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ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
Ամփոփաթերթը դիտվում է որպես Ազդագրի ներածական համառոտ նկարագրություն: 
Ներդրողն առաջարկվող բաժնետոմսերում ներդրում անելու որոշումը կայացնելիս պետք է 

ընթերցի ամբողջ Ազդագիրը: 
Ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության համար պատասխանատու անձը 

պատասխանատվություն է կրում ամփոփաթերթում պարունակվող տեղեկատվության ոչ 
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար միայն այն դեպքում, եթե այն ոչ 
ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում: 

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող 
փաստաթղթերը փաստաթղթային տարբերակով Բանկի գլխավոր գրասենյակում և 
մասնաճյուղերում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով՝ Բանկի ինտերնետային էջում՝ 
www.aeb.am: 

Սույն Ազդագրում ներկայացված անձանց անձնական տվյալները ներկայացված են այդ 
անձանց համաձայնությամբ: 

 
1. Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի գործունեության վերաբերյալ 

1.1.  Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է 
հայերեն` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
անգլերեն` «ARMENIAN ECONOMY DEVELOPMENT BANK» OPEN JOINT STOCK 

COMPANY 
ռուսերեն` «БАНК РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
 
 

Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է  
հայերեն` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
անգլերեն՝ «ARMECONOMBANK» OJSC 
ռուսերեն՝ «АРМЭКОНОМБАНК» ОАО 

1.2. Բանկի կազմակերպական-իրավական ձևը՝ բաց բաժնետրիրական ընկերություն: 
1.3. Բանկի պետական գրանցման վայրն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1, գրանցման 

համարը՝ 1: 
1.4. Բանկի գտնվելու վայրն է` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1, 
1.5. Կապի միջոցները` 

հեռ. (+374 10) 510 910 
ֆաքս (+374 10) 538 904 
էլ. փոստ bank@aeb.am 
ինտերնետային կայք www.aeb.am 
Բանկի հիմնադրման երկիրը` Հայաստանի Հանրապետություն: 

1.6. Բանկին առնչվող և բաժնետոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի 
դեպքում ներդրողները կարող են կապնվել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
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Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ Հ. Ավետիսյանի հետ 
հետևյալ հեռախոսահամարով՝ (+374 10) 510 976: 

1.7. Թողարկողի համառոտ պատմությունը. 
Բանկը (նախկին ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկ) 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բանկերից առաջինն է վերակազմավորվել 
բաժնետիրական բանկի: 

1991թ. փետրվարի 14-ի ՀՀ Մինիստրների խորհրդի №115 որոշմամբ ԽՍՀՄ 
Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկի հիման վրա ստեղծվել է 
Հայաստանի Հանրապետության պետական ակցիոներական կոմերցիոն բանկը 
(Հայպետկոմբանկ):  

1991թ. օգոստոսի 9-ի ՀՀ Մինիստրների խորհրդի №509 որոշմամբ բանկը 
վերակազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կոմերցիոն բանկ 
(Հայպետկոմբանկ) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության՝ գրանցվելով 
ՀՀ Կենտրոնական բանկում 1991թ. օգոստոսի 26-ին (գրանցում Թիվ 1): 

1992թ. նոյեմբերի 16-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործառնություններ 
իրականացնելու №1 լիցենզիա: 

1992թ. դեկտեմբերի 4-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է արտարժույթով 
գործառնություններ իրականացնելու Գլխավոր լիցենզիա №13: 

1993թ. դեկտեմբերի 28-ին ՀՀ ԿԲ վարչության նսիտի որոշմամբ (արձանագրություն 
№40) Հայպետկոմբանկը վերագրանցվել է Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման 
բաժնետիրական բանկի (Հայէկոնոմբանկ) (գրանցում՝ Թիվ 1/35)՝ ստանալով Թիվ 1/35 
բանկային գործառնությունների իրականացման Արտոնագիր: 

1994թ. հունվարի 21-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է արտարժույթով 
գործառնություններ իրականացնելու Գլխավոր լիցենզիա №13: 

1995թ. ապրիլի 6-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է Թիվ 1 արտարժույթով 
գործառնություններ իրականացնելու Գլխավոր արտոնագիր: 

1996թ. հոկտեմբերի 31-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործունեության 
լիցենզիա Թիվ 1: 

1998թ. հունիսի 8-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործունեության լիցենզիա 
Թիվ 1: 

2001թ. նոյեմբերի 14-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործունեության 
լիցենզիա Թիվ 1: 

2002թ. Բանկի բաժնետոմսերը ցուցակվել են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի 
«B» հարթակում, կանոնադրական հիմնադրամը համալրվել է 300 մլն դրամով: 

2003թ. Կանոնադրական հիմնադրամը համալրվել է 200 մլն դրամով: 
2004թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ու Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 

Բանկի (EBRD) միջև կնքվեց պայմանագիր, որով սկսվեց Բանկի կանոնադրական 
կապիտալում ՎԶԵԲ-ի մասնակցության գործընթացը, որի արդյունքում ՎԶԵԲ-ի 
մասնակցությունը Բանկի կանոնադրական կապիտալում կազմել է 25%+1 բաժնետոմս: 

2005թ. Կանոնադրական հիմնադրամը համալրվել է 633.3 մլն դրամով: 
2007թ. Փետրվարին Moody's Investors Service միջազգային վարկանիշային 

ընկերությունը ՀՀ բանկային համակարգում առաջին անգամ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-
ն շնորհեց ֆինանսական կայունության E+ և երկարաժամկետ ՀՀ դրամով ու 
արտարժույթով ավանդների B1 վարկանիշներ, երկուսն էլ Stable Outlook-ով (կայուն 
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հեռանկար): Ապրիլին, վերանայելով շնորհված վարկանիշները, Moody's Investors Service 
միջազգային վարկանիշային ընկերությունը Բանկին արժանացրել է ավելի բարձր` 
ֆինանսական կայունության D- և ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ 
ավանդների Ba3 վարկանիշների, երկուսն էլ Stable Outlook-ով (կայուն հեռանկար): 

2009թ. Բանկը դարձել է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի անդամ: 
2011թ. Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկն իրենց գործառույթներով 

հնարավոր առավելագույն ժամկետով (ևս երեք տարով) երկարաձգեց իր 
մասնակցությունը (25% +1 բաժնետոմս) «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կանոնադրական 
կապիտալում: Բանկը դարձել է "VISA" միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի 
անդամ: 

2013թ. Բանկը ստացել է ISO/IEC 27001:2005 (Տեղեկատվության անվտանգության 
կառավարման համակարգ) հավաստագիր: «MoneyGram» վճարահաշվարկային 
համակարգը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհեց «Գերազանցության որակ» 
երկարաժամկետ և արդյունավետ համագործակցության հավաստագիր: Գերմանական 
Commerzbank AG-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհեց «Որակի գերազանցության» 
մրցանակ` 2013թ. միջազգային փոխանցումների բարձր որակ ապահովելու, ինչպես նաև 
անթերի և արագ իրականացնելու համար:  

2014թ.: Ասիական Զարգացման Բանկը Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի 
շրջանակներում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհեց  «Հայաստանում առաջատար 
գործընկեր բանկ» մրցանակ: 
2014 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը 
(ՎԶԵԲ), պարոն Սարիբեկ Սուքիասյանը, պարոն Ռոբերտ Սուքիասյանը, պարոն 
Խաչատուր Սուքիասյանը եւ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն կնքել են բաժնտոմսերի գնման 
պայմանագիր, որով ՎԶԵԲ-ը համաձայնել է վաճառել իր 233,335 սովորական 
բաժնետոմսերը հինգ հավասար մասնաբաժիններով (46,667 ամեն տրանշ) հինգ տարվա 
ընթացքում` սկսած 2014 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2019-ի մարտի 2-ը: 

2015 թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն դարձել է արժեթղթերի հաշվարկային 
համակարգի անդամ: «MoneyGram» վճարահաշվարկային համակարգը 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհել է «Պրոֆեսիոնալիզմի և Հայաստանում 
փոխանցման ծառայությունների զարգացմանը նպաստելու համար»  հավաստագիր: 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և Ղազախստանի «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ի ղեկավարների միջև 
ստորագրվեց երկու բանկերի միացման հուշագիր` ՀՀ-ում գրանցված և գործունեություն 
իրականացնող «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին միացնելու 
նպատակով: 

2016թ. մարտի 18-ին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ 
բաժնետերերի ժողովներում որոշում կայացվեց  «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին միացնելու վերաբերյալ: 06.05.2016թ.-ին ՀՀ 
Կենտրոնական բանկը նախնական հավանություն է տվել միացման պայմանագրի 
կնքմանը: 

Բանկին տրված լիցենզիաները և արտոնագրերն անժամկետ են: 
1.8. Բանկի ռազմավարությունը 

Բանկի ռազմավարական թիրախը՝ որպես ունիվերսալ կառույց շարունակական 
զարգացման ապահովումն է՝ մատուցելով հաճախորդներին միջազգային չափանիշներին 
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համապատասխան բանկային ծառայություններ, ապահովելով Բանկի հաճախորդների և 
բաժնետերերի շահերի պաշտպանվածությունը: 

Բանկի գերակա նպատակը հաճախորդներին բազմաբնույթ և որակյալ 
ծառայությունների ամբողջական փաթեթի մատուցումն է՝ տարածաշրջանային 
ներկայացվածության ընդլայնման, բիզնեսի կառավարման ժամանակակից մեթոդների և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդի ձեռքբերումների կիրառման միջոցով 
առավելագույնս նպաստելով տնտեսության զարգացմանը, ապահովելով Բանկի 
շահութաբեր գործունեությունը և համապատասխան զարգացումն ու աճը: 

 Բանկի` որպես կայացած և հեռանկարային ֆինանսական կառույցի, գնահատականը 
պետք է համարել նաև «Moody’s Investors Service» ընկերության կողմից 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին ռեյտինգների շնորհման, ինչպես նաև ISO/IEC 27001:2005 
(Տեղեկատվության անվտանգության կառավարման համակարգ) հավաստագրի 
ստացման փաստը, որը մեծ հեռանկարներ է բացում բանկի միջազգային ճանաչման, 
միջազգային ֆինանսավարկային կառույցների հետ համագործակցության էլ ավելի 
խորացման և բանկի հետագա զարգացման տեսանկյունից: 

Նախատեսելով զարգացման բոլոր ոլորտների թե՛ քանակական, թե՛ որակական աճ, 
շարունակվելու է մեծ ուշադրություն դարձվել ռիսկերի կառավարման համակարգի, 
ներքին հսկողության համակարգի, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի, կորպորատիվ կառավարման 
արժեքների զարգացմանը, բանկային ծառայությունների մատուցման տեխնոլոգիաների 
կատարելագործմանը, միջազգային գործառնությունների, ինչպես նաև միջազգային 
ֆինանսավարկային կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնմանը: 

Բանկի ռազմավարության հիմնական խնդիրները բխում են բանկի ֆինանսական 
քաղաքականության գլխավոր խնդիրներից՝ պահպանել և ավելացնել բանկի ընդհանուր 
կապիտալը, ապահովել բանկի կայուն իրացվելիությունը, արդյունավետ կառավարելով 
բանկի ֆինանսական միջոցները, ապահովել եկամուտների այնպիսի մակարդակ, որը 
թույլ կտա ոչ միայն փոխհատուցել անհրաժեշտ ծախսերը, այլ նաև ձևավորել բավարար 
պահուստներ` լուծելով բանկի կապիտալիզացիայի խնդիրները: 

Բանկն իր առաքելությունը տեսնում է որպես միջազգային չափանիշներով ռիսկերի 
կառավարման գործուն համակարգով, առաջընթաց տեխնոլոգիաներով զարգացող, 
օրինապաշտ, թափանցիկ կառույցի զարգացում, որը իր գործունեությամբ նպաստում է ոչ 
միայն ՀՀ բանկային համակարգի կայունությանը, այլև երկրի տնտեսության 
զարգացմանը; 

Որպես ունիվերսալ բանկային կառույց` փոխշահավետ պայմաններով, օգտագործելով 
իր լայն մասնաճյուղային ցանցը, ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարում 
թե՛ հաճախորդների, թե՛ գործընկերների /ներքին, միջազգային/ նկատմամբ՝ մատուցելով 
բանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, վերջինիս մշտական ընդլայնմամբ և 
բազմազանմամբ, միջազգային չափանիշներին մոտեցմամբ; 

Որպես գործատու` արդյունավետ կադրային քաղաքականության վարմամբ, 
ապահովել իր աշխատակիցների մասնագիտական առաջընթացը և բարեկեցությունը` 
նրանց աշխատանքային գործունեության և ունակությունների համաձայն: 

1.9. Բանկի կանոնադրական կապիտալը և վերջինիս կառուցվածքը 
Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամի չափը կազմում է 

3,167,022,500 ՀՀ դրամ, որը ներառում է 1,266,809 սովորական բաժնետոմս, 
յուրաքանչյուրը 2,500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: 
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Բանկի հայտարարած բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 2,000,000 սովորական 
բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 2500 դրամ անվանական արժեքով: 
Առ 01.01.2016թ. բաժնետերերի կողմից վճարված է կանոնադրական կապիտալի 100%-
ը: 
Առ 01.04.2016թ. Բանկի սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերի քանակը 
կազմում է 3,031 բաժնետեր: 

1.10. Բանկի բիզնեսի նկարագիրը (մատուցված ծառայությունները) 
Համաձայն Բանկի կանոնադրության. 
1.Բանկը ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կարող է 
իրականացնել հետևյալ ֆինանսական գործառնությունները. 

ա/ ընդունել ցպահանջ և ժամկետային ավանդներ. 
բ/ տրամադրել առևտրային և սպառողական վարկեր, այդ թվում՝ տալ 

հիփոթեքային վարկեր, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային  
գործարքների  ֆինանսավորում, ֆակտորինգ. 

գ/ տրամադրել բանկային երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ (վարկային նամակներ).  
դ/ բացել և վարել հաշիվներ, այդ թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ. 
ե/ մատուցել այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ և (կամ) այլ կերպ 

սպասարկել հաճախորդների հաշիվները. 
զ/ թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, նման այլ 

գործառնություններ կատարել. 
է/ ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բաժանորդագրական գործունեություն 

իրականացնել. 
ը/ մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, 

կառավարել այլ անձանց արժեթղթերն ու ներդրումները (հավատարմագրային 
(լիազորագրային)  կառավարում). 

թ/ գնել, վաճառել և կառավարել բանկային ոսկի և ստանդարտացված  
ձուլակտորներ և հուշադրամ. 

ժ/ գնել և վաճառել (փոխանակել) արտարժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և 
արտարժույթի ֆյուչերսներ, օպցիոններ և նման այլ գործարքներ. 

