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:bfi!iw!iuwljw!i wprum!ip!ibpfi tiwufi!i 

5m,...,p.gffl,li � 

« 30 » ,nturur 2020[}. 

-s<. p.bnLw!i. 0010. ::>wnb!iqh 12-53. 
(pwG4� wutlwun,�n t. q111ut1ttn1 tlwJrTI) 

Uwli.npw-(jjlot- Qlipwg]lq <wzqtmm 
pJntlilitp u]12wliljjw1 chuuwliwlJ.w-w2wli 

chuuwliwltw-w2wli 01.01.20_30.06.20 
l.fl,<l_lfl,fiHTQ 01.04.20_30.06.20 

Snl.jnuu1JPCi L CiUu1filuU1Ju.4 hl.ju1UnunCib.11 3 4,103,933 9,023,487 
Snl{nut.t.tJfl.Ci L. GUu1G.un.nfli.q bwfuubp 3 (2,350,337) ( 4, 76 I ,930) 

flnun utnlJ.ouw1]1li I, liuwliwut]lll{ tljwuntut 1,753,596 4,261,557 
Ltnu]lu]lnfi I, u1.11 tj6U1pfitp]1 mtupntj t4wlimutfitp 4 1,036,038 1,522,064 

lmUltufmCi l.t WJ\. �6w11Gt:;pp mtrnnml Owluubp 4 (128,684) (298,075) 
UutwgqwO qnnn lJ.nu]lu]lofi L. WJI qliwplitp 907,354 1,223,989 

bltl11timU1 7wlm .. 1pu1dftGCilipftg 

9.nnn t4mUntITT wnL.m11wJf•Ci qnpbwnCimpJmfiCihppg 5 614,171 l ,235,395 
UJJ qnpOwnfiu14u1Ci hl{mUmU1Ubp 6 137,632 312,028 
Q.npOumfiwlJ.wli tlJ.wuntutlitp 3,412,753 7,032,969 

Qnun uwuhwlimulitp llll\lfi]lqfitp]l 
hCiutpw�np l(npntumCit.p}l Ullllhntumfib.pftG 7 (1,042,683) (2, l 55,094) 

C.G11hu1Cimp �WJl}lllljwG bu1fuutp 8 (952,830) (2,080,075) 
UJ1 qnpbumfiml{wfi bwfuub.p 9 (1,030,764) (2,186,236) 

,[tplllhulJ.tjnq liltllltjnplitpmu fitpqpnullitp]lg 
qnnn zuthmJp/�Ciuiu 10 

Cwhm1pn,' (itliwun) u]lli2L.hwplJ.mun ---386;4-'76 6 ·1-r,56'4 
Cwhmpu1hwp4fl qbn� bUlJuu (tlrnluhwmmannn 11 (10,188) (9],127) 

CwhntJJ>TI (1'6wun) hwpljntu]lg btmn 336,988 518,437 
U1;4 pwdlit.umuu]lli pwdltli pCilJ.linq pwqwJ�li 7whmJp 12 

Ul;lJ. pu1dlitmmlu]1fi pu1d]16 flliljlinq linupwgtju1b zwhmJp 12 
chuuwliwlJww2w6]1 qmm zwhnt]p 

U.1q ptjmu· 
lfwJp lju1qliwljb.pt4mpJwfi pwd6t.Uwu 

:>tjtpu,hulJ.tjnq pwdlituwu ./ 
� 

� 

(hwqw{I q[lwtl) 

1.,w]un[Ulllll l.,wJUDJU] 
:j>]lliwliuwlJ.wli utwpqw chuuwliwlJ.ww2wli 
hwuwqpttJt nlipwg]llJ. 01.01.19 _30.06.19 

uJt2wliljJw1 ctwuwliwljw- (umntqtlwO) 
2P£Wli (umntqqwO) 
01.04.19 _30.06.19 

4,763,319 9,538,573 
(2,317,510) (4,602,852) 
2,445,809 4,935,721 

714,249 1,347,076 
(134,319) (273,268) 
579,930 1,073,808 

394,847 695,009 
247,913 407,992 

3,668,499 7,112,530 

( l, 162,828) (2,336,487) 
(1,054,730) (2,125,732) 
(1,035,358) (2,054,951) 

--

415,5.81- 59Sc f360-
(2o,u5y (62,165) 

389,524 533,195 

�-
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liJL hwuwUJ.wpip.wlJ. '.ppuwuuwlJ.wu wprumupGhpp uwupG 

« 30 » =intlit>Ut> 2020p. 

3fit--1.,t,.Pl.fl,lr PPQ <.<, p.bpLwG. 0010, '.:>wphuqh 12-53. 
(pwGyf, wGL[wGnulQ L, qcnGL[bLnt L[wfflQ) 

..t.wzqlimm 
dwllwfiwl[w2.[12Wfi 
01.01.20_31.03.20 

ffv<tm..,mu-e 

liJl hwllwUJwp41wl[ :P!ifiwfiuwlJ.wfi Wprl]ntfil) 

<l>njuwpdbpwJf,G lflU1[1pbpm13JmGGlip UiplllbpljpJw qnpiJU1nGm13JmGGlip)1 

L[tpwhU1zt.[wplJ.'19 

<.f.U16U1npf, hwllwp llwm�litJt :PtiGwGuU1ljU1G U1ljmtJL[Gtp t.[tpwqGwhU1U1mllGbp (72,179) 

'1-pwllwljlllG hnupliptJ ht2wt.[npmll 

flt [IG13U1gplj tuljmf,t.[Gtpp t.[bpwqGU1hU1mmllGlippg oqmmGtp 

liJL hwtiwu1U1pl[lwlj tljwllmmti qant.[ zwhm13U1hwplj 14,436 

UnhwllwUJwp41wlJ. :t,)1CiwCiuwl[wfi Wprl]lllUJ:! hwpl[mu)1g hlilllil (57,743) 

'1.wUU1UJWj14IWq :P!ifiwfiuwlJ.wCi Wprl]lllUll 460,694 

li11l '!J4'ntU 

lTUIJP ljwqdwljliplljntt}JWU pwdGtdwu 

'.)L[bpwhuljt.[nq pwdGlillwu 

/ 
'-

(hwqw{I f/f/WU} 

11,wtunM 
dwllwfiwl[w2.[12wfi 
01.01.19 31.03.19 

3,323 

(28,773) 

5,090 

(20,360) 

512,835 

....--- .... 
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.... v-:;L.,,.-x/.// 
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<!.UP q.p.pQ.fif'-3U1,, 
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« 30 » ,nn,rur 202op.

