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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
<Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. գործունեության վերաբերյալ  

ԲԱՆԿԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ  և ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ  
Յունիբանկը դինամիկ զարգացող  իննովացիոն բանկ է, որն իր հաճախորդներին տրամադրում է 
մանրածախ և կորպորատիվ բանկային ծառայությունների լայն տեսականի: 
Բանկն իր առաքելությունն է համարում նպաստել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 
զարգացմանը, իր հաճախորդների, բաժնետերերի և գործընկերների  ֆինանսական վիճակի 
բարելավմանը, ինչպես նաև՝ որաÏյալ ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ 
հասարակության պահանջարկի բավարարմանը:  
ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ  
 ուշադիր և ազնիվ վերաբերմունք հաճախորդների նկատմամբ 
 ուժեղ թիմ և արդյունքին նպատակաուղղվածություն 
 հասարակության վստահություն 
 ապրանքանիշի բարձր ճանաչելիություն և հեղինակություն 
 հուսալիություն և կայունություն 

ՄԵՆՔ ՁԳՏՈՒՄ ԵՆՔ  
 ամրապնդել և ընդլայնել բանկի դիրքերը ֆինանսական շուկայում  
 ապահովել ծառայությունների մատուցման բարձր որակ և կատարելագործել  սպասարկման 

գործընթացը    
 բարձրացնել պահանջված բանկային ծառայությունների հասանելիության մակարդակը 
 ներդնել բիզնեսի վարման թափանցիկ մոդելի և կորպորատիվ կառավարման լավագույն 

փորձը 
 բարձրացնել բանկի ներդրումային գրավչություն 

 
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 Հաճախորդամետ մոտեցում  
 Մրցակցային առավելության պահպանումը ինովացիոն որոշումների և ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների խնդիրների առաջքաշմամբ  
 Պրոֆեսիոնալ թիմ և մոտիվացված անձնակազմ  
 Բանկի անձնակազմը դա ակտիվ է և Բանկի հաջողությունը անհնար է առանց գործնական 

ձեռքբերումների և յուրաքանչյուր աշխատակցի նկատմամբ լոյալ վերաբերմունք 
դրսևորելուց  

 Առաջադեմ բանկային տեխնոլոգիաների կիրառում  
 Քայլ առաջ իր հիմնական մրցակիցներից  
 Ֆինանսական արդյունքներ  
 Ապահովել շահույթ իր գործունեության արդյունքում, օպտիմալացնել ծախսերը 

պահպանելով  ռիսկի և եկամտի հարաբերակցությունը  
 Կորպորատիվ կառավարում    
 Ի շահ բաժնետերերի ուժեղ, թափանցիկ և արդար կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում  
 Կորպորատիվ և սոցիալական պատասխանատվություն  
 Բանկը հանդիսանում է իր երկրի քաղաքացին և պարտավոր է իր ավանդն ունենալ 

հասարակության զարգացման մեջ  
 
Նախորդ տարի Յունիբանկը պահպանել է առանցքային ֆինանսական ցուցանիշների 
զարգացման դրական դինամիկան և առաջընթաց է գրանցել ռազմավարական կարևորություն 
ունեցող ուղղություններով:  
Առավել ուշադրություն է դարձվել բիզնես գործընթացների արդյունավետությանը, ակտիվների 
որակի բարելավմանը, ռիսկ մենեջմենթի համակարգի կատարելագործմանը:  
 
Կարևորագույն իրադարձությունները 



 Բանկն ընդլայնել է իր ներկայության աշխարհագրությունը և բացել է չորս նոր մասնաճյուղեր` 
Գուգարք, Արարատ, Իսակով, Նորագավիթ: Տարեվերջի դրությամբ Յունիբանկի 
մասնաճյուղային ցանցն ընդգրկել է 51 մասնաճյուղ Հայաստանում և Արցախում, Մոսկվայում 
գործում է Բանկի ներկայացուցչությունը, որն օժանդակում է  օտարերկրացի հաճախորդների 
ներգրավմանը: Մեկնարկել են Աստանա Միջազգային Ֆինանսական Կենտրոնի հարթակում  
մասնաճյուղի բացման աշխատանքները` որպես օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման նոր 
հնարավորությունների ուղի:  

 Բանկի ներդրումային քաղաքականության նկատմամբ նոր մոտեցման իրագործման 
նպատակով ստորագրվել է Մոսկվայի բորսայում Յունիբանկի արժեթղթերի շրջանառության 
վերաբերյալ պայմանագիր: 