ժա/ իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ), 
ժբ/ ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, 

արժեթղթեր, փաստաթղթեր և այլ արժեքներ. 
ժգ/  մատուցել ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվություն, 
ժդ/ ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական 

համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն, 
ժզ/ իրացնել ապահովագրական վկայագրեր և (կամ) պայմանագրեր, օրենքով 

սահմանված կարգով իրականացնել ապահովագրական գործակալի 
գործառնություններ, 

ժէ/ իրականացնել «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 
նախատեսված այլ գործառնություններ:  

2. Բանկը նշված գործառնությունները կատարում է ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ 
արտարժույթով: 
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3. ՀՀ Կենտրոնական բանկի թույլտվությամբ Բանկը կարող է իրականացնել նաև այնպիսի 
գործունեություն կամ գործառնություններ, որոնք բխում են կամ սերտորեն կապված են 
բանկային գործունեության հետ: 

4. Նշված գործառնությունները Բանկը կատարում է պայմանագրերի հիման վրա, որոնցում 
սահմանվում են կողմերի իրավունքները, պարտականությունները, 
պատասխանատվությունը, տոկոսադրույքները, արտոնությունները, տույժերը, 
պարտավորությունների ապահովման ձևերը, որոնք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը: 

5. Բանկն իրավունք ունի իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել գույքային և 
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, լինել հայցվոր և 
պատասխանող դատարանում: 

6. Առանց ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության Բանկին արգելվում է 
այնպիսի գործարքներ կամ գործառնություններ իրականացնելը, որոնց արդյունքում  
Բանկի  մասնակցությունը՝ 

ա/ մեկ այլ անձի կանոնադրական հիմնադրամում 4.99 տոկոս և ավելին է,   
բ/ մեկ այլ անձի կանոնադրական հիմնադրամում գերազանցում է Բանկի ընդհանուր 

կապիտալի 15%-ը,  
գ/ բոլոր անձանց կանոնադրական հիմնադրամներում գերազանցում է Բանկի ընդհանուր 

կապիտալի 35%-ը : 
 Սույն կետով նախատեսվածը կարգավորվում է «Բանկերի և բանկային գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքով: 

7. Բանկն իրավունք ունի թղթակցային հաշիվներ բացել այլ բանկերում:  
  
31.12.15թ. դրությամբ Բանկը թղթակցային հաշիվներ ունի տեղական և միջազգային 23 
բանկերում: 
 Կարևորելով դրամական փոխանցումների համակարգի ընդլայնման դերը՝ Բանկն 
անդամակցում է հետևյալ միջազգային արագ դրամական փոխանցումների համակարգերին. 
«MoneyGram», «Anelik», «Ria Money Transfers», «Sigue Money Transfer», «IntelExpress», 
«Unistream», «Converse Transfer» և «Golden Money Transfer» համակարգերով՝ իր հաճախորդին 
տալով ընտրության լայն հնարավորություն: 

1.11. Բանկի կազմակերպական կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև. 
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31.12.2015թ. դրությամբ Բանկն ունի 40 մասնաճյուղ, որոնցից 39-ը` ՀՀ տարածքում և 1-ը` 
ԼՂՀ-ում` Ստեփանակերտ քաղաքում:  
 
1.12. Բանկի տրամադրության տակ եղած ակտիվների համարժեքությունը և 

պիտանելիությունը. 
հազ. դրամ 

№ Ցուցանիշի անվանումը 2015 2014 2013 
1 Ակտիվներ, այդ թվում՝ 108,395,188 91,919,011 74,163,340 
2 Եկամտաբեր ակտիվներ 94,418,175 81,910,484 61,385,771 
3 Հաճախորդներին տրված վարկեր 59,175,240 52,057,388 40,693,742
4 Պահանջներ ֆինանսական կազմակեր-

պությունների նկատմամբ 
7,128,134 

 
5,147,575 2,521,027 

5 Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ 

8,866,001 
 

6,168,289 
 

7,145,525 
 

6 Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ 

27,550,590 22,354,455 17,866,741 

7 Կանխիկ դրամական միջոցներ 9,133,956 5,392,027 8,466,289 
8 Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական 
ակտիվներ 

0 54,263 0 

9 Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 832,166 1,255,797 1,379,833 
10 Ներդրումներ ասոցիացված 0 194,991 245,192 



 13

կազմակերպություններում 
11 Եկամտաբեր ակտիվների տեսակարար 

կշիռը (%) 
87.11% 89.11% 

 
82.77% 

 
Արժեզրկված (չաշխատող) վարկերի և փոխատվությունների կառուցվածքը. 

(հազ. դրամ). 

Վարկերն ըստ ոլորտների 31.12.2015թ 31.12.2014թ  31.12.2013թ 

Սպառողական 18,876,453 19,097,594 12,891,853
Ոչ ժամկետանց 18,428,482 18,847,555 12,807,495

Ժամկետանց 447,971 250,039 84,358
Առևտուր 10,716,641 11,597,481 8,719,094

Ոչ ժամկետանց 10,264,384 11,596,120 8,689,872
Ժամկետանց 452,257 1,361 29,222

Արտադրություն 9,206,363 7,018,876 7,546,671
Ոչ ժամկետանց 9,184,161 7,013,698 7,535,777

Ժամկետանց 22,202 5,178 10,894
Շինարարություն 4,268,965 1,479,100 752,081

Ոչ ժամկետանց 4,268,965 1,479,100 752,081
Ժամկետանց 0 0 0

Հիփոթեքային 3,216,232 3,195,868 3,189,897
Ոչ ժամկետանց 3,197,640 3,176,142 3,183,773

Ժամկետանց 18,592 19,726 6,124
Գյուղատնտեսություն 1,939,702 1,773,552 1,978,443

Ոչ ժամկետանց 1,914,548 1,766,227 1,973,852
Ժամկետանց 25,154 7,325 4,591

Այլ ճյուղեր 11,953,275 8,631,475 6,433,148
Ոչ ժամկետանց 11,901,529 8,629,288 6,294,101

Ժամկետանց 51,746 2,187 139,047
 
 
Արժեզրկված (չաշխատող) վարկերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը 
ներկայացված է Բանկի հրապարակվող հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում 
(Ծանոթագրություն 16 Հաճախորդներին տրված վարկեր): 
 
2. Բանկին և արժեթղթերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 

2.1. Ռիսկերի կառավարման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` Բանկի 
գործունեության ընթացքում հնարավոր ռիսկերի նույնականացում, գնահատում, 
հսկողություն, հաղորդակցում-հաշվետվություն և գնահատված ռիսկերին 
արձագանքում: Ընդ որում ռիսկերին արձագանքման փուլն իրականացվում է ռիսկից 
խուսափման, ռիսկի նվազեցման, ռիսկի ընդունման կամ ռիսկի փոխանցման 
տարբերակներով: Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման գործիքների 
կիրառման, գործընթացների կանոնակարգման, վերլուծության, կանխատեսման և 
ներքին հսկողության համակարգի մշտական կատարելագործման արդյունքում` 
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Բանկը հնարավորություն է ստանում ռիսկերի կառավարման համակարգի միջոցով 
ապահովել ռիսկ-եկամուտ օպտիմալ հարաբերակցությունը` Բանկի զարգացման 
կշռադատված ռազմավարության պայմաններում բացառելով կամ նվազագույնի 
հասցնելով Բանկի գործունեության ընթացքում հնարավոր ռիսկերով 
պայմանավորված կորուստները և ապահովելով գործող նորմատիվային դաշտի 
պահանջները: Բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգը ներքին և արտաքին 
միջավայրերում տեղի ունեցող փոփոխություններին, բանկի ռազմավարական 
խնդիրներին և իրականացվող գործառնությունների ծավալային և որակական 
բնութագրերին համապատասխանեցնելու նպատակով ռիսկերի կառավարման ոլորտը 
կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը պարբերաբար վերանայվում են: 

Համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ռիսկերի կառավարման 
քաղաքականության» պահանջների, հաշվի առնելով Բանկային վերահսկողության 
բազելյան կոմիտեի և GARP-ի (Generally Accepted Risk Principles) ռիսկերի 
կառավարման սկզբունքները` բանկում մշակվել և ներդրվել են հետևյալ հիմնական 
ռիսկատեսակների գնահատման և կառավարման մոդելները. 

 վարկային ռիսկ, 
 շուկայական ռիսկ 

 տոկոսադրույքների փոփոխման ռիսկ, 
 արտարժութային ռիսկ, 
 գնային ռիսկ, 

 իրացվելիության ռիսկ, 
 գործառնական ռիսկ, 
 Հեղինակության ռիսկ, 
 Վարակի ռիսկ, 
 Ռազմավարական ռիսկ, 
 Օրենսդրական, նորմատիվային դաշտի փոփոխության ռիսկ, 
 Երկրի ընդհանուր և տնտեսական միջավայրի ռիսկ: 

 
Բանկին առնչվող ռիսկերի վերաբերյալ առավել մանրամասն ներկայացված է 

սույն Ազդագրի Բաժին 3-ի («Բաժնետոմսեր թողարկողի մասին տեղեկատվություն») 2-
րդ կետում («Ռիսկային գործոններ»): 

2.2. Բաժնետոմսերում ներդրումները կապված են որոշակի հավանական ռիսկերի հետ, 
ուստի ներդրում կատարելու վերաբերյալ որոշում ընդունելուց առաջ ներդրողները 
պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրեն և վերլուծեն ներդրման հետ կապված և 
Ազդագրում բացահայտված հավանական ռիսկերը, ինչպես նաև  ներկայացված  այլ  
տեղեկատվությունը: Անհրաժեշտ է, այնուամենայնիվ, հաշվի առնել նաև այն 
հանգամանքը, որ Ազդագրում ներկայացված հնարավոր ռիսկերի ցանկը սպառիչ չէ և 
հավանական է նաև անկանխատեսելի բնույթի որոշակի այլ ռիսկերի առաջացումը և 
հետևաբար ներդրողը ներդրման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս պետք է լիարժեք 
գիտակցի ներդրման էությունը և առաջնորդվի նաև իր սեփական փորձով, 
նպատակներով և սպասումներով: 

Ներկայացված ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է որոշակի բացասական 
ազդեցություն ունենալ ինչպես Բանկի վիճակի, այնպես էլ շուկայում առկա 
իրավիճակի վրա` արդյունքում հանգեցնելով շուկայում բաժնետոմսերի 
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շրջանառելիության` իրացվելիության անկմանը: Բանկի կողմից որպես առավել 
էական ռիսկեր դիտարկվում են.  

ա) Բաժնետոմսերի իրացվելիության ռիսկը, որը կարող է առաջանալ շուկայում 
ձևավորված իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ Բանկի ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման հետևանքով, որի արդյունքում, բաժնետոմսերը կարող են կորցնել իրենց 
գրավչությունը՝ հանգեցնելով դրանց գնի անկմանը: Ներդրողը կարող է շուկայական տվյալ 
իրավիճակում առկա բաժնետոմսերի ցածր իրացվելիության պատճառով հնարավորություն 
չունենալ վաճառելու բաժնետոմսերը առանց էական կորուստների կամ ընդհանրապես 
հնարավորություն չունենալ դրանք վաճառելու: 

բ) Արտարժութային ռիսկը, որը կարող է առաջանալ փոխարժեքի կտրուկ 
տատանումների հետևանքով, որոնք կարող են էապես ազդել ինչպես Բանկի, այնպես էլ 
արժեթղթերի շուկայի վրա: Բաժնետոմսերը գնանշվելու և վճարվելու են ՀՀ դրամով, ուստի, 
այն ներդրողների համար, որոնց ֆինանսական հոսքերն այլ արժույթով են, տվյալ 
բաժնետոմսերը պարունակում են զգալի արտարժութային ռիսկեր: 

գ) Տոկոսադրույքի ռիսկը, որը կարող է հետևանք լինել շուկայում գործող 
տոկոսադրույքների կտրուկ փոփոխության, ինչը որպես այլընտրանքային ներդրման 
ուղղություն, անուղղակիորեն ազդում է բաժնետոմսերի գների վրա: 

դ) Բանկի հեղինակության ռիսկը, որը անմիջական ազդեցություն ունի բաժնետոմսերի 
գրավչության և գնի վրա: 
Թողարկվող արժեթղթերին առնչվող ռիսկերի վերաբերյալ առավել մանրամասն 

ներկայացված է սույն Ազդագրի Բաժին 2-ի («Թողարկվող բաժնետոմսերի մասին 
տեղեկատվություն») 1-ին կետում («Ռիսկային գործոններ»): 

 
3. Բանկի տնտեսական գործունեության զարգացման և ֆինանսական 

վիճակի փոփոխության միտումները  
Բանկն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Բանկի խորհրդի կողմից 

հաստատված հեռանկարային զարգացման ծրագրերի՝ դրանցում սահմանված նպատակների, 
սկզբունքների, գործունեության հիմնական ուղղությունների և խնդիրների լուծման ուղիների: 
Բանկի գործունեությունը մշտապես գտնվում է խորհրդի և գործադիր մարմնի ուշադրության 
ներքո, որոնք օպերատիվ արձագանքում են ներքին գործոնների, արտաքին միջավայրի և 
շուկայական իրավիճակների փոփոխություններին՝ համապատասխանեցնելով Բանկի կողմից 
առաջարկվող ծառայությունները և դրանց սակագները շուկայի պահանջներին, Բանկի կողմից 
իրականացվող գործառնությունների հսկողական մեխանիզմները՝ գործող օրենսդրական 
դաշտի պահանջներին: 

Բանկի` որպես կայացած և հեռանկարային ֆինանսական կառույցի, գնահատականը 
պետք է համարել նաև ISO/IEC 27001:2005 (Տեղեկատվության անվտանգության կառավարման 
համակարգ) հավաստագրի ստացման փաստը, որը մեծ հեռանկարներ է բացում բանկի 
միջազգային ճանաչման, միջազգային ֆինանսավարկային կառույցների հետ 
համագործակցության էլ ավելի խորացման և բանկի հետագա զարգացման տեսանկյունից:  

Բանկի գործունեության կարևորագույն գնահատականներից է 2015թ.-ի արդյունքներով 
ապահոված 368,787 հազ. դրամ շահույթը: 
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2015թ.-ի վերջին ապահովվեց կապիտալի 11.0 մլրդ դրամ մակարդակ` հիմնականում 
ձևավորված շահույթի հաշվին` վերագնահատման պահուստների զգալի նվազման 
պայմաններում:  

2015թ., նախորդ տարվա համեմատ, բանկի ակտիվներն աճել են 16.9 մլրդ դրամով կամ 
մոտ 18.4%-ով` կազմելով մոտ 108.8 մլրդ դրամ, ընդ որում` եկամտաբեր ակտիվներից 
հաճախորդներին տրված վարկերն աճել են 7.2 մլրդ դրամով կամ մոտ 13.8%-ով` կազմելով 
59.2 մլրդ դրամ, իսկ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունները` 4.4 մլրդ դրամով 
կամ 7.7%-ով` կազմելով մոտ 62.0 մլրդ դրամ, ինչը վկայում է բանկի նկատմամբ 
հաճախորդների վստահության շարունակական աճի մասին:  

2014թ.-ին շահույթը կազմել է 886,023 հազ. դրամ 2013թ.-ի ցուցանիշի համեմատ 
աճելով 23.6%-ով, կապիտալն աճել է 77.1 մլն դրամով կամ 0.7%-ով ` կազմելով 11.1 մլրդ դրամ:  