3ill-'l.,t>Jlli'l,l< JlJll; <.<- p.bnLwG 0010. '.JwntGqh 12-53 
(pwliljt, wlitjwlinul� t.. qlilGqt1m qwinn) 
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lJ'wJunpq i:')pGwGuwlJ.wG tnwp!.J.w hwtlwqpbtJ'l d"P?wlilLJwt dwiiw6wltw2112wG (Ulwpl{w ulJ.q_p}lg w6nqwljwfi) (I WQJ1ltuwlt) 
/. UliwgnptJ[J tiwftmJJIJ J:,ft!iwlluwljwU wwpljw ul.jqpnuf 
wn OJ hnlfil/wpjl 2019 p. {uu1Illql{wbljuznmq,fwb} 

20,489,653 20,489,653 9,605,638 448,298 (255,830) 1,495,348 

I.I. -!.wztlum1u1hw4wG hwzLtwnUu16 pw11wnwljwCimpJlUCi 
4lmpntumpJmGGt1tlt [!Gqhwfim11 wprumCi11n L. twlJ.mG ujuwtCibpp 
6zqpmm0Jl 
2. ¼,hpwhwztlwplp,lwb- dfiwgnprm 20,489,653 20,489,653 9,605,638 448,298 (255,830) 1,495,348 
j_ P.wt.lOlo.wl,.11h11l1 (ut.,Jiw\i.wGwmtptpp) htm qnrm"rDrihp 
pwdiibulm!utpJ:>._(J>wdJihu..!!!l'J.I!p)�lj,_!!!JI( pljmu' 

3.1. lJh11ru1m1Hltp 4wGnCiw'l])w4wCi 4_uiUJtunwlmi! li 
J.twGnGwf'lllu14wCi 4wlll.)llnwlJl WJL w6 

3.2. ltwlinCiwqpw4wG 4wutt,.Ulwlfl Gl{wqnul:, u1Jq p4mu· hlim 
qCitlwb L 2Jl2U1Ciu1111npJmGJ19 hw{hfu1<) pwctCitumUut;pp 
(pwdGMwutpti,, itiutJhpti) hw21.J.l1G 
4. l.,wdwUJ.wplpwl.J. ttiwUnun 
5. CwhmpwpwdpGGtp 
6. Ub.tftwl.J.wG 1.lwllJ.lnnwJ.li mwppb.pp WJL wl.J.htwgnul 
(filjwqtgmu), WJq pljntu' 
6.1. nputbu uhtflm4wCi 4wlll}unuitJt qnp{)flpClbp 11wuw4wpq4wb 
wbwGgJwt qn11bti,nGhpt, w6/G4mqmU 

7. '1,tpvpfi zwpdtp, wJq pljmu' 60,578 2.658 (23,018) 
7.1. lfa1uhwGnuIG.bp qtluw4,np Ll(Whmmn}lG 60,578 
7.2. Q.1Juwl{np utwhmuulfl hw24J'IG lp1umulj_tl,u11) 4,Gwup. bwb4mll 
7.3. tu)1u]mCi 4.Gwup <)ul()4m0 
7.4 . .t.J1UOwl.J.u1G lll12ngG1:ipp la.ni_ CiJmpwlj_u1G w4mp4Gt11t,. 
lj,t.pmqGwhwmnuiflg mpdtn}l mOlt G4,wqmU (23,018) 
7.5. Ut.�1wlj_wG 4wu1}lmw1J, WJl mwp11tpt, Gt11v.ltG 2wpdt11 2,658 
8. /Juwgnpqf! uwfunPIJ ;,puwuuw�wu wwpl/w hwliWIJPttP 
Uftpwli1J.Jw1 dwlfwliwljw2ftpwtip 1/bppmlf 
wo 30 <mli/wp 20/9p .. {uw.mql/wb/Juw.Dlql/wb) 20,489,653 20,489,653 9,605,638 508,876 (253,172) 1,472,330 

(hwqwp 1111wif) 
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LO JI 12 13 14 

765,337 32,548,444 

765,337 32,548,444 

11,807) (1,807) 

472,617 512,835 
(60,578) 

(23,018) 
533,195 535,853 

1,236,147 33,059,472 



9. UliwgnplJ[J J>ftliwtiuwljwti mwpz/w ulJqpnuf 

wa OJ hnttil/wpft 2020 p. {uUlll1qljwb/juU111lql/wb) 

9.1. �w2tlwu1whu14wG hu1zljwnUu1U pw11u1nwlJ.wGmpJutCi 
lfm4lnJumpJmUUb11jl iJGqhwCimp lUP11JntGP.(! l.t twltwG u(uwtGt.p)1 
OzqJlUlnuI[! 