 Նախորդ տարի Յունիբանկը նախաձեռնել և ընթացիկ տարվա մայիսին հաջողությամբ  ներդրել 
է արհեստական բանականության տեխնոլոգիան` թարմացնելով անգրավ սպառողական 
վարկերի գծով վարկային սքորինգը: Նորարարական ալգորիթմն օգնում է էապես կրճատել 
ծախսերը, մշակել մեծ ծավալի տեղեկատվություն, վերլուծել և մոդելավորել հաճախորդի 
պրոֆիլը` դրանով իսկ նպաստելով զանգվածային վարկավորման աճին: 

 Բանկի Խորհուրդը որոշում է կայացրել 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսին թողարկել 4,778,261 
/չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ Բ դասի 
լրացուցիչ փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմս 27% հաստատագրված տարեկան 
շահութաբաժնով, յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով` բաց 
բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխմամբ Բանկի կանոնադրական կապիտալը 
ավելացնելու նպատակով: 

 2019 թվականը Բանկի համար տրանզակցիոն բիզնեսի զարգացման տարի էր: Հաճախորդների 
արտաքին տնտեսական գործունեության զարգացմանն օժանդակելու նպատակով թղթակցային 
հարաբերություններ են հաստատվել արտասահմանյան մի շարք բանկերի, այդ թվում` 
Landesbank Baden-ի (Գերմանիա), Banca Popolare di Sondrio-ի (Իտալիա), Եվրասիական 
զարգացման բանկի (Ղազախստան), Տրանսկապիտալբանկի (Ռուսաստան) հետ:  

 Յունիբանկի բջջային հավելվածի արդիականացման ուղղությամբ տարվող մշտական 
աշխատանքն էապես ավելացրել է օգտատերերի թիվը, 2019թ-ին տվյալ բջջային հավելվածի 
լսարանն աճել է 8108-ով և արդեն գերազանցում է 11.700 օգտատերը: 2018թ-ի համեմատ 
սպասարկման բջջային հավելվածի օգտատերերի թիվն ավելացել է գրեթե 20 անգամ:  

 Յունիբանկը դարձել է Visa միջազգային վճարային համակարգի մրցանակի հաղթող «Largest 
Visa Issuance in Armenia» անվանակարգում` Հայաստանում Visa քարտերի թողարկման թվով 
առաջատար դիրքի համար: 

 2019թ. հուլիսին  Moody’s Investors Service միջազգային վարկանշային գործակալությունը 
հաստատել է Յունիբանկի վարկանիշը B2 մակարդակում` կայուն հեռանկարով:  

 Շարունակելով ներդրումներն առաջատար տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում` Յունիբանկը 
հաջողությամբ անցել է PCI DSS ստանդարտի պահանջների համապատասխանության 
ամենամյա հավաստագրային աուդիտը և ISO 27001:2013 ստանդարտի 
համապատասխանության վերահավաստագրումը` հերթական անգամ հաստատելով իր 
հաճախորդների անձնական տվյալների պաշտպանվածության բարձր մակարդակը:  
 

Համառոտ ֆինանսական ցուցանիշների մասին 

Համաձայն Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների` Բանկը 2019 
թվականն ամփոփել է հետևյալ ցուցանիշներով`  

 ԱԿՏԻՎՆԵՐՆ աճել են 39.2 մլրդ դրամով և կազմել են 249 մլրդ դրամ:  
 ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ կազմել են 141.4 մլրդ դրամ, կամ ընդհանուր ակտիվների 

57%-ը: ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուր վարկային պորտֆելի 
56%-ը: Վարկավորման միջին տոկոսադրույքը կազմել է տարեկան 9.9%: 2019թ. 
Յունիբանկի վարկային պորտֆելն աճել է 5%-ով: Վարկերի գծով ժամկետանց 
պարտավորությունների մակարդակը 39%-ից նվազել է մինչև 24%: 

 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ծավալը կազմել  է 215.2 մլրդ դրամ` աճելով 38 մլրդ դրամով: 



 ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ պորտֆելը կազմել է 189.7 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 
38.3 մլրդ դրամով: Աճը հիմնականում ապահովվել է իրավաբանական անձանցից 
ներգրավված ցպահանջ միջոցների հաշվին:  
Ընդհանուր պարտավորությունների գծով ֆինանսավորման արժեքը նվազել է 0.15 
տոկոսային կետով: 
Թողարկված պարտատոմսերի պորտֆելն աճել է 947 մլն դրամով` հասնելով 9.5 մլրդ 
դրամի: 

 ԶՈՒՏ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ կազմել են 10.1 մլրդ դրամ, զուտ տոկոսային մարժան 
կազմել է տարեկան 4.83%` 1.21 տոկոսային կետով ցածր 2018թ. համապատասխան 
ցուցանիշից: Նվազումը պայմանավորված է գլխավորապես վարկավորման առավելագույն 
արդյունավետ տոկոսադրույքի չափի սահմանափակման կիրառմամբ:  

 ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ կազմել են 1.7 մլրդ դրամ, նվազումը` 6.2%-ով:  
 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԸ կազմել է 14.5 մլրդ դրամ, 2.8%-ով նվազումը 

պայմանավորված է տոկոսային մարժայի նվազմամբ:   
 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԸ կազմել է 33.8 մլրդ դրամ: Տարեվերջի դրությամբ կապիտալի 

համարժեքության գործակիցը կազմել է 14.57%, ինչը գերազանցում է ՀՀ կենտրոնական 
բանկի սահմանած նվազագույն մակարդակը (12%):  

 ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹԸ կազմել է 1.327 մլն դրամ, ինչը 42%-ով բարձր է 2018 թվականի 
ցուցանիշից:  
 
Կորպորատիվ բիզնես  
Փոքր և միկրո բիզնեսի վարկավորումը շարունակել է մնալ Յունիբանկի զարգացման 
գերակա ուղղություն կորպորատիվ սեգմենտում` պոտենցիալ նիշաների ընտրության 
նկատմամբ ճյուղային մոտեցման կիրառմամբ: 2019 թվականի ընթացքում փոքր և միջին 
ձեռնարկություններին տրամադրված վարկերի պորտֆելը քանակական արտահայտմամբ 
աճել է 24%-ով և կազմել ավելի քան 27 մլրդ դրամ: 
 Յունիբանկի ընտրության պարագայում վարկավորման պայմաններից բացի 
կարևորագույն գործոն է հանդիսանում ճկուն մոտեցումը, հաճախորդի բիզնեսի 
առանձնահատկությունների ըմբռնումը և վարկի վերաբերյալ որոշումների կայացման 
արագությունը: <Պրոտոբեյզ Լաբորաթորիզ> ընկերության կողմից ստեղծված նորագույն 
CRM-համակարգն ապահովել է անգրավ բիզնես վարկավորման առաջատար գործիքի 
բարձր պահանջարկը 1.4 մլրդ դրամ գումարի տրամադրումների ծավալով, ինչը 30%-ով 
գերազանցում է 2018թ. ցուցանիշը: <Էքսպրես> լոկոմոտիվային գործիքի պորտֆելը 
արձանագրել ծավալի ռեկորդային աճ ` ավելի քան 5 մլրդ դրամի: 
 
Տարվա ընթացքում Բանկը շարունակել է աշխատանքը ֆինանսավորման ծրագրերով` KfW 
Գերմանական զարգացման բանկի հետ` արևային էլեկտրակայանների ձեռքբերման, FMO 
Հոլանդական զարգացման բանկի հետ` Հայաստանում կանանց ձեռնարկատիրության 
աջակցման, Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ` ագրոհատվածի և ՓՄՁ 
զբոսաշրջության վարկավորման ոլորտներում:  
Կորպորատիվ վարկային պորտֆելի միջին կշռված անվանական տոկոսադրույքը 2019թ-ին 
նվազել է 1.7 տոկոսային կետով և կազմել է տարեկան 9.6%:  
Էական աճ է դիտվել իրավաբանական անձանց ցպահանջ միջոցների պորտֆելի գծով` 38.1 
մլրդ դրամով, պորտֆելը կազմել է 69 մլրդ դրամ: Ակտիվ կորպորատիվ հաճախորդների 
քանակը հասել է 3108-ի, հիմնականում փոքր բիզնեսի ձեռնարկությունների հաշվին:  
 

Մանրածախ բիզնես 
 
2019 թվականին Յունիբանկը ֆիզիկական անձանց տրամադրել է 70.8 մլրդ դրամ գումարի 
վարկեր, սպառողական վարկավորման ծավալն ապահովված է այդ թվում հարմարավետ 
գործիքակազմի մշակման և տոկոսադրույքների նվազման հաշվին: Մեծ պահանջարկ են 
շարունակել ունենալ անգրավ սպառողական վարկերը և ոսկու գրավով վարկերը: Ապառիկ 
վարկերի թվով Յունիբանկը 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակում առաջատար դիրք է զբաղեցրել 
Հայաստանի բանկային համակարգում: Մանրածախ վարկային պորտֆելի միջին կշռված 



անվանական տոկոսադրույքը 2019թ. ընթացքում նվազել է 0.9 տոկոսային կետով և կազմել է 
տարեկան 11.4%: 
 