2014թ., նախորդ տարվա համեմատ, բանկի ակտիվներն աճել են 17.8 մլրդ դրամով կամ 
մոտ 24.0%-ով` կազմելով մոտ 92.0 մլրդ դրամ, ընդ որում` եկամտաբեր ակտիվներից 
հաճախորդներին տրված վարկերն աճել են 11.4 մլրդ դրամով կամ մոտ 28.0%-ով` կազմելով 
52.1 մլրդ դրամ, իսկ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունները` 13.1 մլրդ դրամով 
կամ 29.6%-ով` կազմելով 57.5 մլրդ դրամ, ինչը վկայում է բանկի նկատմամբ հաճախորդների 
վստահության շարունակական աճի մասին: 

2013թ.-ին շահույթը կազմել է 716,701 հազ. դրամ 2012թ.-ի ցուցանիշի համեմատ աճելով 
ավելի քան երկու անգամ, կապիտալն աճել է 1.6 մլրդ դրամով կամ 17.0%-ով` կազմելով 11.1 
մլրդ դրամ:  

2013թ., նախորդ տարվա համեմատ, բանկի ակտիվներն աճել են 10.3 մլրդ դրամով կամ 
16.1%-ով` կազմելով 74.2 մլրդ դրամ, ընդ որում` եկամտաբեր ակտիվներից հաճախորդներին 
տրված վարկերն աճել են 7.3 մլրդ դրամով կամ 21.9%-ով` կազմելով 40.7 մլրդ դրամ, իսկ 
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունները` 8.2 մլրդ դրամով կամ 22.5%-ով` 
կազմելով 44.4 մլրդ դրամ, ինչը վկայում է բանկի նկատմամբ հաճախորդների վստահության 
շարունակական աճի մասին: 

Նախատեսելով զարգացման բոլոր ոլորտների թե՛ քանակական, թե՛ որակական աճ, 
շարունակվելու է մեծ ուշադրություն դարձվել ռիսկերի կառավարման համակարգի, ներքին 
հսկողության համակարգի, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի, կորպորատիվ կառավարման արժեքների 
զարգացմանը, բանկային ծառայությունների մատուցման տեխնոլոգիաների 
կատարելագործմանը, միջազգային գործառնությունների, ինչպես նաև միջազգային 
ֆինանսավարկային կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնմանը:  

31.03.2016թ. դրությամբ Բանկի կապիտալը կազմել է մոտ 19.7 մլրդ դրամ՝ աճելով տարվա 
վերջի համեմատ 31.2%-ով: Այլ ցուցանիշների գծով 2016թ. ընթացքում՝ (մինչև Ազդագրի 
գրանցման ներկայացման օրը) Բանկի գործունեության և ֆինանսական վիճակի էական 
փոփոխություն տեղի չի ունեցել և Բանկը պահպանում է ակտիվների և այլ հիմնական 
ցուցանիշների աճի միտումները: 

«ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին միացնելու նպատակով 2015թ. 
ստորագրված հուշագրի համաձայն՝ 2016թ. մարտի 18-ին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
և «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի ժողովներում որոշում կայացվեց  «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին միացնելու վերաբերյալ:  06.05.2016թ.-ին ՀՀ Կենտրոնական 
բանկը նախնական հավանություն է տվել միացման պայմանագրի կնքմանը: 
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Գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը և լիցենզիաներն ուժի մեջ են, 
դատական հայցեր, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել կամ ունենալու Բանկի 
ֆինանսական վիճակի և շահութաբերության վրա առկա չեն, կազմակերպական էական 
փոփոխություններ չեն սպասվում: 

  
4. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի և խորհրդատուների ինքնության 

մասին համառոտ տեղեկություններ 
 

Բանկի 2013թ.-ի և 2014թ.-ի աուդիտն իրականացրել է «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ-ն, որի 
գտնվելու վայրը և կապի միջոցներն են. 
«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ 
Գործադիր տնօրեն` Սրբուհի Հակոբյան 
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Ամիրյան 4/6, հեռ. +374(10) 52 65 20, ֆաքս +374 (10) 52 75 20, 
www.deloitte.ru: 
 
Բանկի 2015թ.-ի գործունեության աուդիտն իրականացնում է «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ-ն: 
 

5. Բանկի կառավարման մարմնի անդամները, աշխատակիցները և խոշոր 
բաժնետերերը 
5.1. Թողարկողի կառավարման մարմնի անդամները. 

Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ մարմինները. 
• Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Ընդհանուր ժողով), որը Բանկի 

կառավարման բարձրագույն մարմինն է, 
• Բանկի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ), որն ընտրվում է բաժնետերերի 

ընդհանուր ժողովում, 
• Բանկի գործադիր տնօրենը, որն ի պաշտոնե վարչության նախագահն է, 
• Բանկի վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն): 

 
Բանկի խորհուրդը կազմված է հինգ անդամներից. 
 
№ անունը, ազգանունը զբաղեցրած պաշտոնը փորձառությունը 
1 Սարիբեկ Սուքիասյան Խորհրդի նախագահ 25 տարի 

2 Արամ Մելիքյան Խորհրդի անդամ, Խորհրդի 
նախագահի տեղակալ 29 տարի 

3 Լուիզա Պետրոսյան Խորհրդի անդամ, խորհրդի 
քարտուղար 11 տարի 

4 Իննա Յաբբարովա Խորհրդի անդամ 33 տարի 
5 Ռուբեն Հայրապետյան Խորհրդի անդամ 14 տարի 

 
Բանկի վարչությունը կազմված է 10 անդամներից. 
 
№ անունը, ազգանունը զբաղեցրած պաշտոնը փորձառությունը 
1 Արմեն Նալջյան Վարչության նախագահ, 31 տարի 
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Գործադիր տնօրեն 

2 Ռուբեն Բադալյան 

Վարչության նախագահի 
տեղակալ-գանձապետ, 

Գործադիր տնօրենի 
տեղակալ-գանձապետ 

13 տարի 

3 Օնիկ Չիչյան 

Վարչության նախագահի 
կորպորատիվ և մանրածախ 

բիզնեսի գծով տեղակալ, 
Գործադիր տնօրենի 

կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով տեղակալ 

14 տարի 

4 Արտակ Առաքելյան 

Վարչության նախագահի 
գործառնական գծով 
տեղակալ, Գործադիր 

տնօրենի գործառնական գծով 
տեղակալ 

11 տարի 

5 Աստղիկ Մանրիկյան 

Վարչության նախագահի 
միջազգային և զարգացման 
գծով տեղակալ, Գործադիր 

տնօրենի միջազգային և 
զարգացման գծով տեղակալ 

10 տարի 

6 Դավիթ Ազատյան Վարչության անդամ, 
Գլխավոր հաշվապահ 14 տարի 

7 Հայկ Ավետիսյան 

Վարչության անդամ, 
Ռազմավարության և ռիսկերի 

կառավարման վարչության 
պետ 

11 տարի 

8 Վրեժ Ջհանգիրյան 
Վարչության անդամ, 

Իրավաբանական վարչության 
պետ 

9 տարի 

9 Արամայիս Գալստյան 
Վարչության անդամ, 
Պլաստիկ քարտերի 

վարչության պետ 
8 տարի 

10 
 

Նարինե Կարապետյան 
 

Վարչության անդամ, 
Վարկավորման վարչության 

պետ 
10 տարի 

 
5.2. Բանկի աշխատակիցները. 

Բանկի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը 31.12.15թ. դրությամբ կազմում է 904 
աշխատակից: 

 
5.3. Բանկի խոշոր բաժնետերերը. 

№ ազգանունը, անունը, հայրանունը  մասնակցություն 
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1 Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի 25.9% 
2 Սուքիասյան Խաչատուր Ալբերտի 14.38% 
3 Սուքիասյան Ռոբերտ Ալբերտի 14.97% 
4 Սուքիասյան Էդուարդ Ալբերտի 11.18% 
5 Վերակառուցման և Զարգացման 

Եվրոպական Բանկ 
11.05% 

 
 

6. Առաջարկվող կամ կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության 
համար նախատեսված արժեթղթերի հիմնական վիճակագրական 
տվյալները 

 
արժեթղթերի տեսակը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ) 
արժեթղթերի քանակը՝ 342,466 հատ 
արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (շուկայական արժեքով)՝ 5,000,003,600 ՀՀ դրամ 
արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը (անվանական արժեքով)՝ 856,165,000ՀՀ 
դրամարժեթղթերի անվանական արժեքը՝ 2,500 ՀՀ դրամ 
արժեթղթերի արժույթը՝ ՀՀ դրամ 
արժեթղթերի նպատակը՝ միջոցների ներգրավում 
միջոցների օգտագործման նախատեսվող ուղիները՝ Թողարկողի կողմից բաժնետոմսերի 
տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված դրամական միջոցները հիմնականում ուղղվելու են 
փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորմանը, սպառողական վարկերի տրամադրմանը  
և պետական արժեթղթերում ներդրումների իրականացմանը: 

 
7. Արժեթղթերի առաջարկի համակողմանի նկարագիրը 

Թողարկվող բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է բաց բաժանորդագրության 
միջոցով: 
Համաձայն օրենսդրության՝ Բանկի կողմից բաց բաժանորդագրության միջոցով քվեարկող 

բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխման 
դեպքում Բանկի բաժնետերերը չունեն բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի 
փոխարկվող արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Եթե տեղաբաշխվող 
բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվելու է դրամական միջոցներով, ապա Բանկի 
կանոնադրությամբ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար կարող է 
նախատեսվել քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող 
արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք` իրենց պատկանող քվեարկող 
բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն:  

Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվելու է դրամական 
միջոցներով: Բանկի կանոնադրությամբ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի 
համար քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի 
ձեռքբերման նախապատվության իրավունք (իրենց պատկանող քվեարկող բաժնետոմսերի 
քանակին համամասնորեն) նախատեսված չէ: Թողարկմանը զուգահեռ բաժնետերերի կողմից 
տնօրինվող բաժնետոմսերի վաճառք չի նախատեսվում: 
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8. Այլ էական տեղեկություններ ըստ բանկի հայեցողության, որոնք նշված չեն 
նախորդ կետերում 

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամին, բաժնետերերին, շահույթի բաշխմանը և 
կառավարման մարմիններին վերաբերող լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է 
ստանալ Բանկի կանոնադրության 3-6 գլուխներում: 
 

9. Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ 
հազ. դրամ 

№ Ցուցանիշի անվանումը 2015 2014 2013 
 Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 449,266 816,796 716,701 

 Սեփական կապիտալի միջին մեծություն* 11,868,510 11,075,369 10,166,736 
 Սեփական կապիտալի շահութաբերություն 

(ROE), % 3.79% 7.37% 7.05% 

     
 Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 449,266 816,796 716,701 

 Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն* 98,438,680 84,528,828 69,653,244
 Ակտիվների շահութաբերություն (ROA), % 0.46% 0.97% 1.03% 
     
 Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 449,266 816,796 716,701 

 Գործառնական եկամուտ 6,304,775 6,785,457 5,989,751 
 Զուտ շահույթի մարժա (NPM), % 7.13% 12.04% 11.97% 
     
 Գործառնական եկամուտ 6,304,775 6,785,457 5,989,751 
 Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն* 98,438,680 84,528,828 69,653,244
 Ակտիվների օգտագործման գործակից (AՍ), % 6.40% 8.03% 8.60% 
     
 Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 98,438,680 84,528,828 69,653,244
 Սեփական կապիտալի միջին մեծություն* 11,868,510 11,075,369 10,166,736 
 Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM) 8.29 7.63 6.85 
     
 Զուտ տոկոսային եկամուտ 4,540,923 4,249,360 3,735,624 
 Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 86,711,786 71,793,014 57,444,897
 Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) 5.24% 5.92% 6.50% 
     
 Տոկոսային եկամուտ 9,858,009 8,342,889 7,236,646 
 Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն* 86,711,786 71,793,014 57,444,897
 Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն 11.37% 11.62% 12.60% 
     
 Տոկոսային ծախսեր 5,317,086 4,093,529 3,501,022 
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 Պարտավորություններ, որոնց գծով 
կատարվում են տոկոսային ծախսեր* 81,036,954 72,584,134 58,822,982

 Ծախսատարություն այն 
պարտավորությունների, որոնց գծով 
կատարվում են տոկոսային ծախսեր 

6.56% 5.64% 5.95% 

     
 Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 449,266 816,796 716,701 

 Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 933,335 933,335 933,335 
 Զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) 0.48 0.88 0.77 
      
 Սպրեդ 4.81% 5.98% 6.65% 

*միջին եռամսյակային 
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 ԲԱԺԻՆ 2. ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
 
Բաժնետոմսերի թողարկման սույն առաջարկը նպատակ է հետապնդում ավելացնել 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը՝ բարձրացնելով բանկի, որպես ֆինանսական կառույցի, 
գործունեության հուսալիությունը և արդյունավետությունը, սուր մրցակցության պայմաններում 
առկա մարտահրավերներին դիմակայման և մրցունակության բարձրացման 
հնարավորությունները: 

Բաժնետոմսերում ներդրումները կապված են որոշակի հավանական ռիսկերի հետ, ուստի 
ներդրում կատարելու վերաբերյալ որոշում ընդունելուց առաջ ներդրողները պետք է 
մանրակրկիտ ուսումնասիրեն և վերլուծեն ներդրման հետ կապված և Ազդագրում 
բացահայտված հավանական ռիսկերը, ինչպես նաև  ներկայացված  այլ  տեղեկատվությունը: 
Անհրաժեշտ է, այնուամենայնիվ, հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ Ազդագրում 
ներկայացված հնարավոր ռիսկերի ցանկը սպառիչ չէ և հավանական է նաև անկանխատեսելի 
բնույթի որոշակի այլ ռիսկերի առաջացումը և հետևաբար ներդրողը ներդրման վերաբերյալ 
որոշում կայացնելիս պետք է լիարժեք գիտակցի ներդրման էությունը և առաջնորդվի նաև իր 
սեփական փորձով, նպատակներով և սպասումներով: 

  Բանկը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, որպեսզի նվազեցնի ստորև 
նշված ռիսկային գործոնների բացասական ազդեցությունը: Այնուամենայնիվ, քանի որ շատ 
դեպքերում նշված ռիսկային գործոնները Բանկի հսկողությունից դուրս են, ապա այս ցուցակով 
չսահմանափակվող ռիսկերի բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով 
ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը չի երաշխավորվում Բանկի կողմից: 

Ներկայացված ռիսկերից յուրաքանչյուրը կարող է որոշակի բացասական ազդեցություն 
ունենալ ինչպես Բանկի վիճակի, այնպես էլ շուկայում առկա իրավիճակի վրա` արդյունքում 
հանգեցնելով շուկայում բաժնետոմսերի շրջանառելիության` իրացվելիության անկմանը, 
Բանկի եկամուտների կրճատմանը և ծախսերի ավելացմանը, ինչն էլ իր հերթին կարող է 
հանգեցնել բաժնետոմսերի գների իջեցմանը: Բանկի կողմից որպես առավել էական ռիսկեր 
դիտարկվում են.  