10.'-llipwhwztjwplJ.l{wb UGwgnpqn 
11. l'wdfibuibpbpJ! (ubljtwqwfiwmbptpp) hbui qnpmuppfitp 
pwdfitmnuutpJ! (pwdfituwubpJ!) qon�. WJq p�mu· 

11.1. LrbpqpnuHit.11 4u1GnGw1111Lul.f wG 4wu1}1mwtmU l.t 
4wG.nCiw11J1wltwCi 4wUj)1tnu1tfl. WJL w6' 
11.2. l.J:wGnCiwqpw4u1Ci lJ.wu.itiuiwtp U4,uiqnui, UIJll p4mu· ht.Ul 
qGtlwc) l.t w2wOummpJmCiJ1g hu1(h.fuu) pwdCituinUutpp. 
(pwdfibuwutpp, ljtuoJbpJ!) hwzqpfi 

12. liJthwilwU(wptpwti, bltwilnun 
13. CwhmpwpwdltCiCibp 

14. Ub..lflwltwCi lt.wajlmwij1 mwppbplt WJl wlfbtwgnuI 
(fi�wqtgmu), wJq pqmu· 
14.1. 011utl:iu utt.J:1w4wG 4w111)1mwl}1 qnpbJ1pCibJ1 riwuu14wpq4,wl) 
wi)wligJwl qnpl)ltnCitp)1 w6'/Gtl_wqmU 

15.1,bppJ!fi zwpdbp, wJq p�mu· 
15.l. lfwuhwCimUGl:ip qtJuuul,np U(Whmumt,Ci 

15.2. Q..tJuw4,np 1.4whmuU1P, h_w21H1G ltmmwlJ.tjwb tjCiwu)1 buu)ltmO 

I 5.3. tuJ!uJmfi qfiwup owo4mu 
15.4. <!_)1UGmlJ.mG OJ12ngGb.pl1 l.t n� fiJnLJ)wl.ju1G wltutjltjGl:ip)l 
tlb.J��qCiwhwmmU!19 uq1dt.uj1 u16/Gljwqmll 
L5.5. Ub.LJ.1wl.fu1fi ltu1u1J1U1wtp U1Jl mw11plipfl Ut.ppj1G zwpdt.p 

16. UliwgaJ11]{! Uftpwli/;Jw[ hwzljlium, dwlfwtiwlJwZJ1pwlift 

ifbpp1mf WO 30 .(a,uftuft 2020p. 

-/.wzi[hmi[ntpJ��¥fi���4.07.2020p. 
�<;� _s10C]( c�-$>.i.Q, lii�<v�¾��«�'. f.1'1,�;;,.r r--::;-1��';. .·-< :ac ·: 

••: 

�--

C!Gpwgltlt mwpl{w Uf12wGtuwt <twUwGwlJ.wz112wG (u1wpttw ulJ.qpfig wcSnqwlJ.wG) (11 uuumuwq) 

20,489_.653 

20,489,653 

20,489,653 

20,489,6_53_ 9,6os,638 J so8,876 

20,489,653 9,6os,63s I sos,s16 

20,489,653 9,605,638 

llwu�t, tjwp1mpJWU uwtuwqwh 

(qnpbwlJ]ip mGophG) 

99,634 99.634 

608,510 

52,872 

52,872 

(57,743) 

(57,743) 
� 

;;d--

,,, ....... , ..... �

1,450,883 1,717,824 33,825,746 

1,450,883 1,717,824 33,825,746 

418,803 460,694 (99,634) 

518,437 460,694 
� _0,883 2,136,627 34,286,44-0 

lJUl'lJ•IJ .(U4lli-':>U't, 

q.n-1.W' q.pi,.q.npau1, 



« jU » <,111' ul1UP L.U,Wp. 

3lll'\,t>PU\,l:J: PPl> <.<. n.bnL.tufi 0010 '?• 1-,tfiah 12-53 (pwG4t, wGL[wGmun L. qllluL[bLm L[u.cJ[ll1: 
U\,'-lU\,llMfC I. '1.pwuw4wli hnuphp qnpmunGw4wG qnpbmlilmtpJmli]lg I 

'J.pw,Jwljwti ,Iftpngtihpft qmm hnuphp · ,Iftti.!l, qnpttwntiwljwti wljmft,ftihpft l, 

IUJWpmw,fnpntpJnttitihpft lflJli/lnjunLpJntti[! UmUJgtlUJO mn4nuGh11 I cl6w1nlu1b mnljirnGh[! Umwgi[w◊- ltmi[rn[rnG qnuiU111Gh]1 I cl6UJ[lt[wo- 4ml[1u[mG qnulw11Gh11 IIUnt.m1m1J[1ft ftu1mm,ul1fih111nl u1mlnl1111 �>l1fiwftuu1l1mG ml1m[njGh11[1g oqmm/{t[Gwu) I U11mm11cJmwI1 wnp m ,[m6mnp]1 qn11oumGntpJntfiGhJ1]1g oqmu1/{1[Gmu) I \,m[ul1_l1Gnul IJll'llll q1n[mo wljm]n[Gh11[1 1[h11mqm110 I cl6u11n[,uO- mzjuu1mu11[uq10 L, 1111mG hu11[muu111hgt[wO- lllJL 1[6m1mu!fth11 I Q-n11ow11GUJl1wfi q1111omGt111p.1mGJ1g uu1U191IU1◊- WJL hl1w1immGhp h 1[6U11HIUJO lll.JL ◊lJJJu: 
. ,,,

