598 12,822,788 

Այլ ֆինանսական 
ակտիվներ 147,189 - - 147,189 - - - 147,189 

 67,132,425 7,040,551 32,741,235 106,914,211 49,895,653 39,289,514 89,185,167 196,099,378 
         

Պարտավորություններ         

Պարտավորություններ 
ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 4,089,138 251,945 980,298 5,321,381 2,875,814 842,756 3,718,570 9,039,951 

Պարտավորություններ 
հաճախորդների 
նկատմամբ 58,971,276 19,578,352 64,819,609 143,369,237 8,028,786 53,981 8,082,767 151,452,004 

Ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ 12,813 - - 12,813 - - - 12,813 

Փոխառություններ 107,621 - 1,101,284 1,208,905 1,397,167 4,030,816 5,427,983 6,636,888 

Թողարկված 
պարտքային 
արժեթղթեր - - - - 8,576,459 - 8,576,459 8,576,459 

Այլ պարտավորություններ 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 
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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, 

ենթահան-
րագումար 

1-ից 5 
տարի 

5 տարուց 
ավելի 

12 ամսից 
ավելի, 

ենթահան-
րագումար Ընդամենը 

Զուտ Դիրք 3,312,168 (12,789,746) (34,159,956) (43,637,534) 29,017,427 34,361,961 63,379,388 19,741,854 

         

Կուտակված ճեղքվածք 3,312,168 (9,477,578) (43,637,534) (14,620,107) 19,741,854  

 

36 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 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Ներքին վարկանիշեր 
Փուլ 1 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Փուլ 2 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Փուլ 3 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ     

Բարձր  8,606,837 - - 8,606,837 

Ստանդարտ 40,989,964 - - 40,989,964 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 49,596,801 - - 49,596,801 

Արժեզրկումից պահուստ (21,094) - - (21,094) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 49,575,707 - - 49,575,707 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ     

Բարձր  - - - - 

Ստանդարտ  23,317,039 - - 23,317,039 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 23,317,039 - - 23,317,039 

Արժեզրկումից պահուստ (18,521) - - (18,521) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 23,298,518 - - 23,298,518 
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 

Ներքին վարկանիշեր 
Փուլ 1 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Փուլ 2 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Փուլ 3 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Հիփոթեքային և 
սպառողական վարկեր     

Բարձր  66,152,059 - - 66,152,059 

Ստանդարտ  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) 

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

Վարկեր և 
փոխատվություններ 
կոմերցիոն հաճախորդներին     

Բարձր  38,656,568 - - 38,656,568 

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

Ցածր  - 46,483 - 46,483 

Չաշխատող  - - 26,726,179 26,726,179 

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

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

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

Ամորտիզացված արժեքով 
չափվող պարտքային 
գործիքներ     

Բարձր  - - - - 

Ստանդարտ  14,463,381 - - 14,463,381 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 14,463,381 - - 14,463,381 

Արժեզրկումից պահուստ (46,806) - - (46,806) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 14,416,575 - - 14,416,575 
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Ներքին վարկանիշեր 
Փուլ 1 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Փուլ 2 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Փուլ 3 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

 
Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով 
չափվող պարտքային 
գործիքնր      

Բարձր վարկանիշ - - - - 

Ստանդարտ վարկանիշ 3,353,992 - - 3,353,992 

Ցածր վարկանիշ - - - - 

Չաշխատող վարկանիշ - - - - 

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

Հաշվեկշռային արժեք 
(իրական արժեք) 3,353,992 - - 3,353,992 

Արժեզրկումից պահուստ  (9,297) - - (9,297) 

     

Այլ ֆինանսական ակտիվներ     

Բարձր  - - - - 

Ստանդարտ 299,437 - - 299,437 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 299,437 - - 299,437 

Արժեզրկումից պահուստ (1,084) - - (1,084) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 298,353 - - 298,353 

Վարկային 
պարտավորվածություններ և 
ֆինանսական երաշխիքներ     

Բարձր - - - - 

Ստանդարտ  4,981,275 - - 4,981,275 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

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

Արժեզրկումից պահուստ (42,433) - - (42,433) 
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Ներքին վարկանիշեր 
Փուլ 1 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Փուլ 2 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Փուլ 3 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ     

Բարձր  7,792,909 - - 7,792,909 

Ստանդարտ 24,291,883 - - 24,291,883 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 32,084,792 - - 32,084,792 

Արժեզրկումից պահուստ (35,785) - - (35,785) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 32,049,007 - - 32,049,007 

Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ     

Բարձր  - - - - 

Ստանդարտ  13,054,560 - - 13,054,560 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 13,054,560 - - 13,054,560 

Արժեզրկումից պահուստ (71,113) - - (71,113) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 12,983,447 - - 12,983,447 

Հիփոթեքային և 
սպառողական վարկեր     

Բարձր  61,866,169 - - 61,866,169 

Ստանդարտ  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 
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Ներքին վարկանիշեր 
Փուլ 1 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Փուլ 2 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Փուլ 3 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Վարկեր և 
փոխատվություններ 
կոմերցիոն հաճախորդներին     