Ֆիզիկական անձանց Ժամկետային ավանդների պորտֆելը տարեսկզբից աճել  է 8.5 մլրդ դրամով 
կամ մոտ 10%-ով: Բանկի թողարկած պարտատոմսերի պորտֆելի կառուցվածքում տեսակարար 
կշռի 80%-ը բաժին է ընկնում ֆիզիկական անձանց պարտատոմսերին, ինչը վկայում է 
բնակչության բարձր վստահության և երկարաժամկետ ներդրման գործիքում սեփական 
խնայողությունները տեղաբաշխելու պատրաստակամության մասին: 
 
2019թ. վերջի դրությամբ ակտիվ մանրածախ հաճախորդների քանակը գերազանցել է 344.000-ը: 
 
Կորպորատիվ կառավարում 
Լինելով հանրային ընկերություն` Յունիբանկը հետևում է կորպորատիվ կառավարման 
պրակտիկաների զարգացմանը` կատարելագործելով Բանկի բաժնետերերի և մենեջմենթի միջև 
փոխհարաբերությունների համակարգը և պահպանելով տեղեկատվական թափանցիկությունը:  
2019թ. ընթացքում անցկացվել են` 
Խորհրդին կից հանձնաժողովների` 

- Աուդիտի և ռիսկերի կառավարման հանձնաժողովի 9 նիստեր 
- Ներդրումային հանձնաժողովի 13 նիստեր 
- Պարգևատրումների հանձնաժողովի 6 նիստ 

Վարչությանը կից հանձնաժողովների` 
- Ակտիվների և պասիվների կառավարման հանձնաժողովի 48 նիստեր 
- Սակագնային հանձնաժողովի 20 նիստեր 
- Անձնակազմի գնահատման հանձնաժողովի 11 նիստեր  
- Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության հանձնաժողովի -

10 նիստեր 
- Գույքագրման, գնումների և օտարման հանձնաժողովի 6 նիստեր 

Ակտիվ գործում են նաև Պահուստների կառավարման հանձնաժողովը (50 նիստ), Վարկային 
կոմիտեն (62 նիստ),  և Տենդերային կոմիտեն (8 նիստ),Վարկային սքորինգի կոմիտեն (5 նիստ):  

Կադրային քաղաքականություն  
2019թ. Բանկի կադրային քաղաքականությունը միտված էր բիզնես նպատակների իրագործման 
ապահովմանը աշխատակիցների պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացման և դրա 
իրականացման համար անձնակազմի մոտիվացման միջոցով: Առանձնահատուկ ուշադրություն է 
դարձվել ներկորպորատիվ մշակույթի զարգացմանը` աշխատողների մասնագիտական 
կոմպետենտության բարձրացման ներքին ուսուցման, ինչպես նաև  հեռանկարային բուհերից 
ներգրավված փորձնակների ուսուցման միջոցով:  
Շարունակվում են աշխատանքները օպտիմալ կազմակերպչական կառուցվածքի  ձևավորման 
ուղղությամբ: 31.12.2019թ. դրությամբ Բանկի աշխատակիցների թվաքանակը կազմել է 840 մարդ:  
 
2020թ. ռազմավարական առաջնահերթությունները  
Կորոնավիրուսի համավարակի ֆոնին վերջին ամիսների իրադարձությունները հանգեցրել են 
Բանկի հետագա զարգացման խնդիրներն ու առաջնահերթությունները, և Բանկի 
ղեկավարությունը վերանայում է տարեկան կանխատեսումները` վերլուծելով Յունիբանկի 
զարգացման տարբեր սցենարներ: 
 
Քաղաքացիների և բիզնեսի օժանդակությանը միտված քայլերի շրջանակում Յունիբանկը 
մասնակցում է կառավարության` փոքր և միջին բիզնեսի խթանման, սոցիալական աջակցության 
նպաստների վճարման ծրագրերին, վարկերի գծով մարումների հետաձգման հնարավորության 
տրամադրմանը, վարկերի վերակառուցման հնարավորությանը, հաճախորդների հետ անմիջական 
շփումն առավելագույնս սահմանափակելու նպատակով ներդրվել է մոբայլ բանկինգի 
համակարգին հեռավար միացման հնարավորություն:   
 
Յունիբանկի կողմից հաստատված ռազմավարության շրջանակներում սահմանվել են 2020թ. 
զարգազման հետևյալ առանցքային առաջնահերթությունները` 



 Տեխնոլոգիական կատարելագործում, բջջային հավելվածով վաճառքների զարգացում, 
 Վարկավորման բնագավառում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների 

հետագա զարգացում, 
 Հաճախորդահեն մոտեցման զարգացում և հաճախորդների պահանջմունքների խորը 

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

 Յունիբանկի ֆինանսական արդյունավետության և դիրքերի բարելավման ապահովում 
բանկային համակարգում, Բանկի ներդրումային գրավչության բարձրացում:  
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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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տում ենք ֆին
դակությունը
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ի ընթացքում
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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 
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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) 