'J.pw,Jwljwti hnuphp qnpuwntiwljwti wljmft,ftihpft l, u1wpmw,fnpntpJnttitihpft 

lfllllflJljulllpjlllUU/;pftg Q.n11omnGw4UJG m4m[nlGl,11mu Gt[mqnu!/ (mt[h1_mgmu) 11 lllJl] pt[llll!' 
II tlm11L1h11l1 I. 1]1n[uu1u11[ntpJmGGh]1J1 Gtlmqm,i/ (u11[h1_,ugnui) mnl,tn!llllJ]tG Gu1wum1lj1nl u11ulnl1111 L, t[w6,unplt huniw11 1\wmihtJt LU!ldhp1uih11]1 G,[u1cmt� (unlh1_mgnu\) I :b[!GU1Gutu4mG 4lllllOlllltWLlllPJlllG qo-ntj Uullllgt[htJtp qmuU111Gh11[1 Gt[wqmu/ {U1tjh1_w9n�) UIJI_ qnuO-umGmljwG mt1mlnlGh11h fitlmQnu\/(unlh1_mgnLLi) I Q.1111bu111GwL1mG u1m1nnun[n1mtpJmGGh11[1 un[h1_mgmu (Gtjmqnui) IIwJq pt[nu!' hm6w[un1111fth11[1 ftl1wm,iunip u1w1rn1w1[111rntpJntfiftt11]1 w1[h1_wgmu/(G1[wqnul) UJJL qn11oumGwL1wG u1w1rn1w,[ntrntpJntGftl,11]1 Gt[wqmu (w1[h1_wgmu) I Qnun qpwuw4wli hnuphp qnpmunGw4wG qnpO-mlilmtpJntli]lg u]!Git. zwhmpwhw)llj]' "J.6wpmu[! 
I cl6utl'tlu10- zwbnqrn1hw!llt I QmU1 IIJlWUwljwfi hnuphp qnpO-wnfiwljwfi qnpO-mfilmtJ)Jntfipg I 2. '1-pwuw4wfi hnuph]! Gh[l'lJlnttlwJ]!G qn11bmGhntJ)JntGpgU]tfitl, 1iuq1uwft cJunll1hu111 u1wln[m1 fih!lll1llllllGh11[1 G,[,uqnui (un[h1_wgnu\)liJL wGowfig L1wGnftw1111wl1wG I1wu1[rn1u11_mu Gh111111muGh11[1 ft1[u1qnui (w1[l,1_wgnui) liJL µwfilth1rnul mh11wµwz]m[wO- w1[wGqGh11[1 Gi[wqmu (w1[h1_wgmu) <([n\liu1l1u1G 1\]12119Gh1mui l, nt GJ111pml1wG wl1m[11[Gh1mui l1um1[1mm1 Ghp111muiGh11[1 Ci[u\c,mi (unlh1_u1gmti) I <(J1uuwl1wG u]12nnGh11]1 1, nt G.1mpwl1wli wl1m]n[Gh11]1 ohnpph[!mtl I <.[1uGwl1wG u]12119Gl,11[1 l, nt G.1111pwl1wfi wl1u1]11[fih11]1 ou1w1rn1u I '1-1m11iu1l1mG 1\[12ngGh11[1 q111m hnuph11 UIJL Gh1111111n1iu1J]1G qn110-111Gh111pJ111(i]1g QmUl IIJlUIUWljwG hnupb]l Gbp'lJllllUWJpfi qnpbntfibntpJntGpg I 3. '1-pwuwljwfi hnunhp :jl]lfiwfiuwljwfi qnpbmfihmpJmfi]lg I cl6uqn[w0- zwlnupmd[1GGh11 <.UJJUJUU1wli]1 <.wli11U1u1hu1mpJwG I1hGm1rnGwt1wG pwftl1[1g umuig,[wo- tjrn]uummpJnJftG
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Յունիբանկ ԲԲԸ-ի կառավարման մարմինների միջանկյալ զեկույցը ներկայացնում է՝ 
 Բանկի բիզնես արդյունքների և զարգացման իրական պատկերի նկարագիրը 

 Բանկի հետագա հնարավոր զարգացման նկարագիրը հաջորդ հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած կարևոր դեպքերի նկարագիրը 

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

Ցուցանիշի անվանումը 

2016թ. 
(աուդիտ 
անցած) 

2017թ. 
(աուդիտ 
անցած) 

2018թ. 
(աուդիտ 
անցած) 

2019թ. 
(աուդիտ 
անցած)  

2020թ. 1-ին 
եռամսյակ 
(աուդիտ 
չանցած) 

2020թ. 2-րդ 
եռամսյակ 
(աուդիտ 
չանցած) 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից   
հետո 

-443,218 67,602 931,297 1,326,981 181,449 518,437 

Սեփական կապիտալի միջին 
մեծություն 

29,704,263 35,334,279 33,176,713 33,165,728 33,897,671 34,027,261 

Սեփական կապիտալի 
շահութաբերություն (ROE), % 

-1.5% 0.2% 2.8% 4.0% 2.2% 3.1% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից 
հետո 

-443,218 67,602 931,297 1,326,981 181,449 518,437 

Ընդհանուր ակտիվների 
միջին մեծություն 

174,248,544 191,844,966 199,485,446 226,843,697 244,961,383 239,961,426 

Ակտիվների 
շահութաբերություն (ROA), % 

-0.3% 0.0% 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից 
հետո 

-443,218 67,602 931,297 1,326,981 181,449 518,437 

Գործառնական եկամուտ 10,831,503 13,454,274 14,762,553 14,502,166 3,620,216 7,032,969 
Զուտ շահույթի մարժա (NPM), 
% 

-4.1% 0.5% 6.3% 9.2% 5.0% 7.4% 

Գործառնական եկամուտ 10,831,503 13,454,274 14,762,553 14,502,166 3,620,216 7,032,969 
Ընդհանուր ակտիվների 
միջին մեծություն 

174,248,544 191,844,966 199,485,446 226,843,697 244,961,383 239,961,426 

Ակտիվների օգտագործման 
գործակից (AU), % 

6.2% 7.0% 7.4% 6.4% 5.9% 5.9% 

Ընդհանուր ակտիվների 
միջին մեծություն 

174,248,544 191,844,966 199,485,446 226,843,697 244,961,383 239,961,426 

Սեփական կապիտալի միջին 
մեծություն 

29,704,263 35,334,279 33,176,713 33,165,728 33,897,671 34,027,261 

Սեփական կապիտալի 
մուլտիպլիկատոր (EM) 