ա) Բաժնետոմսերի իրացվելիության ռիսկը, որը կարող է առաջանալ շուկայում 
ձևավորված իրավիճակի կտրուկ փոփոխության կամ Բանկի ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման հետևանքով, որի արդյունքում, բաժնետոմսերը կարող են կորցնել իրենց 
գրավչությունը՝ հանգեցնելով դրանց գնի անկմանը: Ներդրողը կարող է շուկայական տվյալ 
իրավիճակում առկա բաժնետոմսերի ցածր իրացվելիության պատճառով հնարավորություն 
չունենալ վաճառելու բաժնետոմսերը առանց էական կորուստների կամ ընդհանրապես 
հնարավորություն չունենալ դրանք վաճառելու: 

բ) Արտարժութային ռիսկը, որը կարող է առաջանալ փոխարժեքի կտրուկ 
տատանումների հետևանքով, որոնք կարող են էապես ազդել ինչպես Բանկի, այնպես էլ 
արժեթղթերի շուկայի վրա: Բաժնետոմսերը գնանշվելու և վճարվելու են ՀՀ դրամով, ուստի, 
այն ներդրողների համար, որոնց ֆինանսական հոսքերն այլ արժույթով են, տվյալ 
բաժնետոմսերը պարունակում են զգալի արտարժութային ռիսկեր: 

գ) Տոկոսադրույքի ռիսկը, որը կարող է հետևանք լինել շուկայում գործող 
տոկոսադրույքների կտրուկ փոփոխության, ինչը որպես այլընտրանքային ներդրման 
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ուղղություն, անուղղակիորեն ազդում է բաժնետոմսերի գների վրա: 
դ) Բանկի հեղինակության ռիսկը, որը անմիջական ազդեցություն ունի բաժնետոմսերի 

գրավչության և գնի վրա: 
 
  

2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
  

2.1. Կապիտալիզացիա և պարտավորություններ 
 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կապիտալիզացիան 31.03.16թ. դրությամբ. 
հազ. դրամ 

ա. կանոնադրական կապիտալ 3,167,022.5 
բ էմիսիոն եկամուտ 3,168,003 
գ. կուտակված շահույթ (վնաս) 2,785,361 
դ. սեփական կապիտալ 18,467,988 

 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտավորությունները 31.03.16թ. դրությամբ. 

հազ. դրամ 
դ. երկարաժամկետ պարտավորություններ, որոնք ենթադրում են 

տոկոսային ծախս, այդ թվում՝ 11,219,354

 երաշխավորված պարտավորություններ       7,186,846 
 չերաշխավորված պարտավորություններ       4,032,508 
 ապահովված պարտավորություններ 0
 չապահովված պարտավորություններ 11,219,354
ե. կարճաժամկետ պարտավորություններ, որոնք ենթադրում են 

տոկոսային ծախս, այդ թվում՝ 68,801,608

 երաշխավորված պարտավորություններ     16,246,692 
 չերաշխավորված պարտավորություններ      52,554,916 
 ապահովված պարտավորություններ      3,250,000 
 չապահովված պարտավորություններ     65,551,608 
զ. արտահաշվեկշռային և պայմանական պարտավորություններ, 

այդ թվում՝ 5,946,607

 երաշխավորված պարտավորություններ 0
 չերաշխավորված պարտավորություններ 5,946,607
 ապահովված պարտավորություններ 0
 չապահովված պարտավորություններ 5,946,607

 
2.2. Առաջարկի նպատակը և ներգրավվող միջոցների օգտագործումը 

 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի հերթական 13-րդ թողարկման և 

տեղաբաշխման հիմնական նպատակը Բանկի կանոնադրական կապիտալի ավելացումն է ՀՀ 
արժեթղթերի շուկայում միջոցների ներգրավմամբ՝ բարձրացնելով բանկի, որպես 
ֆինանսական կառույցի, գործունեության հուսալիությունը և արդյունավետությունը, սուր 
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մրցակցության պայմաններում առկա մարտահրավերներին դիմակայման և մրցունակության 
բարձրացման հնարավորությունները: Թողարկողի կողմից բաժնետոմսերի տեղաբաշխման 
արդյունքում ներգրավված դրամական միջոցները հիմնականում ուղղվելու են փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների վարկավորմանը, սպառողական վարկերի տրամադրմանը  և պետական 
արժեթղթերում ներդրումների իրականացմանը: 

Հնարավոր ներգրավվող համախառն գումարների մեծությունը Բանկի գնահատմամբ 
կկազմի 5,000,003,600 ՀՀ դրամ:  

 Հնարավոր ներգրավվող գումարների մեծությունը ենթակա է տեղաբաշխման ըստ 
օգտագործման հետևյալ նախատեսվող ուղղությունների (ըստ առաջնահերթության). 

 փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորում, 
 սպառողական վարկեր, 
 հիփոթեքային վարկեր, 
 պետական արժեթղթեր, 
 այլ: 

Հնարավոր ներգրավվող գումարները չեն նախատեսվում օգտագործվել Բանկի 
բնականոն գործունեության շրջանակներից դուրս ակտիվների ձեռքբերման համար, այլ 
բիզնեսների հայտարարված ձեռքբերումների նպատակով կամ պարտավորությունների գծով 
հատուցումների, պարտավորությունների մարման կամ վերաֆինանսավորման նպատակով: 

  
 

3. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՊՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԵՏ 
  
ա. Արժեթղթերի տեսակը և դասը, ներառյալ արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) 

կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր (առկայության դեպքում). 
 առաջարկվող արժեթղթերի դասը (տեսակը) սովորական բաժնետոմս (բաժնային 

արժեթուղթ),  
 արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)՝     AMHEZBS10ER5 
 
բ. Երկիրը, որի օրենսդրության համաձայն են թողարկվել տվյալ արժեթղթերը, 
Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերը թողարկվել են Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, և դրանց շուրջ ծագող վեճերը, այդ թվում՝ 
դատական, ենթակա են լուծման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

գ. Արժեթղթերի ձևը (փաստաթղթային կամ ոչ փաստաթղթային): Ոչ փաստաթղթային 
արժեթղթերի դեպքում պետք է նշել այն իրավաբանական անձի անվանումը, որը վարում է 
այդ ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի ռեեստրը. 

ոչ փաստաթղթային, «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական 
ընկերություն, «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ հաշվի օպերատոր՝ 
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ: 

դ. Մեկ արժեթղթի անվանական արժեքը և քանակը (առկայության դեպքում). 
Մեկ արժեթղթի անվանական արժեքը՝ 2,500 ՀՀ դրամ 
քանակը՝ 342,466 հատ:  
ե. Թողարկման արժույթը՝ ՀՀ դրամ 
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զ. Արժեթղթերից բխող ներքոհիշյալ իրավունքների նկարագրությունը (ներառյալ` 
իրավունքների սահմանափակումները) և այդ իրավունքների իրականացման գործընթացը, 
մասնավորապես` 

1. Շահութաբաժնի ստացման իրավունքները (շահութաբաժնի ստացման կոնկրետ օրերը, 
շահութաբաժին ստանալու սահմանափակումները և ոչ ռեզիդենտների կողմից ստացման 
գործընթացը, շահութաբաժնի հաշվարկման մեթոդները, վճարման պարբերականությունները 
և մեթոդները). 

Համաձայն Բանկի կանոնադրության . 
 

1. ԲԱՆԿԻ ՇԱՀՈՒՅԹԻ  ԲԱՇԽՈՒՄԸ 
 

 Իր գործունեության արդյունքում Բանկի ստացած շահույթը ենթակա է հարկման՝  
օրենսդրության  համաձայն: Բանկը կարող է շահութաբաժիններ վճարել միայն 
տարեկան արդյունքներով: 

 Օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և պարտադիր մյուս վճարումները կատարելուց 
հետո ձևավորվում է Բանկի տրամադրության տակ մնացած շահույթը, որի բաշխումն 
իրականացվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ շահութաբաժինների 
վճարման, կանոնադրությամբ սահմանված ֆոնդերի համալրման, Բանկի զարգացման 
նպատակով: 

 Բանկի բաժնետերերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշումն 
ընդունում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, որով սահմանվում են վճարման չափը և 
ժամկետները: Շահութաբաժինների վճարումը կատարվում է համաձայն Բանկի 
խորհրդի հաստատած կարգի (կարգը տեղադրված է բանկի ինտերնետային կայքի` 
www.aeb.am, «Բաժնետերեր և ներդրողներ» բաժնում):    

 Բանկի բաժնետերերին շահութաբաժիններ բաշխելն արգելվում է, եթե դրանք բաշխելու 
պահին Բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են այդ պահին Բանկում 
առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարին կամ գերազանցում են այն: 

 
Համաձայն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ տարեկան արդյունքներով շահութաբաժինների 

վճարման» կարգի. 
 

Բանկը շահութաբաժիններ է վճարում Բանկի գործունեության տարեկան արդյունքներով: 
Շահութաբաժինների վճարման չափը, կարգը և ժամկետները սահմանվում են տարեկան 
ժողովի որոշմամբ` Բանկի Խորհրդի ներկայացմամբ: Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել 
շահութաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ` հաշվի առնելով Բանկի զարգացման 
խնդիրները:Շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեն տվյալ տարվա տարեկան 
ընդհանուր ժողովի մասնակիցների ցուցակում ընդգրկված Բանկի բաժնետերերը` Բանկի 
գլխավոր գրասենյակից և մասնաճյուղերից: Շահութաբաժինները հաշվարկվում են 
բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ և վճարվում են Բանկի զուտ (կուտակված) 
շահույթից: 

 
Բաժնետերերը շահութաբաժինները ստանալու համար, ներկայացնում են. 
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 ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ օրենքով 
սահմանված նոտարի վավերացմամբ տրված լիազորագրով կամ ժառանգումը 
հիմնավորող փաստաթղթերով (նոտարական, կտակով և այլն), 

 իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայականի 
պատճեն կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածքը 
(տվյալ փաստաթղերը կարող են չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով 
ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), գրավոր 
հանձնարարական շահութաբաժինը հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ, 
ստորագրված և կնքված իրավասու մարմնի կողմից: Իրավահաջորդության 
դեպքում ներկայացվում են օրենքով պահանջվող բոլոր հիմնավորող 
փաստաթղթերը (պատճենները կցվում են ցուցակներին): 

Ոչ ռեզիդենտ (ոչ հաշվետեր հանդիսացող) բաժնետերերը, Բանկի Հաճախորդների 
սպասարկման կենտրոնական գրասենյակի (վարչության) Վարկ-ավանդային բաժնի կողմից, 
ժողովի ավարտից տասնհինգօրյա ժամկետում, գրավոր տեղեկացվում են հասանելիք 
շահութաբաժինների վերաբերյալ և տնօրինում իրենց շահութաբաժինը համապատասխան 
գրավոր տրված հանձնարարականով : 

 
2. Ձայնի իրավունքները. 
 
Համաձայն Բանկի կանոնադրության. 
 

1. Բանկի յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող 
բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները: Սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր 
հանդիսացող բաժնետերն իրավունք ունի. 

 մասնակցել Բանկի ընդհանուր ժողովին վերջինիս իրավասությանը պատկանող 
բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, 

 մասնակցել Բանկի կառավարմանը, 
 ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձին, 
 հանդես գալ առաջարկություններով բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում, 
 Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող 

բաժնետոմսերի ձայների չափով, 
2. Արտոնյալ բաժնետոմս ունեցող բաժնետերերն իրավունք ունեն մասնակցել Բանկի 
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առանց ձայնի իրավունքի, 

 
3.Անձը կամ փոխկապակցված անձինք Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում կարող են 
օրենքով սահմանված կարգով նշանակալից (ուղղակի և անուղղակի) և այլ մասնակցություն (ոչ 
նշանակալից) ձեռք բերել միայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ: 
Տվյալ անձը պետք է բավարարի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին: 

 
3. Նույն դասի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում նախապատվության իրավունքները. 
 
Նույն դասի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում նախապատվության իրավունքները 

կարգավորվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 47-ով. 
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Ընկերության կողմից բաց բաժանորդագրության միջոցով քվեարկող բաժնետոմսերի և 
քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխման դեպքում Ընկերության 
բաժնետերերը չունեն քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող 
արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Եթե տեղաբաշխվող 
բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվելու է դրամական միջոցներով, ապա Բանկի 
կանոնադրությամբ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար կարող է 
նախատեսվել քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող 
արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք` իրենց պատկանող քվեարկող 
բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն: Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն 
իրականացվելու է դրամական միջոցներով:«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանոնադրությամբ՝ 
բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը 
դրամական միջոցներով իրականացվելու դեպքում Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի 
սեփականատերերի համար քվեարկող բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի 
փոխարկվող արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք չի նախատեսված: 

 
4. Լուծարման դեպքում մնացած գույքից բաժին ստանալու իրավունքները. 
Համաձայն Բանկի կանոնադրության. 
Համաձայն ՀՀ օրենսդրության և Բանկի կանոնադրության սովորական բաժնետոմսի 

սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն իրավունք ունի Բանկի լուծարման դեպքում 
ստանալ գույքի իր հասանելիք մասը:, 

Համաձայն «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, 
ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության 
մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 31-ի՝ սնանկ ճանաչված բանկի լուծարման դեպքում Բանկի 
պարտավորությունները մարվում են լուծարային միջոցների հաշվին, հետևյալ 
հերթականությամբ` 

ա) առաջին` ադմինիստրացիայի, լուծարային կառավարչի կողմից սույն օրենքով սահմանված 
լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ և հիմնավորված ծախսերը, այդ թվում` 
աշխատավարձը` Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված նախահաշվի 
շրջանակներում. 

բ) երկրորդ` այն պարտատերերի պահանջները, որոնք բանկին վարկ, փոխառություն են 
տրամադրել կամ բանկում ավանդ են ներդրել կամ բանկային հաշվին դրամական միջոցներ են 
մուտքագրել բանկում ադմինիստրացիա նշանակվելուց հետո, բացառությամբ պարտատիրոջ և 
Կենտրոնական բանկի միջև կնքված պայմանագրով սահմանված դեպքերի. 

գ) երրորդ` Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետության դրամով բանկային 
ավանդները և բանկային հաշիվներին առկա մնացորդները` մինչև 10 միլիոն դրամի չափով, 
իսկ արտարժութային ավանդների (հաշիվների) դեպքում` 5 միլիոն դրամին համարժեք չափով: 
Մեկ անձի` բանկում մեկից ավելի ավանդներ (հաշիվներ) ունենալու դեպքում նրա բոլոր 
ավանդները միավորվում են, և դրանց հանրագումարը համարվում է մեկ ավանդ, իսկ 
ապահովագրական ընկերությունների լուծարման դեպքում՝ կյանքի ապահովագրական 
պայմանագրերից բխող պահանջները, եթե ապահովագրական ընկերությունն իրականացնում 
է կյանքի ապահովագրություն, և ոչ կյանքի ապահովագրական պայմանագրերից բխող 
պահանջները, եթե ապահովագրական ընկերությունն իրականացնում է ոչ կյանքի 
ապահովագրություն. 
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դ) չորրորդ` բանկի այլ պարտավորությունները, բացառությամբ երկրորդ հերթում ընդգրկված 
բանկային ավանդների և բանկային հաշիվների մնացորդների. 

ե) հինգերորդ` պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ բանկի 
պարտավորությունները, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
պարտադիր վճարումները. 