Բարձր  35,566,201 - - 35,566,201 

Ստանդարտ  4,067,068 405,463 - 4,472,531 

Ցածր  1,227,708 151,491 - 1,379,199 

Չաշխատող  - - 29,290,370 29,290,370 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 40,860,977 556,954 29,290,370 70,708,301 

Արժեզրկումից պահուստ (114,598) (10,074) (8,187,583) (8,312,255) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 40,746,379 546,880 21,102,787 62,396,046 

Ամորտիզացված արժեքով 
չափվող պարտքային 
գործիքներ     

Բարձր  - - - - 

Ստանդարտ  12,930,826 - - 12,930,826 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 12,930,826 - - 12,930,826 

Արժեզրկումից պահուստ (108,038) - - (108,038) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 12,822,788 - - 12,822,788 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների միջոցով 
չափվող պարտքային 
գործիքնր      

Բարձր վարկանիշ - - - - 

Ստանդարտ վարկանիշ 3,817,080 - - 3,817,080 

Ցածր վարկանիշ - - - - 

Չաշխատող վարկանիշ - - - - 

 3,817,080 - - 3,817,080 

Հաշվեկշռային արժեք 
(իրական արժեք) 3,817,080 - - 3,817,080 

Արժեզրկումից պահուստ  (26,114) - - (26,114) 
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Հազար ՀՀ դրամ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 

Ներքին վարկանիշեր 
Փուլ 1 

12-ամսյա 
ակնկալվող 

պարտքային 
կորուստներ 

Փուլ 2 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(չարժեզրկված 
ակտիվներ) 

Փուլ 3 
Գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի 

ընթացքում ակնկալվող 
պարտքային 
կորուստներ 

(արժեզրկված 
ակտիվներ) Ընդամենը 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ     

Բարձր  - - - - 

Ստանդարտ 147,712 - - 147,712 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

Համախառն հաշվեկշռային 
արժեք 147,712 - - 147,712 

Արժեզրկումից պահուստ (523) - - (523) 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 147,189 - - 147,189 

Վարկային 
պարտավորվածություններ և 
ֆինանսական երաշխիքներ     

Բարձր 6,724,102 - - 6,724,102 

Ստանդարտ  - - - - 

Ցածր  - - - - 

Չաշխատող  - - - - 

 6,724,102 - - 6,724,102 

Արժեզրկումից պահուստ (79,063) - - (79,063) 

 

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. 

 

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), 

Միջազգային արտաքին վարկանիշային գործակալության 
(S&P) վարկանիշ Վարկանիշ 12-ամսյա PD 

   

AAA -ից A- Բարձր  0.001-0.04% 

BBB+ -ից B- Ստանդարտ  0.052-7.48% 

CCC+ to CC Ոչ ստանդարտ 13.385-29.13% 

D Չաշխատող  100% 



 

 «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2019թ. 96 

 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՝ 



 

 «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2019թ. 97 

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: 
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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   

 
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, 

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 

Ներդրումային արժեթղթեր     

- 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 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 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 
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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. 

   

Անշարժ գույք 73,000,400 77,735,979 

Շարժական գույք 12,933,173 8,603,791 

Շրջանառու միջոցներ 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 

  

Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ (համախառն) 153,664,372 148,354,621 

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 

Փոփո-
խություններ 

հիմնական 
տոկոսա-

դրույքներում 

Զուտ 
տոկոսային 

եկամտի 
զգայու-

նություն 
Մինչև 

6 ամիս 

6 
ամսից 

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 

Փոփո-
խություններ 

հիմնական 
տոկոսա-

դրույքներում 

Զուտ 
տոկոսային 

եկամտի 
զգայու-

նություն 
Մինչև 

6 ամիս 

6 
ամսից 

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 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Արտարժույթ 

Փոփոխություն 
արտարժույթի 

փոխարժեքում, % 

Ազդեցությունը 
շահույթի վրա 

մինչև հարկումը 

Փոփոխություն 
արտարժույթի 

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

Հազար ՀՀ դրամ  2019 

ՀՀ դրամ 
Ազատ փոխարկելի 

արժույթ 
Ոչ փոխարկելի 

արժույթ Ընդամենը 

Ակտիվներ      

Դրամական միջոցներ  և դրանց 
համարժեքներ 17,563,109 31,169,581 843,017 49,575,707 

Պահանջներ ֆինանսական  
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 208,826 23,089,692 - 23,298,518 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 
և փոխատվություններ 78,632,072 58,855,637 3,913,508 141,401,217 

Ներդրումային արժեթղթեր     

- 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 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 290,174 8,179 - 298,353 

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

     

Պարտավորություններ     

Պարտավորություններ 
ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 2,167,803 5,218,510 925 7,387,238 

Պարտավորություններ 
հաճախորդների նկատմամբ 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 