5.87 5.43 6.01 6.84 7.23 7.05 

Զուտ տոկոսային եկամուտ 8,361,044 10,491,356 10,518,060 10,136,153 2,507,961 4,261,557 

Եկամտաբեր ակտիվների 131,429,702 148,972,966 151,855,857 167,324,156 180,158,372 179,911,025 



միջին մեծություն 
Զուտ տոկոսային մարժա 
(NIM) 

6.4% 7.0% 6.9% 6.1% 5.6% 4.8% 

Տոկոսային եկամուտ 21,329,971 22,296,742 20,008,220 19,469,982 4,919,554 9,023,487 
Եկամտաբեր ակտիվների 
միջին մեծություն 

131,429,702 148,972,966 151,855,857 167,324,156 180,158,372 179,911,025 

Եկամտաբեր ակտիվների 
եկամտաբերություն 

16.2% 15.0% 13.2% 11.6% 11.0% 10.1% 

Տոկոսային ծախսեր 12,968,927 11,805,386 9,490,160 9,333,829 2,411,593 4,761,930 
Պարտավորություններ, որոնց 
գծով կատարվում են  
տոկոսային ծախսեր 

142,975,618 154,817,860 164,735,879 191,193,293 208,412,078 202,865,573 

Ծախսատարություն այն 
պարտավորությունների, 
որոնց  գծով կատարվում են 
տոկոսային ծախսեր 

9.1% 7.6% 5.8% 4.9% 4.7% 4.7% 

Զուտ շահույթ շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից  
հետո 

-443,218 67,602 931,297 1,326,981 181,449 518,437 

Բաժնետոմսերի միջին 
կշռված թիվը  

163,963,708 203,732,963 204,896,525 204,896,525 204,896,525 204,896,525 

Զուտ շահույթը մեկ 
բաժնետոմսի հաշվով (EPS) 

-2.7 0.3 4.5 6.5 0.9 2.5 

Սպրեդ 7.2% 7.3% 7.4% 6.8% 6.3% 5.4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ակտիվները կազմել են 230.0 մլրդ դրամ՝ նվազելով 19 մլրդ դրամով՝ նախորդ ֆինանսական 
տարվա վերջի ցուցանիշի համեմատ:Վարկային ներդրումները կազմել են 148.8 մլրդ դրամ, կամ 
ընդհանուր ակտիվների 64.7%-ը: Պարտավորությունների ծավալը կազմել  է 195.7 մլրդ դրամ` 
նվազելով 19.5 մլրդ դրամով նախորդ ֆինանսական տարվա վերջի ցուցանիշի համեմատ: 

Պարտավորությունները հաճախորդների նկատմամբ կազմել են 152.5 մլրդ դրամ` նվազելով 37.3 
մլրդ դրամով նախորդ տարվա վերջին ցուցանիշի համեմատ: Վերջինս հիմնականում նվազել է 
իրավաբանական անձանցից ներգրաված ցպահանջ միջոցների նվազման հաշվին:  

Բանկի կապիտալը 

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվը 2020թ. հունիսին կազմել է 14.84%` 2020թ. մարտի 
համեմատ ավելանալով 0.86 տոկոսային կետով, ռիսկով կշռված ակտիվների նվազման հաշվին: 
Կապիտալի համարժեքության ցուցանիշը գերազանցում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 
սահմանված նվազագույն մակարդակը (12%): 30.06.2020թ. դրությամբ նորմատիվային 
կապիտալը կազմել է 30.4 մլրդ. դրամ:  

Զուտ շահույթը 6 ամիսների արդյունքներով կազմել է 518,437 հազ ՀՀ դրամ: 

Մանրածախ բիզնես 
Մանրածախ բիզնեսում Բանկի աշխատանքն ուղղված էր գործիքակազմի կատարելագործմանը, 
բիզնես գործընթացների օպտիմալացմանը, հաճախորդների հետ հետադարձ կապի ուժեղացման 
միջոցով սպասարկման որակի բարձրացմանը:  

Վարկավորման տոկոսադրույքի նվազեցման ուղղությամբ կենտրոնական բանկի 
քաղաքականության շրջանակներում Բանկն առաջարկել է հաճախորդներին առավել գրավիչ 
պայմաններ: Կայուն աճ արձանագրվել է ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման 
համար սպառողական վարկերի, ոսկու գրավով վարկերի գծով: 

Բանկը շարունակել է ֆինանսավորման արժեքի նվազեցման քաղաքականությունը` ժամկետային 
ավանդների համար սահմանելով չափավոր տոկոսադրույքներ:  

Կորպորատիվ բիզնես 

Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացման ռազմավարությանը համահունչ, 2020թ. 2-րդ եռամսյակի 
ընթացքում Յունիբանկը շարունակել է ակտիվ քայլերը` նպատակաուղղված հիշյալ սեգմենտի 
համար վարկային միջոցների հասանելիության բարձրացմանը: Կենտրոնանալով թիրախային 
սեգմենտների վրա` կորպորատիվ բիզնեսի ստորաբաժանման ջանքերն ակտիվորեն ուղղված էին 
շինարարության, սպասարկման ոլորտների, այդ թվում հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսի 
ֆինանասավորմանը: 
 