ե.1) վեցերորդ` ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 
զ) յոթերորդ` բանկի մասնակիցների պահանջները: 
Բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթականության «գ», «դ» և «ե.1» 

ենթակետերով սահմանված պարտատերերի թվից բացառություն են կազմում բանկի 
մասնակիցները և բանկի հետ կապված անձինք, որոնց նկատմամբ բանկի 
պարտավորությունները բավարարվում են «զ» ենթակետով սահմանված հերթում: 

 
Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 751-ի բանկի 

լուծարման դեպքում Բանկի պարտավորությունները մարվում են լուծարային միջոցների 
հաշվին, հետևյալ հերթականությամբ` 

առաջին հերթին՝ լուծարային հանձնաժողովի անդամների կողմից օրենքով սահմանված 
լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ և հիմնավորված ծախսերը, այդ թվում՝ 
աշխատավարձը. 

երկրորդ հերթին՝ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես 
նաև քաղաքացիություն չունեցող անձանց բանկային ավանդները և բանկային հաշիվներին 
առկա մնացորդները: Մեկ անձի՝ բանկում մեկից ավելի ավանդներ (հաշիվներ) ունենալու 
դեպքում նրա բոլոր ավանդները միավորվում են, և դրանց հանրագումարը համարվում է մեկ 
ավանդ. 

երրորդ հերթին՝ չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ հերթերում չընդգրկված՝ բանկի այլ 
պարտավորությունները. 

չորրորդ հերթին՝ պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների նկատմամբ բանկի 
պարտավորությունները, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
պարտադիր վճարումներ. 

հինգերորդ հերթին` ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 
վեցերորդ հերթին` բանկի մասնակիցների պահանջները: 

Սույն մասով սահմանված՝ բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարման 
հերթականության երկրորդ, երրորդ և հինգերորդ հերթերով սահմանված պարտատերերի 
թվից բացառություն են կազմում բանկի մասնակիցները և բանկի հետ կապված անձինք, որոնց 
նկատմամբ բանկի պարտավորությունները բավարարվում են վեցերորդ հերթին: 

 
5. Հետգնման պահանջի իրավունքները 
Համաձայն Բանկի կանոնադրության. 
Սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն իրավունք ունի ձեռք 

բերել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի հետգնման պահանջի իրավունք, եթե`  
 որոշում է ընդունվել Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի 

կասեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մասին, և տվյալ բաժնետերը քվեարկել է 
Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի կասեցման կամ 
խոշոր գործարք կնքելու դեմ կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չի մասնակցել.    
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 կանոնադրության  մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, կամ 
հաստատվել է կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով 
սահմանափակվել է նշված բաժնետերի իրավունքները, և նա դեմ է քվեարկել կամ չի 
մասնակցել այդ հարցի քվեարկությանը: 

 
6. Փոխարկման իրավունքները. 
 
Առաջարկվող արժեթղթերը փոխարկման իրավունքներ չեն ենթադրում: 
 
է. Եթե առաջարկվող արժեթղթերը նոր թողարկում են, ապա իրավասու մարմնի որոշման 

համառոտ բովանդակությունը այդ նոր թողարկման մասին. 
 
Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման ընթացակարգի վերաբերյալ որոշումն ընդունել է 

Բանկի Խորհուրդը: Համաձայն Բանկի Խորհրդի 26/02-02.06.2016թ. որոշման՝ որոշում է 
կայացվել թողարկել  342,466 հատ 2,500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով սովորական 
բաժնետոմսեր և տեղաբաշխել դրանք յուրաքանչյուրը 14,600 ՀՀ դրամ գնով:   

 
ը. Արժեթղթերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակումների նկարագրությունը. 
 
Թողարկման հետ կապված սահմանափակումները հետևյալն են. 

Անձը կամ փոխկապակցված անձինք Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում կարող են 
օրենքով սահմանված կարգով նշանակալից (ուղղակի և անուղղակի) մասնակցություն ձեռք 
բերել միայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ: Տվյալ անձը պետք է 
բավարարի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին: 
  ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից դիմումի մերժման հիմք են հանդիսանում հետևյալ 
փաստերի առկայությունը. 

ա/ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործություն կատարելու համար 
դատվածություն ունի. 

բ/ անձն օրինական ուժի մեջ մտած վճռով կամ դատավճռով զրկվել է ֆինանսական, 
բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում  
պաշտոններ վարելու իրավունքից. 

գ/  անձը  սնանկ  է  ճանաչվել  և  չմարված (չներված)  պարտավորություններ  ունի.       
դ/ անձի գործողությունները նախկինում հանգեցրել են Բանկի կամ այլ անձի 

սնանկացմանը. 
ե/ տվյալ անձը կամ փոխկապակցված անձինք անցյալում կատարել են այնպիսի արարք, 

որը ՀՀ Կենտրոնական բանկի հաստատած ուղեցույցով հիմնավորված՝ ՀՀ Կենտրոնական 
բանկի կարծիքով հիմքեր կան կասկածելու, որ տվյալ անձի՝ որպես բանկի բարձրագույն 
կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ձայնի իրավունք ունեցող անդամի, 
գործողությունները կարող են հանգեցնել Բանկի սնանկացման կամ ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման, կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկման. 

զ/ տվյալ գործարքն ուղղված է կամ հանգեցնում է, կամ կարող է հանգեցնել ազատ 
տնտեսական մրցակցության սահմանափակմանը. 

է/ տվյալ գործարքի հետևանքով Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերող անձը և նրա հետ փոխկապակցված անձինք ՀՀ բանկային 
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շուկայում տվյալ գործարքի հետևանքով ձեռք են բերում գերիշխող դիրք, որն իրենց 
հնարավորություն է տալիս կանխորոշել օրենսդրությամբ Բանկին թույլատրված 
գործառնությունների կամ դրանցից թեկուզ մեկի շուկայական սակագները կամ պայմանները. 

ը/ փաստաթղթերը ներկայացվել են ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևի և կարգի 
խախտումներով կամ ներկայացված փաստաթղթերում կամ տեղեկություններում արտացոլվել 
են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ. 

թ/ տվյալ գործարքի հետևանքով Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերող մասնակիցը կամ նրա հետ  փոխկապակցված անձը ՀՀ 
Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով գտնվում է ֆինանսական վատ վիճակում կամ 
նշանակալից մասնակցի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց ֆինանսական վիճակի 
վատթարացումը կարող է պատճառ հանդիսանալ Բանկի ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման, կամ Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն 
ձեռք բերող անձանց և (կամ) նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը կամ 
Բանկի հետ նրանց փոխհարաբերությունների բնույթը ՀՀ Կենտրոնական բանկի  հիմնավոր 
կարծիքով կարող է խոչընդոտել ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ 
վերահսկողության իրականացմանը կամ թույլ չի տալիս բացահայտելու կամ արդյունավետ  
կառավարելու Բանկի ռիսկերը.  

  ժ/ անձը չի ներկայացնում իր կողմից ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության 
վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և 
այլն). 

   
 Սույն կետով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում «Արժեթղթերի շուկայի  

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն հաշվետու թողարկող 
հանդիսացող բանկի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ձեռքբերման վրա, եթե 
դա կատարվել է ֆոնդային բորսայում և չի գերազանցում բանկի կանոնադրական 
հիմնադրամի 20 տոկոսը, իսկ գերազանցելու դեպքում ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախնական 
համաձայնությամբ: 

 
Արժեթղթերի ազատ շրջանառելիության սահմանափակումները հետևյալն են. 
Թողարկվող (սույն ազդագրով վաճառքի առաջարկվող) արժեթղթերը ֆոնդային բորսայում 

կարող են շրջանառվել ֆոնդային բորսայում առևտրին թույլտվություն ստանալուց հետո: 
Արտաբորսայական շուկայում արժեթղթերը կարող են օտարվել մասնավոր գործարքի 
միջոցով: 
  Շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթղթերով գործարքների իրականացման վերաբերյալ 
սահմանափակումները սահմանված են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 
129-ով և ՀՀ Կենտրոնական բանկի 2012թ. թիվ 331Ն որոշմամբ: Մասնավորապես. 

Շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթուղթն արգելվում է վաճառել տվյալ շուկայից 
դուրս, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի. 

1. մասնավոր գործարքների դեպքում, որոնց կողմերը նախապես հայտնի են. 
 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից կնքվող 

գործարքները, 
 թողարկողի կողմից իր թողարկած արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման 

գործարքները, 
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 արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի շրջանակներում բաժնային արժեթղթերով 
կատարվող գործարքները: 

2. արժեթղթերի տեղաբաշխման շրջանակներում տեղաբաշխողների կողմից իրականացվող 
գործարքների դեպքում, 

3. շուկայում առևտրին թույլատրված արժեթուղթն այլ կարգավորվող շուկայում առևտրին 
թույլտվության և վաճառելու դեպքերում: 

 
թ. Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պարտավորության 

նկարագրությունը, ինչպես նաև այն դեպքերի նկարագրությունը, երբ նման 
պարտավորությունը բացակայում է. 

 
Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պարտավորությունը, ինչպես նաև 

նման պարտավորության բացակայության դեպքերը կարգավորվում են  «Արժեթղթերի շուկայի 
մասին» ՀՀ օրենքի Գլուխ  15-ով: 

Յուրաքանչյուր անձ, որը թողարկողի բաժնային արժեթղթով մեկ կամ ավելի գործարքի 
հետևանքով դառնում է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր, 
պարտավոր է տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերն իրեն հանձնելու առաջարկ անել: Նշված 
պահանջը տարածվում է նաև այն դեպքի վրա, երբ Հաշվետու թողարկողի դիմումի հիման վրա 
օպերատորի կողմից դադարեցվել է թողարկողի արժեթղթերի առևտուրը կարգավորվող 
շուկայում: Այս դեպքում արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկը պետք է ներկայացվի 
թողարկողի այն բաժնետերերի կողմից, որոնք կողմ են քվեարկել կարգավորվող շուկայում 
թողարկողի արժեթղթերի առևտրի թույլտվության դադարեցման որոշմանը: Ընդ որում, 
կարգավորվող շուկայում թողարկողի արժեթղթերի առևտրի թույլտվության դադարեցման 
որոշմանը կողմ քվեարկած բաժնետերերը ընտրում են ներկայացուցիչ, որը կիրականացնի 
արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկն իրենց անունից:  

Անձը պարտավոր է արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի հայտարարագիրը Կենտրոնական 
բանկ ներկայացնել համապատասխան գործարքի կատարմանը հաջորդող 10 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, որի արդյունքում անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 
տոկոսի սեփականատեր: 

 Արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկ անելու պահանջը չի տարածվում այն 
դեպքերի վրա, երբ՝ 

 անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր 
տվյալ ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման արդյունքում. 

  անձը դարձել է տվյալ դասի արժեթղթերի ավելի քան 75 տոկոսի սեփականատեր՝ իր 
կողմից տվյալ դասի բոլոր արժեթղթերի համար արժեթղթերը հանձնելու ոչ 
պարտադիր առաջարկի արդյունքում. 

 արժեթղթերը ձեռք են բերվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի 
կողմից տեղաբաշխման նպատակով. 

 անձը տվյալ դասի արժեթղթերի 75 տոկոսը գերազանցող մասը դրանց ձեռքբերման 
օրվանից` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, օտարում է այն անձին, որը 
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 151-րդ հոդվածի համաձայն չի համարվում 
համատեղ գործելու համաձայնությամբ հանդես եկող անձ և պայմանով, որ այդ 
ժամկետի ընթացքում տվյալ արժեթղթերի թողարկողի բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողով չի գումարվում: 
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ժ. Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման կարգի ամբողջական և մանրամասն 

նկարագիրը. 
 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար Բաժնետերերի բաժնետոմսերից 
ստացվող եկամուտների հարկումը կատարվում է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 
Հոդված 5-ի, Հոդված 7-ի և Հոդված 26-ի համաձայն: Մասնավորապես. 

Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է հարկատուի ստացած 
շահաբաժինների գումարի չափով, այսինքն՝ շահաբաժինները (բաժնետոմսերից ստացվող 
եկամուտները) չեն հարկվում շահութահարկով:  

 
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց դեպքում հարկումը կատարվում է՝ 

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 5-ի, Հոդված 26-ի, Հոդված 53 -ի և Հոդված 57-ի 
համաձայն: Մասնավորապես. 

Այս դեպքում շահաբաժինները (բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտները) ենթակա են 
շահութահարկով հարկման որպես պասիվ եկամուտներ՝ 10% դրույքաչափով: Հարկումը 
կատարվում է հարկային գործակալի (բանկի) կողմից` եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ (ոչ 
ռեզիդենտին վճարվող եկամտի ընդհանուր գումարից): 

 
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտների 

հարկումը կատարվում է  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 5-ի, Հոդված 7-ի 
համաձայն:  

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտների 
հարկումը կատարվում է  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 5-ի, Հոդված 7-ի, և 
Հոդված 9 -ի  համաձայն: Մասնավորապես. 

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ հարկ վճարողի հարկվող օբյեկտի որոշման 
ժամանակ համախառն եկամուտը նվազեցվում է ստացված շահաբաժինների չափով, այսինքն՝ 
շահաբաժինները (բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտները) չեն հարկվում եկամտային 
հարկով: 

 
  

4. ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
  
1) Առաջարկի պայմանները, առաջարկի վիճակագրությունը, ակնկալվող 

ժամանակացույցը և այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկից օգտվելու 
համար. 

 
ա. Թողարկման և (կամ) առաջարկի ընդհանուր ծավալը. 
 
Առաջարկի ծավալն ամբողջությամբ բաղկացած է թողարկվող 342,466 հատ սովորական 

բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 2,500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնց ընդհանուր 
գումարային ծավալը շուկայական արժեքով կազմում է 5,000,003,600 ՀՀ դրամ 
(յուրաքանչյուրը 14,600 ՀՀ դրամ շուկայական գնով), անվանական արժեքով՝ 856,165,000 ՀՀ 
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դրամ (յուրաքանչյուրը 2,500 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով), որն ամբողջությամբ ենթակա է 
բաժանորդագրության: 

 
բ. Առաջարկի իրականացման սկիզբը և ավարտը (ներառյալ` ժամկետների ցանկացած 

հնարավոր փոփոխություններ). 
 
Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման սկիզբ է համարվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սույն 

Ազդագրի գրանցման օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային օրվա ժամը 09:00-ն, իսկ 
ավարտ՝ 30.09.2016թ. ժամը 16:00-ն: Մինչև նշված ժամկետը բաժնետոմսերի ամբողջ ծավալի 
բաժանորդագրության դեպքում Բանկը դադարեցնում է բաժանորդագրության գործընթացը:  

Ազդագիրը կհրապարակվի տեղեբաշխումից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ՝ Բանկի 
կայքում www.aeb.am: 

Տեղաբաշխման ժամկետների վերաբերյալ հնարավոր փոփոխությունները կարող են 
կատարվել Բանկի խորհրդի որոշմամբ: 

 
գ. Առաջարկից օգտվելու համար դիմելու գործընթացի մանրամասն նկարագրություն.  
 

Բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը կատարվում է դրամով, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-
ում բացված 163003702772 հաշվեհամարին միանվագ մուտքագրման կամ փոխանցման 
կարգով: Մինչև կապիտալի ավելացումը ՀՀ Կենտրոնական բանկում գրանցելը գումարը 
փոխանցվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման 
նպատակով բացված թիվ 103002401638  կուտակային հաշվի վրա: 

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման/բաժանորդագրման նպատակով ներդրողը 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ներկայացնում է բաժանորդագրության հայտ (այսուհետ` հայտ) և 
համապատասխան հաշվին կատարված վճարումը կամ փոխանցումը հավաստող 
փաստաթուղթ: 

Հայտն առնվազն պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները. 
 Ներդրողի անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, 

բնակության վայրը, ստորագրությունը (իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, 
գտնվելու վայրը, իրավասու (լիազորված) անձի ստորագրությունը), 

 ձեռքբերվող բաժնետոմսերի քանակը, 
 «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ հաշվի օպերատորի կողմից բացված 

անձնական հաշվի համարը: 
Հայտին կից ներկայացվում են. 

 ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթղթի (առկայության դեպքում 
սոցիալական քարտի կամ հանրային ծառայության համարանիշ պարունակող 
փաստաթղթի) պատճենները (կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ 
չստանալու վերաբերյալ) 

 իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման վկայականը (ՀՀ պետական 
ռեգիստրում գրանցված ռեզիդենտ իրավաբանական անձի, ոչ ռեզիդենտ 
իրավաբանական անձանց ՀՀ-ում ստեղծված մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների 
դեպքում նաև գործող ղեկավարի գրանցման ներդիրը ) կամ միասնական պետական 
գրանցամատյանից տրված քաղվածքը  , լիազորված անձի դեպքում նաև լիազորագիրը: 
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 Հայտ ներկայացրած անձինք գրանցվում են հատուկ այդ նպատակով բացված 
գրանցամատյանում, իսկ վավեր Հայտերը բավարարվում են ըստ ներկայացման ժամկետի 
հերթականության: 

Բաժանորդագրման հայտը կհամարվի վավեր միայն ձեռք բերվող բաժնետոմսերի 
դիմաց լրիվ վճարման պահից: 
 
դ. Այն հանգամանքները, որոնց դեպքում առաջարկը կարող է հետաձգվել կամ չեղյալ 

հայտարարվել. 
 
 Առաջարկի հետաձգման կամ չեղյալ հայտարարման դեպքերը կարգավորվում են  

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 20-ով և Հոդված 21-ով: 
  
1. Եթե տեղաբաշխողը տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացնում է ազդագրի լրացում, որը 

կապված է ազդագրում ներառված տեղեկատվության էական փոփոխության, նոր էական 
հանգամանքի կամ փաստի ի հայտ գալու հետ, ապա նա ներդրողի պահանջով պարտավոր է 
չեղյալ համարել ներդրողի տված ակցեպտը և հետ վերադարձնել բաժանորդագրության 
ընթացքում նրանից ստացված միջոցները կամ հետ գնել մինչև լրացման ներկայացումը 
ներդրողին վաճառված արժեթղթերը՝ առնվազն նրա կողմից արժեթղթերի ձեռքբերման գնով: 

Հետգնման պահանջը պետք է տեղաբաշխողին ներկայացվի գրավոր: Հետգնման 
պահանջի ներկայացման ժամկետը սահմանվում է 5 աշխատանքային օր՝ ազդագրի լրացման 
հրապարակումից հետո: 

Արժեթղթերի հետգնումը և տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցների վերադարձն 
իրականացվում են պահանջը ներկայացնելուց հետո` առավելագույնը 10 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում: 

2. Կենտրոնական բանկն իր որոշմամբ կասեցնում է տեղաբաշխման ընթացքը, եթե՝ 
 տեղաբաշխման ընթացքում խախտվել են օրենքի և (կամ) հրապարակային 

առաջարկը կարգավորող այլ իրավական ակտերի պահանջները. 
 տեղաբաշխման ընթացքում չեն պահպանվել ազդագրում սահմանված 

հրապարակային առաջարկի պայմանները. 
 ազդագիրը պարունակում է էական սխալներ և ապակողմնորոշիչ տեղեկություններ, 

կամ նրանում էական փաստ է բաց թողնված կամ խեղաթյուրված: 
3. Տեղաբաշխումը կասեցնելու որոշումը պետք է պարունակի հայտնաբերված 

խախտումները և բացթողումները վերացնելու հանձնարարական և դրա կատարման 
ժամկետները, որի կատարումից հետո Կենտրոնական բանկի թույլտվությամբ տեղաբաշխումը 
կարող է շարունակվել: 

4. Տեղաբաշխողի նախաձեռնությամբ տեղաբաշխման ընթացքը կարող է կասեցվել միայն 
Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օրով: Եթե 
կասեցման ժամկետն ավարտվելու պահից` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
տեղաբաշխումը չի շարունակվում, ապա տեղաբաշխողը պարտավոր է դադարեցնել 
տեղաբաշխումը և վերադարձնել տեղաբաշխման ընթացքում ստացված միջոցներն 
արժեթղթերը ձեռք բերած անձանց` կասեցման ժամկետի ավարտից 10 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: 

5. Տեղաբաշխողը պարտավոր է տեղաբաշխումը կասեցնելու և շարունակելու, 
տեղաբաշխումը դադարեցնելու և դրա ընթացքում ստացված միջոցները վերադարձնելու 
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մասին տեղեկատվությունը հրապարակել առնվազն այն միջոցներով, որոնցով հրապարակվել 
է հրապարակային առաջարկի մասին հայտարարությունը: 

 
Առաջարկի հետաձգման կամ չեղյալ հայտարարման դեպքում գումարների հետ վերադարձն 

իրականացվում է բաժանորդագրության հայտ ներկայացրած անձի դիմումի հիման վրա, 
դիմումում նշված եղանակով՝ կանխիկ կամ անկանխիկ՝ փոխանցելով դիմումում նշված 
հաշվեհամարին: 

 
ե. Բաժանորդագրության նվազեցման հնարավորությունը, ինչպես նաև այդ պարագայում 

դիմորդների (հայտ ներկայացրած ներդրողների) կողմից վճարված գումարները հետ 
վերադարձնելու եղանակը և ձևը. 

 
Տեղաբաշխումն իրականացվելու է հետևյալ պայմաններով. 
Բաժանորդագրությունը համարվում է կայացած տեղաբաշխման ցանկացած ծավալների 

ապահովման դեպքում: 
Հայտերը բավարարվում են ըստ ներկայացման ժամանակագրական հերթականության: 

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում գնման նախապատվության իրավունք չի 
նախատեսվում: Բանկի բաժնետոմսերում ներդրողն իր կողմից Տեղաբաշխողին ներկայացված 
Հայտի բավարարման մասին տեղեկացվում է Հայտի ներկայացման պահին: 

Հայտ ներկայացրած ներդրողների բաժանորդագրության նվազեցումն իրականացվում է 
հետևյալ կերպ.  

• եթե ներկայացված հայտերում նշված բաժնետոմսերի քանակը գերազանցում է 
տեղաբաշխման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը, ապա առաջնայնությունը տրվում է 
ավելի վաղ ներկայացված հայտերին: 

• տեղաբաշխման ենթակա բաժնետոմսերի քանակին համապատասխան 
քանակությունը լրացնող վերջին հայտը կարող է բավարարվել մասնակիորեն: 

Այս դեպքում դիմորդների (հայտ ներկայացրած ներդրողների) կողմից վճարված գումարները 
վերադարձվում են դիմորդին՝ նրա կողմից Բանկ ներկայացված դիմումի հիման վրա: 

 
զ. Այն նվազագույն և առավելագույն գումարները, որոնք կարող են նշվել ձեռքբերման 

(բաժանորդագրության) հայտերում: Այդ սահմանաչափերը կարող են նշվել կամ որպես 
արժեթղթերի նվազագույն և առավելագույն թույլատրելի քանակներ, կամ որպես ձեռքբերման 
նվազագույն և առավելագույն թույլատրելի համախառն գումարներ. 

 
Բաժնետոմսերի բաժանորդագրության նվազագույն և առավելագույն մեծությունների (Գնման 

հայտերում նշվող գումարների) վերաբերյալ սահմանափակումներ չկան: 
 
է. Այն ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում հայտը կարելի է հետ կանչել` նախատեսելով, որ 

ներդրողները կարող են հետ ստանալ բաժանորդագրության վճարները. 
 
Ներդրողների կողմից ներկայացված հայտերը հետկանչման ենթակա չեն: 
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ը. Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները (պարբերականությունը, բանկային 
հաշիվները և այլն) և ժամկետները, ինչպես նաև արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և 
ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը. 

 
Բաժնետոմսերի դիմաց վճարումները կատարվում են՝ մուտքագրվելով կամ փոխանցվելով 

Բանկում բացված 163003702772 հաշվեհամարին:  
Բաժնետոմսերի սեփականության իրավունքը գրանցվում է «Հայաստանի Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից, իսկ սեփականության իրավունքը 
հավաստող քաղվածքները տրամադրվում են «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» 
ԲԲԸ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպության կողմից հաստատված կարգով և 
ժամկետներում: Ներդրողը սեփականության իրավունքի գրանցման, ինչպես նաև 
սեփականության իրավունքը հավաստող քաղվածքի տրամադրման դիմաց վճարում է 
համաձայն «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ հաշվի օպերատորի կողմից 
սահմանված սակագների: Գնորդի՝ բաժնետոմսի նկատմամբ սեփականության իրավունքը 
ծագում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի կենտրոնական 
դեպոզիտարիայում կամ ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված ցանկացած այլ պահառուի մոտ 
գնորդի անունով այդ բաժնետոմսի գրանցման պահից, սակայն դրանից բխող իրավունքները 
գնորդը կարող է իրացնել տեղաբաշխման ամբողջ գործընթացի ավարտից ու Բանկի 
ընդհանուր ժողովի կողմից տեղաբաշխման արդյունքներն ամփոփելուց և լրացուցիչ 
բաժնետոմսերի թողարկման հետևանքով Բանկի կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունն 
արտացոլող կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը) ՀՀ կենտրոնական 
բանկի կողմից գրանցելուց հետո: 

Բաժնետոմսերը գնորդի հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ հանձնարարականը Բանկը 
«Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ին (Կենտրոնական դեպոզիտարիա) է ներկայացնում Բանկի 
կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունն արտացոլող կանոնադրությունը (նոր 
խմբագրությամբ կանոնադրությունը) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո 10 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
թ. Առաջարկի արդյունքների հրապարակման ձևի և ժամկետների ամբողջական 

նկարագրությունը. 
 
Բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքները հրապարակվում են Բանկի 

ինտերնետային կայքում տեղաբաշխման ավարտի օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային 
օրվա ընթացքում: 

 
ժ. Նախապատվության իրավունքից օգտվելու գործընթացի նկարագրությունը. 
 
Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում գնման նախապատվության իրավունք չի 

նախատեսվում, գնման հայտերը բավարարվում են ըստ ներկայացման ժամկետի 
հերթականության: 

 
2) Տեղաբաշխման պլանը 
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ա. Բաժնետոմսերի առաջարկն ուղղված է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց: Բանկի բաժնետոմսերի առաջարկն իրականացվելու է բաց 
բաժանորդագրության և ազատ վաճառքի սկզբունքով՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ միջոցով: 

բ. ըստ թողարկողի ունեցած տվյալների Բանկի խոշոր բաժնետերերից յուրաքանչյուրը՝ 
Սուքիասյան Սարիբեկը, Սուքիասյան Խաչատուրը, Սուքիասյան Ռոբերտը և Սուքիասյան 
Էդուարդը նախատեսում են բաժանորդագրվել առաջարկվող արժեթղթերի 5 և ավելի 
տոկոսին: 

գ. Բանկի բաժնետոմսերում ներդրողն իր կողմից Տեղաբաշխողին ներկայացված Հայտի 
բավարարման մասին տեղեկացվում է Հայտի ներկայացման պահին: 

դ. Մանր ներդրողների, ինստիտուցիոնալ ներդրողների կամ թողարկողի աշխատակիցների 
համար առանձին տրանշ նախատեսված չէ: 
ե. Գնման հայտերը բավարարվում են ըստ ներկայացման ժամանակագրական 
հերթականության:  

Եթե ներկայացված հայտերում նշված բաժնետոմսերի քանակը գերազանցում է 
տեղաբաշխման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը, ապա առաջնայնությունը տրվում է ավելի 
վաղ ներկայացված հայտերին: 

Տեղաբաշխման ենթակա բաժնետոմսերի քանակին համապատասխան քանակությունը 
լրացնող վերջին հայտը կարող է բավարարվել մասնակիորեն:  

Հայտը կարող է մերժվել հետևյալ դեպքերում.  
 Բաժնետոմսերի ձեռքբերման/բաժանորդագրման նպատակով ներդրողի կողմից 

ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ կեղծ, 
 տվյալ ներդրման համար օրենսդրությամբ պահանջվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի 

նախնական համաձայնության ստացում և Կենտրոնական բանկը մերժել է նախնական 
համաձայնության տրամադրումը, 

 տեղաբաշխման ենթակա բաժնետոմսերի քանակն սպառվել է: 
Այս դեպքում դիմորդների (հայտ ներկայացրած ներդրողների) կողմից վճարված գումարների 

հետ վերադարձման նպատակով Տեղաբաշխողի հաշվից համապատասխան գումարը 
վճարվում է ներդրողին: 

 
3) Առաջարկի գինը 
ա. Բանկի խորհրդի կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից թողարկվող բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման գինը սահմանված է 14,600 ՀՀ դրամ: 
Բաժանորդագրության ընթացքում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից մատուցվող 

խորհրդատվական և բաժանորդագրության գործընթացի հետ կապված այլ ծառայությունների 
դիմաց ներդրողը որևիցե ծախս չի կատարում: «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» 
ԲԲԸ հաշվի օպերատորի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները գանձվում 
են համաձայն հաշվի օպերատորի կողմից սահմանված սակագների, որոնց հետ ներդրողը 
կարող է ծանոթանալ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ պաշտոնական ինտերնետային 
կայքի միջոցով՝ www.nasdaqomx.am: 

բ. Առաջարկի գինը ներդրողին հասանելի է դառնում սույն ազդագրի միջոցով: 
 
4) Տեղաբաշխումը 
ա. Բաժնետոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխում (անդերռայթինգ) չի իրականացվելու: 
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բ. այն անձանց անվանումները և գտնվելու վայրերը, որոնք համաձայնել են իրականացնել 
չերաշխավորված տեղաբաշխում, այդ թվում` լավագույն ջանքերի սկզբունքով տեղաբաշխում. 

 
Բաժնետոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխումն իրականացվելու է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 

ԲԲԸ կողմից: 
« ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ » ԲԲԸ,  
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Ամիրյան 23/1: 
 
գ. երաշխավորված և չերաշխավորված տեղաբաշխողների հետ կնքված պայմանագրերի 

էական պայմանները և տեղաբաշխման համար գանձվող միջնորդավճարները: Եթե 
երաշխավորված տեղաբաշխման պայմանագիրը թողարկման ոչ լրիվ ծավալն է ընդգրկում, 
ապա պետք է նշել թողարկման այն մասը, որը չի ծածկում այդ պայմանագիրը: Այստեղ պետք է 
նշել նաև յուրաքանչյուր տեղաբաշխողի մասը տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալում. 