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

Ընդամենը ածանցյալ 
ֆինանսական գործիքների 
ազդեցությունը 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 
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Հազար ՀՀ դրամ  2019 

ՀՀ դրամ 
Ազատ փոխարկելի 

արժույթ 
Ոչ փոխարկելի 

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 

Ընդամենը ածանցյալ 
ֆինանսական գործիքների 
ազդեցությունը (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 

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:  

  



 

 «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Ֆինանսական հաշվետվություններ 
 31 դեկտեմբերի 2019թ. 105 

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 
տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 
համախառն 
արտահոսք 

Հաշվեկշռային 
արժեք 

 

       

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ 

 
 

     

Պարտավորություններ 
ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 1,049,342 344,907 524,038 6,379,593 935,077 9,232,957 7,387,238 

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

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

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

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ  626,059 88,749 380,564 1,022,573 33,606 2,151,551 1,650,154 

        

Ընդամենը չզեղչված 
ֆինանսական 
պարտավորություններ 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 
տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 
համախառն 
արտահոսք 

Հաշվեկշռային 
արժեք 

Ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ        

Արտարժույթի ֆորվարդ 
պայմանագրեր        

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

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

Արտարժույթի սվոպ 
պայմանագրեր        

Ներհոսք 17,418,940 - - - - 17,418,940 17,418,940 

Արտահոսք (17,434,086) - - - - (17,434,086) (17,434,086) 

        

Վարկային ռիսկ 
պարունակող 
պարտավորություններ 292,780 357,737 1,540,849 1,622,982 1,166,927 4,981,275 4,981,275 

 

Հազար ՀՀ դրամ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Ցպահանջ 
կամ մեկ 

ամսից քիչ 1 - 3 ամիս 
3 - 12 
ամիս 1-5 տարի 

5 
տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 
համախառն 
արտահոսք 

 
Հաշվեկշռային 

արժեք 

 

       

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ 

 
 

     

Պարտավորություններ 
ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 4,091,079 254,135 1,026,724 3,740,023 1,249,092 10,361,053 9,039,951 

Պարտավորություններ 
հաճախորդների 
նկատմամբ 59,010,872 19,781,588 67,504,794 9,577,501 119,856 155,994,611 151,452,004 

Փոխառություններ 107,806 - 1,133,599 2,147,945 6,204,338 9,593,688 6,636,888 

Թողարկված պարտքային 
արժեթղթեր - 132,535 397,605 9,255,412 - 9,785,552 8,576,459 

Այլ ֆինանսական 
պարտավորություններ  639,409 - - - - 639,409 639,409 

        

Ընդամենը չզեղչված 
ֆինանսական 
պարտավորություններ 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 
տարուց 

ավելի 

Ընդամենը 
համախառն 
արտահոսք 

 
Հաշվեկշռային 

արժեք 

Ածանցյալ ֆինանսական 
պարտավորություններ        

Արտարժույթի ֆորվարդ 
պայմանագրեր        

Ներհոսք 613,240 - - - - 613,240 613,240 

Արտահոսք (612,455) - - - - (612,455) (612,455) 

Արտարժույթի սվոպ 
պայմանագրեր        

Ներհոսք 2,660,308 - - - - 2,660,308 2,660,308 

Արտահոսք (2,673,121) - - - - (2,673,121) (2,673,121) 

        

Վարկային ռիսկ 
պարունակող 
պարտավորություններ 149,412 626,172 1,167,511 2,629,007 2,152,000 6,724,102 6,724,102 

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 

Պարտավորու-
թյուններ 

ֆինանսական 
կազմակերպություն-

ների նկատմամբ 
Փոխառու-

թյուններ 

Թողարկված 
պարտքային 
արժեթղթեր 

 
Վարձակալու-

թյան գծով 
պարտավո-
րություններ Ընդամենը 

      

2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 6,102,150 6,636,888 8,576,459 - 21,315,497 

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

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

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

Ոչ դրամային հոսքերից 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 

Փոխարժեքային 
տարբերությունից (օգուտ)/վնաս (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 
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38 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:  

  

Հազար ՀՀ դրամ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

Պարտավորու-
թյուններ 

ֆինանսական 
կազմակերպություն-

ների նկատմամբ 
Փոխառու-

թյուններ 

Թողարկված 
պարտքային 
արժեթղթեր 

Վճարվելիք 
շահաբաժիններ Ընդամենը 

      

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) 

Վճարումենր (673,322,533) (25,863,834) (5,493,738) (160,050) (704,840,155) 

Ստացված գումար 664,019,364 17,797,106 8,940,229 - 690,756,699 

Ոչ դրամային հոսքերից (318) (40,948) (9,392) 382,313 331,655 

Փոխարժեքային 
տարբերությունից (օգուտ)/վնաս (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 
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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 

Ընդամենը՝ ընդհանուր կապիտալ 31,448,839 30,584,967 

Ռիսկով կշռված ակտիվներ 215,846,527 210,205,959 
   

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվ 14.57% 14.55% 

 
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: 

40 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։ 
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