Սպասարկման ցանց, հաճախորդային բազա 
30.06.2020թ-ի դրությամբ Յունիբանկի սպասարկման ցանցը ներառում էր 51 մասնաճյուղ 
Հայաստանում և Արցախում, 93 պրոմո կետ, 125 բանկոմատ, 142 վճարային տերմինալ: 
Մոսկվայում գործում է Բանկի ներկայացուցչությունը, որն օժանդակում է օտարերկրյա  
հաճախորդների ներգրավմանը: 
Տարվա ընթացքում Բանկը սպասարկել է ավելի քան 336,000 հաճախորդների: 
Դրամական փոխանցումների սպասարկման ոլորտում շարունակվում է նկատվել ծավալների 
չնչին փոփոխություն, ինչը պայմանավորված է բանկի միջոցով ստացվող ֆիզիկական անձանց 
միջազգային ոչ առևտրային փոխանցումների համանման ծավալներով: 
 
2020թ. ռազմավարական առաջնահերթությունները  
Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, ինչպես նաև 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, թվային հարթակի վաճառքի զարգացում, 
 Վարկավորման բնագավառում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների 

հետագա զարգացում, 
 Հաճախորդահեն մոտեցման զարգացում և հաճախորդների պահանջմունքների խորը 

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

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

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տեղի ունեցած 
կարևոր դեպքերի նկարագիրը 

Այսօր Յունիբանկը ունիվերսալ բանկ է, որը հաճախորդներին առաջարկում է ժամանակակից 
բանկային ծառայությունների լայն տեսականի: Բանկի Խորհրդի մշակած ռազմավարությանը 
համապատասխան Յունիբանկի գործունեության հիմնական ուղղություններն են մանրածախ 
բիզնեսը և աջակցությունը փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը:  

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 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

Սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքներին համաձայն Յունիբանկը մշտապես 
ամենագործուն մասնակցությունն է ցուցաբերում երկրի հասարակական կյանքում` իր ուժերն 
ուղորդելով ենթակառուցվածքների զարգացմանն ու նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը: 
Յունիբանկը տնտեսական և սոցիալական ծրագրերի պատասխանատու մասնակից է: Բանկն 
ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում բարեգործական և հովանավորչական ծրագրերում, որոնք 
ուղղված են կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների զարգացմանը, ինչպես նաև  
բնակչության ֆինանսական գրագիտության բարձրացմանը:  

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԷԹԻԿԱ 

Բանկում փոխգործակցությունը կառուցված է անհատի հարգանքի և արդյունքին հասնելու հիման 
վրա` նպատակ ունենալով հաջող կերպով լուծելու մասնագիտական խնդիրները և պահպանելու 
կառուցողական հարաբերությունները անձնակազմում: Մենք աշխատում ենք 
համապատասխանել գործարար էթիկայի սկզբունքներին, պահպանելով գործող օրենքները, 
ինչպես նաև բանկում սահմանված նորմերն ու կանոնները: 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Բանկն իր գործունեության ընթացքում ձգտում է հետևել շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
սկզբունքներին: Վարկավորման ծրագրերի իրականացման ժամանակ բանկը հաշվի է առնում 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության ստանդարտների համապատասխանության փաստը  և 
նախապատվություն է տալիս էկոլոգիապես մաքուր ապրանքների արտադրությանն ու 
ռեսուրսախնայող գործունեություն իրականացնող ծրագրերի վարկավորմանը: Բանկն իր 
գործունեության ընթացքում ձգտում է նվազագույնի հասցնել այն նախագծերի ֆինանսավորումը, 
որոնք կարող են բացասական ազդեցություն թողնել շրջակա միջավայրի վրա: 

Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում հատկապես կարևոր է խստագույնս պահպանել 
անվտանգության կանոնները, UniMobile հավելվածը հնարավորություն է տալիս իրականացնել մի 
շարք գործողությւններ առանց բանկ այցելելու:  

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



2019թ.-ին Յունիբանկի վարկային կոնվեյերը մշակեց ավելի քան 480 հազար վարկային հայտ՝ 
հաճախորդին պատասխանը տրամադրելով գրեթե մեկ րոպեում:«Արհեստական 
բանականության տեխնոլոգիայի ներդրմամբ Յունիբանկը քայլ կատարեց դեպի նոր թվային 
իրականություն: Սքորինգի նոր մոդելը հնարավորություն կտա ակտիվ տեմպերով զարգացնել և 
ընդլայնել մասսայական վարկավորումը՝  էապես կրճատելով ծախսերը և բարձրացնելով 
հաճախորդների լոյալությունը: McKinsey -ի ուսումնասիրության արդյունքներով, այն վարկային 
կազմակերպություններում, որոնք օգտագործում են արհեստական բանականության 
տեխնոլոգիան, cost-to-income–ը 12 տոկոսային կետով ցածր է միջին շուկայական ցուցանիշից: 
«Յունիբանկը մանրածախ շուկայի առաջատարներից է:  
Հաճախորդների սպասարկման գործընթացն ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակով, 
EasyPay վճարահաշվարկային ընկերությունը և Յունիբանկն ընդլայնեցին համագործակցությունը: 
Այսուհետ Յունիբանկի հաճախորդները կարող են իրականացնել վարկի մարումներ և 
փոխանցումներ իրենց բանկային հաշիվներին EasyPay-ի ավելի քան  2000 տերմինալներով և 
Easywallet հավելվածով։ Բոլոր վճարումներն կատարվում են օնլայն ռեժիմում՝ հաշված րոպեների 
ընթացքում:Ընկերությունների միջև համագործակցության ընդլայնումը հնարավորություն է տալիս 
հաճախորդներին առաջարկելու վճարման ևս մեկ՝ հարմար և արագ տարբերակ, նվազեցնելով 
կանխիկի հետ շփումը: 

Ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների 
համար 15.05.2020.թ-ից մինչև 31.08.2020թ. ներառյալ ժամանակահատվածում «Բանկ - 
հաճախորդ» համակարգի տեղադրման, ուսուցման և սպասարկման համար «Սակագներ և 
դրույքաչափեր»-ի փաստաթղթի 3.2.1. և 3.2.2. կետերով սահմանված սակագները չեն գործի: 