 
Բաժնետոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխումն իրականացվելու է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 

ԲԲԸ կողմից: 
  
 

դ. երբ է կնքվել կամ երբ է նախատեսվում կնքել երաշխավորված տեղաբաշխման 
(անդերռայթինգի) պայմանագիրը. 

 
Բաժնետոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխում (անդերռայթինգ) չի իրականացվելու: 
 
ե. Բաժնետոմսերի բաժանորդագրության դիմաց վճարումները կատարվում են դրամով, 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում բացված 163003702772 հաշվեհամարին միանվագ 
մուտքագրման կամ փոխանցման կարգով: Բաժնետոմսերի գրանցման և հաշվառման 
նպատակով արժեթղթերի համապատասխան հաշիվները բացվում են «Հայաստանի 
Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ հաշվի օպերատորների միջոցով, որոնց ցանկը և 
հասցեները տեղադրված են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում www.nasdaqomx.am: 

  
5. ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  
1) Առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ 

Արմենիա» ԲԲԸ «B» հարթակում (ցուցակում) առևտրին թույլտվություն: Առևտրին 
թույլտվության հայցը կարող է նաև չբավարարվել: Առևտրին թույլտվության հայցը 
ներկայացվելու է  տեղաբաշխման ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:    
Արժեթղթերի ցուցակման մասին որոշման կայացման գործընթացը կանոնակարգված է 
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «Արժեթղթերի 
ցուցակման և առևտրին թույլատրման» կանոնների 16-րդ գլխով: 

2) Բանկի բաժնետոմսերը ցուցակված են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ «B» 
հարթակում (ցուցակում): 
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3) Առաջարկվող կամ առևտրին թույլտվության առարկա արժեթղթերի մասով երկրորդային 
շուկայում իրացվելիություն ապահովելու (շուկա ստեղծող հանդիսանալու) պարտավորություն 
ունեցող անձինք չկան: 

4) Գնի կայունացմանն ուղղված միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 
  

6. ՎԱՃԱՌՈՂ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԸ 
  

Սույն ազդագրի միջոցով ներկայիս բաժնետերերին պատկանող բաժնետոմսերի 
վաճառքի առաջարկ չի նախատեսվում: Առաջարկը վերաբերում է միայն Բանկի կողմից 
լրացուցիչ տեղաբաշխվող սովորական անվանական բաժնետոմսերին: 

  
7. ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԾԱԽՍԵՐԸ 

  
Հնարավոր ներգրավվող զուտ գումարների մեծությունը հաշվարկվում է որպես 

հավաքագրված համախառն գումարների և հավաքագրման նպատակով կատարված ծախսերի 
տարբերություն: Հնարավոր հավաքագրվող համախառն գումարները Բանկի գնահատմամբ 
կկազմեն 5,000,003,600 ՀՀ դրամ: Հավաքագրման նպատակով կատարված ծախսերը 
հետևյալն են՝  ազդագրի գրանցման պետական տուրքը՝ 50.0 հազ. դրամ:  

 
8. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

  
1) ներկայացվող տեղեկատվության հետ կապված խորհրդատուներ չեն ներգրավվել: 
2) Անկախ աուդիտորի կողմից սույն բաժնի տվյալները առանձին աուդիտի ենթարկված չեն: 
3) Փորձագետ կամ խորհրդատու, որի կարծիքը օգտագործվել է հայտարարագրում կամ 

երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվություն`  առկա չէ: 
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ԲԱԺԻՆ 3. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԸ 
 

1) Բանկի 2013թ.-ի, 2014թ.-ի և 2015թ.-ի աուդիտն իրականացրել է «Դելոյթ Արմենիա» 
ՓԲԸ-ն, որի գտնվելու վայրը և կապի միջոցներն են. 
«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ 
Գործադիր տնօրեն` Սրբուհի Հակոբյան 
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Ամիրյան 4/6, հեռ. +374(10) 52 65 20, ֆաքս +374 (10) 52 75 20, 
www.deloitte.ru: 

«Դելոյթը» ապրանքանիշ է , որը համախմբում է ավելի քան 200,000 մասնագետների 
աշխարհի ավելի քան 151 երկրներում գործող անկախ ընկերություններում, ովքեր 
համագործակցելով միմյանց հետ տրամադրում են աուդիտի, ձեռնարկության ռիսկերի 
կառավարման, ֆինանսական, հարկային և իրավաբանական խորհրդատվական 
ծառայություններ իրենց հաճախորդներին: 

«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է «Դելոյթ ԱՊՀ Հոլդինգ Լիմիթեդ»-ի մասը, 
որն իր հերթին մտնում է «Դելոյթ Տուշ Տոմացու Լիմիթեդ»-ի կազմի մեջ: 
 

 
2) Եթե պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում բանկի աուդիտորները 

փոփոխվել են, հեռացվել են կամ նորից չեն ընտրվել որպես աուդիտոր, ապա նշել դրա 
հիմնական պատճառները. 

 
 Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում բանկի աուդիտորները չեն փոփոխվել : 
 

2. ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
 

Բանկում ներդրված ռիսկերի կառավարման ճկուն համակարգը ենթարկվում է 
շարունակական կատարելագործման` ելնելով կայուն, հուսալի, արդյունավետ և ապահով 
գործունեության ծավալման նպատակներից: Բանկում ձևավորված ռիսկերի կառավարման 
համակարգի զարգացման և կատարելագործման հերթական փուլը Բանկի գործունեության և 
այն կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի համապատասխանեցումն էր ISO/IEC 
27001:2005 (Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ) միջազգային 
ստանդարտի պահանջներին: 

Ռիսկերի կառավարման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` Բանկի 
գործունեության ընթացքում հնարավոր ռիսկերի նույնականացում, գնահատում, հսկողություն, 
հաղորդակցում-հաշվետվություն և գնահատված ռիսկերին արձագանքում: Ընդ որում 
ռիսկերին արձագանքման փուլն իրականացվում է ռիսկից խուսափման, ռիսկի նվազեցման, 
ռիսկի ընդունման կամ ռիսկի փոխանցման տարբերակներով: Ակտիվների և պասիվների 
կառավարման գործընթացի հիմքում ընկած են մշակված և շարունակաբար 
կատարելագործվող մաթեմատիկական մոդելների միջոցով իրականացվող վերլուծությունները` 
ուղղված կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը և ռիսկերի զսպման 
մեխանիզմների կիրառմանը: Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման գործիքների 
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կիրառման, գործընթացների կանոնակարգման, վերլուծության, կանխատեսման և ներքին 
հսկողության համակարգի մշտական կատարելագործման արդյունքում` Բանկը 
հնարավորություն է ստանում ռիսկերի կառավարման համակարգի միջոցով ապահովել ռիսկ-
եկամուտ օպտիմալ հարաբերակցությունը` Բանկի զարգացման կշռադատված 
ռազմավարության պայմաններում բացառելով կամ նվազագույնի հասցնելով Բանկի 
գործունեության ընթացքում հնարավոր ռիսկերով պայմանավորված կորուստները և 
ապահովելով գործող նորմատիվային դաշտի պահանջները: Ռիսկերի կառավարման 
հիմնական սկզբունքները, առանձին ռիսկատեսակների գնահատման և կառավարման 
մոտեցումները, մեթոդաբանությունները և մոդելները սահմանված են բանկի ներքին 
իրավական ակտերում` զուգակցելով դրանք բանկի համախառն ռիսկի գնահատման և դրա 
օպտիմալ կառավարման միջոցառումների սահմանմամբ: Բանկի ռիսկերի կառավարման 
համակարգը ներքին և արտաքին միջավայրերում տեղի ունեցող փոփոխություններին, բանկի 
ռազմավարական խնդիրներին և իրականացվող գործառնությունների ծավալային և 
որակական բնութագրերին համապատասխանեցնելու նպատակով ռիսկերի կառավարման 
ոլորտը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը պարբերաբար վերանայվում են: 

Համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ռիսկերի կառավարման քաղաքականության» 
պահանջների, հաշվի առնելով Բանկային վերահսկողության բազելյան կոմիտեի և GARP-ի 
(Generally Accepted Risk Principles) ռիսկերի կառավարման սկզբունքները` բանկում մշակվել և 
ներդրվել են հետևյալ հիմնական ռիսկատեսակների գնահատման և կառավարման մոդելները. 

 վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկը  վարկի, հաշվարկված տոկոսի կամ դրանց մի 
մասի պայմանագրով սահմանված ժամկետներից ուշացման կամ 
անվերադարձելիության հնարավոր վտանգն է` պայմանավորված վարկառուի 
ֆինանսական վիճակի վատթարացմամբ, գրավի արժեզրկմամբ և նման այլ 
պատճառներով: 

 շուկայական ռիսկ 
 տոկոսադրույքների փոփոխման ռիսկ: Տոկոսադրույքի փոփոխման ռիսկը 

շուկայում տոկոսադրույքների փոփոխության բացասական ազդեցության 
հավանականությունն է Բանկի զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի 
տնտեսական արժեքի վրա: 

 արտարժութային ռիսկ: Արտարժութային ռիսկը արտարժույթի 
փոխարժեքների տատանման արդյունքում Բանկի կորուստներ կրելու 
հավանականությունն է: 

 Գնային ռիսկը որևէ բորսայում(ներում) ցուցակված, բանկի հաշվեկշռում 
շուկայական ընթացիկ գներով արտացոլվող ֆինանսական գործիքների 
շուկայական գների անբարենպաստ փոփոխությունների հետևանքով 
Բանկի կողմից ֆինանսական կորուստներ կրելու վտանգն է` 
պայմանավորված ինչպես տվյալ կապիտալի գործիքի և դրա թողարկողի, 
այնպես էլ շուկայում շրջանառվող կապիտալի գործիքների շուկայական 
գների ընդհանուր տատանումների հետ կապված գործոններով (տվյալ 
կապիտալի գործիքի գծով երկար կամ կարճ դիրքի առկայության 
պայմաններում): 

 իրացվելիության ռիսկ: Իրացվելիության ռիսկը հավանականությունն է, որ 
բանկն ի վիճակի չի լինի ճիշտ ժամանակին բավարարել իր պարտատերերի 
պահանջներն` առանց լրացուցիչ կորուստներ կրելու: 
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 գործառնական ռիսկ: Գործառնական ռիսկը սահմանվում է որպես ուղղակի կամ 
անուղղակի կորուստների վտանգ` առաջացած կամ պայմանավորված Բանկի 
անձնակազմի ոչ համարժեք /արհեստավարժության պակաս/, կամ սխալ 
/պատահական, միտումնավոր/ գործողություններով, բանկային գործընթացների 
կազմակերպման և կատարման թերություններով, խափանումներով 
/սարքավորումների տեխնիկական անսարքություն, ընթացակարգերի 
անկատարություն/, ինչպես նաև անբարենպաստ արտաքին միջավայրի 
գործողություններով և իրավիճակներով /խարդախություն, տարերային աղետ/: 

 Հեղինակության ռիսկը Բանկի բարի համբավի, հասարակական կարծիքի և 
հաճախորդների և/կամ գործընկերների կողմից վերաբերմունքի վատթարացման 
հետևանքով հնարավոր կորուստների վտանգն է:  

 Վարակի ռիսկը որևէ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ կամ տնտեսության ոլորտում 
առաջացած խնդիրների հնարավոր շղթայական ազդեցությունն է այլ 
տնտեսվարող սուբյեկտ(ներ)ի կամ տնտեսության ոլորտ(ներ)ի վրա, որը կարող է 
բացասաբար անդրադառնալ Բանկի գործունեության վրա: 

 Ռազմավարական ռիսկը հեռանկարային զարգացման ուղղության սխալ 
ընտրության և սխալ ռազմավարական որոշումների կայացման ռիսկն է, որի 
արդյունքում ռազմավարական զարգացման նպատակների իրականացումը 
կարող է հանգեցնել կորուստների կամ չի կարող ապահովել կանխատեսվող 
արդյունքները: 

 Օրենսդրական, նորմատիվային դաշտի փոփոխության ռիսկը կարող է ոչ 
բարենպաստ ազդեցություն ունենալ Բանկի գործունեության  վրա, խստացնելով 
կամ բարդացնելով գործընթացները, ներառյալ հարկային դաշտի փոփոխությունը 
իր երկակի ազդեցությամբ` թե’ Բանկի հաճախորդների, թե’ Բանկի հարկման 
ռեժիմի փոփոխության առումով: 

 Երկրի ընդհանուր և տնտեսական միջավայրի ռիսկը (քաղաքական, 
սոցիալական և այլ գործոններ)՝ ենթադրում է զարգացման տարբեր սցենարների 
պայմաններում Բանկի հնարավոր միջոցառումների, անհրաժեշտ 
գործողությունների և գործելակերպի կարգավորում: 

 
Բանկում ներդրված մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել և 

օպտիմալ կառավարել վարկային ռիսկը՝ որպես էկզոգեն փոփոխականներ ներառելով նաև 
էքսպերտային գնահատականները և նպաստելով վարկի տրամադրման հիմնավորված 
որոշումների կայացմանը: Բանկի վարկային պորտֆելի կառուցվածքի հնարավոր տարբեր 
փոփոխությունների ազդեցությունները Բանկի գործունեության ընթացիկ ցուցանիշների վրա 
վերլուծվում և գնահատվում է սթրես թեստավորման և տարբեր հավանական սցենարների 
դիտարկման միջոցով: Վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետ համակարգի շնորհիվ 
բանկի վարկային պորտֆելը շարունակում է պահպանել ավանդական բարձր որակը և ցածր 
ռիսկայնության աստիճանը: 

 
Վարկային պորտֆելի որակական վերլուծությունն ըստ ոոլորտների ռիսկայնության 

ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում.  
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31.12.2015թ. 