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսով պայմանավորված 
արտակարգ իրավիճակը՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն արդեն իսկ որոշում էր կայացրել վարկառուների 
համար մինչև 2020թ-ի ապրիլի 14-ը սահմանել վարկերի մարման ազատ գրաֆիկ, առանց 
ժամկետանցների դասակարգման, տույժերի և տուգանքների կիրառման: 
Ղեկավարվելով համաճարակի երկարաժամկետ հետևանքները մեր հաճախորդների համար 
հարթելու մղումով` Բանկի կողմից կայացվել է որոշում երկարաձգել վարկերի մարման ազատ 
գրաֆիկի ժամկետը մինչև սույն թվականի օգոստոսի 31-ը, որից հետո իր հաճախորդների 
վարկերի մարման ժամանակացույցերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները: 

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

Հունիսի 29-ին, Zoom հավելվածի միջոցով կայացավ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի 
տարեկան ընդհանուր ժողովը, որում ամփոփվեցին բանկի 2019թ.ի արդյունքները և 
ներկայացվեցին զարգացման հիմնական ուղղությունները: 

2019թ.-ը 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),Տրանսկապիտալբանկի 
(Ռուսաստան) հետ:Սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում Յունիբանկը շարունակել 
է սահմանամերձ դպրոցներին իր աջակցության ծրագիրը՝ նպաստելով կրթության որակի 
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բարելավմանը:Հաշվի առնելով Յունիբանկի 2019թ. ֆինանսական գործունեության արդյունքները, 
ժողովում որոշում կայացվեց սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան 
շահութաբաժիններ չվճարել և 1.326.981 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել բանկի 
հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%: 

Հավատարիմ մնալով իր վարկային քաղաքականությանը` Բանկը շարունակել է 
դիվերսիֆիկացնել իր վարկային պորտֆելը` մեծացնելով  մանրածախ վարկերի և ՓՄՁ վարկերի 
տեսակարար կշիռը վարկային պորտֆելում: Խոշոր ձեռնարկություններին վարկավորելիս Բանկը 
վարել է պահպանողական քաղաքականություն, հիմնականում ակտիվները կարճաժամկետ 
տեղաբաշխվել են համեմատաբար ցածր ռիսկային ճյուղերում: Այս նպատակով Բանկը 
պարբերաբար կատարել է տնտեսության ճյուղերի վերլուծություն, ինչպես նաև ՓՄՁ-ի գծով 
պլանային ցուցանիշները կատարելու նպատակով իրականացվել են ՓՄՁ վարկավորման գծով 
սքորինգային մոդելի մշակում, ՓՄՁ վարկային հայտերի հաստատման ավտոմատացում, ՓՄՁ 
վարկավորման գծով աշխատակիցների որակավորման բարձրացում: 

Վինտաժային վերլուծությունները, ստրես տեստավորումները, ներքին և արտաքին աուդիտի 
կողմից կատարվող ստուգումները թույլ են տալիս ժամանակին բացահայտելու և կառավարելու 
Բանկին բնորոշ ֆինանսական և գործառնական ռիսկերը: 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը 2020թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ կազմում է 20,489,652,500 
ՀՀ դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 172,886,525 սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 
100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 հատ արտոնյալ բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 
100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական կապիտալը արտահայտված է ՀՀ 
դրամով: 

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

Յունիբանկում ռիսկերի կառավարման համակարգն առաջնորդվում է ՀՀ օրենքներով, ՀՀ ԿԲ 
օրենքներով և նորմատիվ ակտերով, կանոնակարգերով, Բազելյան կոմիտեի համապատասխան 
փաստաթղթերով, Ռիսկերի Կառավարման Համընդհանուր Սկզբունքներով / Generally Accepted 
Risk Principles – GARP/, ինչպես նաև հնարավոր է օգտագործվեն  Բանկի կողմից ընդունված 
գնահատման և վերլուծության համար սեփական մեթոդներ, ցուցանիշներ և կառավարման 
գործիքներ: Ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է ռիսկերի նույնականացման, չափման և 
մոնիթորինգի շարունակական գործընթացի միջոցով՝ ռիսկերի սահմանաչափերի և հսկողության 
այլ միջոցների պահպանմամբ: Ռիսկերի կառավարման գործընթացը ծայրաստիճան կարևոր է 
Բանկի շահութաբերության պահպանման համար, և Բանկում աշխատող յուրաքանչյուր անձ 
պատասխանատվություն է կրում իր պարտականությունների հետ կապված ռիսկերի համար: 
Բանկը խրախուսում է ռիսկերի կառավարմանն առնչվող գիտելիքների մակարդակի 
բարձրացմանը նպաստող մշակույթի ձևավորումը՝ մասնավորապես համապատասխան 
սեմինարների կազմակերպման միջոցով: 



Իր գործունեության ընթացքում Բանկը ենթարկվում է մի շարք ֆինանսական ռիսկերի, և այդ 
գործունեությունը ներառում է ռիսկի կամ ռիսկերի համադրության որոշ աստիճանի 
վերլուծություն, գնահատում, ստանձնում և կառավարում:  

Վարկային ռիսկ է համարվում վարկառուի կողմից ստանձնած վարկային պարտավորությունների 
չկատարման կամ թերի կատարման և վերջինիս արդյունքում Բանկի վնաս կրելու 
հավանականությունը, 

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

Շուկայական ռիսկ է համարվում շուկայական գործոնների (արտարժույթի փոխարժեք, 
տոկոսադրույքներ) փոփոխությամբ պայմանավորված Բանկի վնաս կրելու հավանականությունը, 

Իրացվելիության ռիսկ է համարվում Բանկի կողմից իր պարտատերերի օրինական պահանջները 
ճիշտ ժամանակին չբավարարման խնդիրների ի հայտ գալու և վերջինիս արդյունքում Բանկի 
վնաս կրելու հավանականությունը, 

Կապիտալի համարժեքության ռիսկ է համարվում ռիսկով կշռված ակտիվների և/կամ ընդհանուր 
կապիտալի տարրերի փոփոխման պարագայում Բանկի կապիտալի անբավարարության (ոչ 
համարժեքության) հավանականությունը: 

Գործառնական ռիսկ է համարվում Բանկի ներքին կազմակերպչական և/կամ բիզնես 
գործընթացների խափանման (անձնակազմի ոչ համարժեք կամ ոչ կանոնակարգային 
գործողություններ, դիտավորությամբ կատարված կամ ոչ միտումնավոր գործարքային սխալներ, 
գործառնական համակարգերի կամ տեխնոլոգիական բնույթի այլ խափանումներ) կամ 
տեխնածին բնույթի արտաքին գործոնների ազդեցության արդյունքում Բանկի վնաս կրելու 
հավանականությունը: 

Իրավական ռիսկ է համարվում Բանկի ներքին իրավական ակտերի, կիրառվող բիզնես 
գործընթացների, գործիքների, գործարքների, ինչպես նաև վերջիններս կարգավորող 
պայմանագրերի գործող օրենսդրությանը չհամապատասխանելու և դրա արդյունքում Բանկի 
վնաս կրելու հավանականությունը: 

Համբավի (հեղինակության) ռիսկ է համարվում հանրության բացասական կարծիքի հետևանքով 
Բանկի կողմից իր գործող կամ պոտենցիալ հաճախորդներին, գործընկերներին կորցնելու կամ 
վերջիններիս հետ իրականացվող գործարքների/գործառնությունների ծավալի նվազման 
հավանականությունը, որը կարող է հանգեցնել Բանկի համար ֆինանսական կորուստների և/կամ 
իրացվելիության խնդիրների: 

Ռազմավարական (բիզնես մոդելի) ռիսկ է համարվում Բանկի կողմից ոչ իրատեսական 
(անհամապատասխան) ռազմավարության ընտրության, ինչպես նաև ընտրված 
ռազմավարության հիմքում ընկած ենթադրությունների, ցուցանիշների, նպատակների և/կամ այլ 
գործոնների բացասական փոփոխությունների ի հայտ գալու հավանականությունը, որը կարող է 
հանգեցնել Բանկի ֆինանսական կորուստների: 

Բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի բաղադրիչներն են` 
Ռազմավարությունը, 
Մեթոդաբանությունը, 
Վերահսկողությունը, 



Արդյունավետության գնահատումը, 
Արդիականացումը (անհրաժեշտության դեպքում): 

Բանկային ռիսկերի կառավարում է համարվում Բանկի իրավասու մարմինների, 
ստորաբաժանումների կամ անձանց կողմից այնպիսի գործողությունների իրականացումը, որը 
հնարավորություն կընձեռի բանկային ռիսկերի առկայության և անորոշության պայմաններում 
ապահովել դրական ֆինանսական արդյունք:  
ՌԿՀ-ն գործում է անընդհատության սկզբունքով` հաշվի առնելով ներքին և արտաքին 
միջավայրերի դինամիկ փոփոխությունները: 
Բանկային ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է ուղղահայաց եռաստիճան համակարգով` 
Ռազմավարական մակարդակ` ռիսկերի բացահայտում, ընդունելի ախորժակի, գործընթացների և 
սահմանաչափերի սահմանում,  
Վերահսկողական/հսկողական մակարդակ` մոնիտորինգ, շեղումների վերլուծություն, գնահատում 
և համապատասխանեցում,  
Մարտավարական մակարդակ` ռիսկերի ընթացիկ կառավարում թույլատրելի սահմանաչափերի 
միջակայքում (ռիսկ պարունակող գործարքների իրականացում):  
Բանկային ռիսկերի կառավարման գործընթացի փուլերն են` 
Ռիսկերի բացահայտումը (սահմանումը), ներառյալ ռիսկի գործոնների վերլուծությունը 
(տարանջատումը), 
Ռիսկերի գնահատման մեթոդների սահմանումը (ըստ տեսակների) և ռիսկերի գնահատումը 
(կանխատեսումը),  
Ռիսկերի սահմանափակումը, այն է` դիվերսիֆիկացիայի սկզբունքների, ներքին 
սահմանաչափերի հաստատումը, ինչպես նաև համապատասխան ներքին իրավական ակտերի 
մշակումը և ընդունումը, որոնցում, մասնավորապես, ներառվում են բազմակի ստուգման, 
միևնույն գործընթացի իրականացումը տարբեր, միմյանց հետ չփոխկապակցված անձանց վրա 
դնելու և սխալների բացահայտման սկզբունքները: 
Ռիսկերի գործնական կառավարումը, այն է` համապատասխան գործողությունների 
իրականացումը, իրավիճակային արձագանքումը (խուսափում, նվազեցում/հեջավորում, 
փոխանցում/ապահովագրություն, ռիսկի ընդունում և այլն),  
Ռիսկերի մոնիտորինգը, վերլուծությունը, ընթացիկ (օպերատիվ) և պարբերական 
հաշվետվությունների/տեղեկատվության տրամադրումը ուղղահայաց և հորիզոնական 
կտրվածքներով,  
Ռիսկերի կառավարման հետգործարքային վերահսկողությունը: 
Յուրաքանչյուր ռիսկի տեսակի կառավարման գործընթացը (սահմանաչափերը, կառավարւմը, 
վերահսկողությունը, հաշվետվությունները, պատասխանատուները և այլն) կարգավորվում է 
համապատասխան կարգերով, ընթացակարգերով: 
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