Վարկերն ըստ ոլորտների 

մնացորդ 
(հազ. 
դրամ) 

Սպառողական 18,876,453 
Ոչ ժամկետանց 18,428,482 

Ժամկետանց 447,971 
Առևտուր 10,716,641 

Ոչ ժամկետանց 10,264,384 
Ժամկետանց 452,257 

Արտադրություն 9,206,363 
Ոչ ժամկետանց 9,184,161 

Ժամկետանց 22,202 
Շինարարություն 4,268,965 

Ոչ ժամկետանց 4,268,965 
Ժամկետանց 0 

Հիփոթեքային 3,216,232 
Ոչ ժամկետանց 3,197,640 

Ժամկետանց 18,592 
Գյուղատնտեսություն 1,939,702 

Ոչ ժամկետանց 1,914,548 
Ժամկետանց 25,154 

Այլ ճյուղեր 11,953,275 
Ոչ ժամկետանց 11,901,529 

Ժամկետանց 51,746 
 

 
Տոկոսադրույքների փոփոխության ռիսկը գնահատվում է միջազգային պրակտիկայում 

լայն տարածում գտած «GAP մոդելի» միջոցով՝ տոկոսադրույքների փոփոխման նկատմամբ 
զգայուն ակտիվների և պարտավորությունների դիսբալանսի և ժամկետայնության 
ճեղքվածքների վերլուծության հիման վրա: «Դյուրացիայի մոդելի» հիման վրա տոկոսադրույքի 
փոփոխման ռիսկը գնահատվում է ակտիվների և պարտավորությունների միջին կշռված 
ժամկետայնության ցուցանիշների կիրառմամբ` դիտարկելով դյուրացիան որպես 
տոկոսադրույքների փոփոխության նկատմամբ ակտիվների և պարտավորությունների ներկա 
արժեքների զգայունության գնահատման գործիք: Իրականացվում է նաև առանձին 
արժույթներով արտահայտված ակտիվների և պարտավորությունների ճեղքվածքների 
վերլուծություն` զուտ տոկոսային եկամտի վրա դրանց տոկոսադրույքների փոփոխության 
ազդեցության տեսանկյունից: Նշված մոդելները հնարավորություն են տալիս իրականացնել 
ակտիվների և պարտավորությունների օպտիմալ կառավարում` հեջավորելով տոկոսադրույքի 
ռիսկը: 

Ստորև ներկայացված է 31.12.15թ. դրությամբ բանկի զուտ տոկոսային եկամտի և 
կապիտալի զգայունությունը տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ. 
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2015թ. 
Արժույթ  Փոփոխությունն

եր հիմնական 
տոկոսադրույքն
երում  

Զուտ 
տոկոսային 
եկամտի 
զգայությունությո
ն  

Կապիտալի 
զգայունություն  

Ընդամենը  

ՀՀ դրամ  100  -  (256,885)  (256,885)  
ԱՄՆ դոլար  100  (19,963)  -  (19,963)  
ՀՀ դրամ  (100)  -  272,936  272,936  
ԱՄՆ դոլար  (100)  19,963  -  19,963  
 
Բանկում իրացվելիության ռիսկի կառավարումն իրականացվում է ակտիվա-

պասիվային գործառնությունների` ըստ ժամկետների և ծավալների տեղաբաշխվածության 
կարգավորման և օրական դրամական հոսքերի համապատասխանեցման միջոցով` 
պահպանելով  իրացվելիության և շահութաբերության օպտիմալ հարաբերակցությունը: 
Ժամկետայնության ճեղքվածքների հիմնադրույթի կիրառման հիման վրա Բանկում ներդրված 
իրացվելիության ցուցանիշների գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունը 
հնարավորություն է ընձեռում հաշվարկված ակնթարթային, մինչև 90 օր և մինչև 1 տարի 
կուտակային իրացվելիության ցուցանիշների ժամանակային շարքերի հիման վրա գնահատել 
ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության ճեղքվածքների ազդեցությունը 
Բանկի իրացվելիության վրա, որը հիմք է հանդիսանում ակտիվների և պարտավորությունների 
կառավարման օպտիմալ որոշումների կայացման համար: Սթրես թեստավորման սցենարային 
մոդելը հնարավորություն է տալիս գնահատել իրացվելիության նորմատիվների վրա շոկային 
տարբեր հնարավոր իրավիճակների ազդեցությունը: Բանկի կողմից ներգրավված ցպահանջ և 
ժամկետային միջոցների կենտրոնացումների ռիսկի գնահատման տնտեսամաթեմատիկական 
մոդելը, քվանտիլային վերլուծության հիման վրա, հնարավորություն է տալիս գնահատել 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ցպահանջ և ժամկետային ավանդների 
կենտրոնացումների մակարդակները` կիրառելով մշակված կենտրոնացումների գործակիցները  
և հաճախորդների միջև ավանդների բաշխվածության վերլուծական գրաֆիկները: 

Ստորև ներկայացված է իրացվելիության ճեղքվածքի վերլուծությունը 31.12.15թ. 
դրությամբ. 

Մարմանը մնացել է 

Հոդվածի 
անվանումը 

Ցպահանջ  
և մինչև 1 

ամիս  
 

1-3 ամիս  
 

3 ամսից  
1 տարի  

Ընդամենը 
մինչև 1 տարի 

 

1 -ից 5 
տարի  

 

Ավելի քան 5 
տարի  

 

Ընդամենը 
1 տարուց 

ավել  
 

Ընդամենը 

Զուտ դիրք  
 

4,314,938  (12,838,722)  
 

(7,827,352  
 

(16,351,136)  
 

23,451,671  
 

3,699,488  
 

27,151,159  
 

10,800,023 
 

Կուտակային 
տարբերություն 
ակտիվների և 

պարտավորություն
ների միջև  

4,314,938  
 

(8,523,784)  
 

(16,351,136) 
 

(16,351,136)  
 

7,100,535  
 

10,800,023  
 

10,800,023 
 - 
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Բանկում արտարժութային ռիսկի կառավարումն իրականացվում է կիրառելով միջազգային 
պրակտիկայում ընդունված VAR մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև սթրես թեստերի 
սցենարային վերլուծության մեթոդները: Սթրես թեստերի սցենարային վերլուծություններում 
դիտարկվում է արտարժույթի փոխարժեքի կտրուկ տատանման ազդեցությունը 
նորմատիվների վրա: Բանկի արտարժութային քաղաքականությունը միտված է 
արտարժութային դիրքերի արդյունավետ կառավարման ապահովմանը` զուգակցելով այն 
արդարացված ռիսկի մակարդակի հետ: 

Ստորև ներկայացվում է 31.12.15թ. դրությամբ Բանկի զգայունությունը ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ 
դոլարի, Եվրոյի, Ռուբլու փոխարժեքի 10% աճի կամ նվազման հանդեպ. 

 
Ազդեցություն շահույթի 
վրա նախքան հարկումը  
 

Ազդեցություն շահույթի 
վրա նախքան հարկումը  
 

 Փոխարժեքի 
փոփոխություն  

Արժևորում Արժեզրկում  
 

Փոխարժե
քի 
փոփոխութ
յուն  Արժևորում Արժեզրկում  

 
ԱՄՆ 
դոլար  

10%  153,135  (153,135)  10%  81,199  (81,199)  

Եվրո  10%  378  (378)  10%  1,040  (1,040)  
ՌԴ ռուբլի  10%  4,369  (4,369)  10%  (4,660)  4,660  

 
 
Գնային ռիսկի հնարավոր նվազագույն մակարդակն ապահովվում է հետևյալ 

միջոցառումների շրջանակներում. 
 ֆինանսական շուկայի կառուցվածքային, ծավալային և գնային ցուցանիշների 

դինամիկայի, առանձին ֆինանսական գործիքների իրացվելիության վերլուծություն, 
առկա միտումների բացահայտում, 

 հնարավոր կորուստների գնահատում,  
 հեջավորման գործիքների կիրառում, 
 ֆինանսական գործիքների գծով լիմիտների (ըստ կապիտալի գործիքներով 

գործառնության տեսակի, ըստ դիլերի, ըստ թողարկողի, stop-loss) սահմանում, 
 կապիտալի գործիքների փաթեթի բազմազանեցում (դիվերսիֆիկացիա)` ըստ 

թողարկողի, տնտեսության ճյուղերի, ժամկետայնության և այլն: 
Բանկային հիմնական և օժանդակ բիզնես-գործընթացների յուրաքանչյուր բաղադրիչ 

գործառնությունը պարունակում է որոշակի մակարդակի գործառնական ռիսկ, որը կարող է 
հանգեցնել ինչպես փոքր, այնպես էլ Բանկի համար էական չափերի հասնող կորուստների, 
որով էլ պայմանավորված է գործառնական ռիսկի արդյունավետ կառավարման 
կարևորությունը և առաջնային նշանակությունը բանկերի համար: Գործառնական ռիսկի 
հսկողության արդյունավետ համակարգի  կիրառումն այդ ռիսկի օպտիմալ կառավարման 
կարևորագույն գործոններից է, որն ապահովվում է օրական հսկողության իրականացման, 
պարբերական և թեմատիկ ստուգումների միջոցով գործող կանոնակարգվածության 
մակարդակի պատշաճության գնահատման, կանոնակարգման կարիք ունեցող 
գործառույթների վերհանման, հնարավոր ռիսկերի բացահայտման և պատասխանատու 
մարմիններին դրանց մասին տեղեկացման միջոցով:  
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Հեղինակության ռիսկն արտահայտվում է ֆինանսական և բիզնես ռիսկերի ազդեցության 
ներքո Բանկի հեղինակության վատթարացմամբ: Ֆինանսական և բիզնես ռիսկերը 
կառավարելիս հաշվի է առնվում դրանց պոտենցիալ ազդեցությունը հեղինակության ռիսկի 
վրա: Վարակի ռիսկը գնահատվում է արտարժութային, վարկային, իրացվելիության, 
տոկոսադրույքի փոփոխման և գնային ռիսկերի համատեղ դիտարկման միջոցով: Վարակի 
ռիսկի գնահատման համար կիրառվում է սթրես թեստավորում, որի սթրես թեստերի 
սցենարները (շոկային վիճակի լրջությունը, ռիսկատեսակների միջև փոխկապվածությունը և 
այլն) կազմվում են էքսպերտային եղանակով: 

Օրենսդրական, նորմատիվային դաշտի փոփոխության ռիսկի կառավարումը ենթադրում է 
իրավասու մարմինների հետ համագործակցություն և համապատասխան վերլուծական 
տեղեկանքների պատրաստում, Բանկի արագ և ճկուն արձագանքման միջոցառումների 
իրականացում:  

Ռիսկերի վերաբերյալ առավել մանրամասն բացահայտումները ներկայացված են Բանկի 
հրապարակվող հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում (Ծանոթագրություն 32): 

 
3. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ 
  
1) Բանկի պատմությունը և զարգացումը 
ա. բանկի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գրանցված ապրանքանիշերը: 

Եթե բանկի կանոնադրությամբ տրված են բանկի անվանման տարբերակներ օտար 
լեզուներով, նշվում են նաև դրանք: Եթե բանկի գործունեության ընթացքում փոփոխվել է 
նրա անվանումը կամ բանկը վերակազմակերպվել է, ապա ներկայացնել այդ մասին 
տեղեկատվություն. 

 
Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է. 

հայերեն` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

անգլերեն` «ARMENIAN ECONOMY DEVELOPMENT BANK» OPEN JOINT STOCK 
COMPANY 

ռուսերեն` «БАНК РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

 
 

Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է 
 

հայերեն` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
 

անգլերեն՝ «ARMECONOMBANK» OJSC 
ռուսերեն՝ «АРМЭКОНОМБАНК» ОАО 

 
Բանկի կազմակերպական-իրավական ձևը՝ բաց բաժնետրիրական ընկերություն: 
 
Բանկի գրանցված ապրանքանիշ՝ Բանկի ապրանքային նշանը (Մտավոր սեփականության 
գործակալության գրանցման վկայագիր № 13637): 
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1987թ. ստեղծված նախկին ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի Հայկական Հանրապետական 
Բանկի հիման վրա ՀՀ Նախարարների խորհրդի 14.02.91թ. թիվ 115 որոշմամբ ստեղծված 
Հայաստանի Հանարապետության պետական ակցիոներական կոմերցիոն բանկը (1991-
93թթ. «Հայպետառբանկ» ՓԲԸ) 1993 թվականի դեկտեմբերի 28-ն վերագրանցվել է որպես 
«Հայաստանի Էկոնոմիկայի զարգացման բաժնետրիական բանկ»: Հայէկոնոմբանկի 
բաժնետերերի 1995թ. մարտի 14-ին կայացած ընդհանուր ժողովի որոշմամբ այն 
վերակազմավորվել է «Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման բանկ» բաց բաժնետիրական 
ընկերության (այսուհետ` Բանկ): 
 

բ. Բանկի պետական գրանցման վայրը և համարը. 
 
Բանկի պետական գրանցման վայրն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1, գրանցման համարը՝ 1: 
 
գ. ստեղծման ամսաթիվը և փաստացի գործունեություն ծավալելու ժամանակահատվածը 

(եթե հնարավոր է որոշել). 
 

Բանկը /նախկին  ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկ/ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական բանկերից առաջինն է վերակազմավորվել  
բաժնետիրական  բանկի. 

1991թ. փետրվարի 14-ի ՀՀ Մինիստրների խորհրդի No115 որոշմամբ ԽՍՀՄ 
Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկի հիման վրա ստեղծվել է Հայաստանի 
Հանրապետության պետական ակցիոներական կոմերցիոն բանկ (Հայպետկոմբանկ): 

Բանկը փաստացի գործունեությունն  սկսել է իրականացնել 1987թ.-ից մինչ օրս` շուրջ 29 
տարի: 

 
դ. բանկի գտնվելու վայրը, օրենսդրությունը, որի ներքո բանկը գործունեություն է 

ծավալում, բանկի հիմնադրման երկիրը, կանոնադրությամբ նշված գտնվելու վայրը, 
փաստացի գործունեություն ծավալելու վայրը, եթե տարբերվում է կանոնադրությամբ 
նշված գտնվելու վայրից, կապի միջոցները (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ), 
ինտերնետային կայքը, 

 
Բանկի գտնվելու վայրն է` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1: 
Բանկի հիմնադրման երկիրը` Հայաստանի Հանրապետություն: 

Օրենսդրությունը, որի ներքո թողարկողը գործունեություն է ծավալում` ՀՀ օրենսդրություն: 
Կապի միջոցները` 

հեռ. (+374 10) 510 910 
ֆաքս (+374 10) 538 904 
էլ. փոստ bank@aeb.am 
ինտերնետային կայք www.aeb.am 

 
31.12.2015թ. Բանկն ունի 40 մասնաճյուղ, որոնցից 39-ը` ՀՀ տարածքում և 1-ը` ԼՂՀ-ում` 

Ստեփանակերտ քաղաքում: 
Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացվում է մասնաճյուղերի գործունեության հասցեները. 
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 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՍՑԵ 

1 «ՇԵՆԳԱՎԻԹ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0026, ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի փող 28 
 

2 «ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0001, ք. Երևան, Աբովյան փող. 22 
 

3 «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0056, ք. Երևան, Նորքի 1-ին մ/շ, 14/15 շենք  
 

4 «ԱՐԱԲԿԻՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 0057, ք. Երևան, Կոմիտասի փող. 57 շենքի թիվ 23 
շինություն 
 

5 «ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0005, ք. Երևան, Արցախի փող. 24 

6 «ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0025, ք. Երևան, Իսահակյան փող. 12 
 

7 «ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0088, ք. Երևան, Մազմանյան փող. հ.5 
 

8 «ՄԵՏԱՔՍ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  
 

ՀՀ, 0065, ք. Երևան, Սեբաստիայի փող. 23ա 
 

9 «ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  
ՀՀ, 0018, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի փ., թիվ 49 և թիվ 49 
շինություն1 
 

10 «ԿԵՆՏՐՈՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Արամի փ. թիվ 3 և 5 շենք 
 

11 «ԷՐԵԲՈՒՆԻ-1» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0087, ք. Երևան, Տիտոգրադյան փ. 14 
 

12 «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ-1» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0062, ք. Երևան, Գյուրջյան փ. 10 
 

13   «ՆԱԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Պարոնյան փ. 21 
 

14 «ԱՋԱՓՆՅԱԿ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀՀ, 0078, ք. Երևան, Մարգարյան 6 

15 «ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 0047, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ համայնք, Նորքի 8 փ. 
N 1 բնակելի տուն 
 

16 «ՌՈՍԻԱ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող., թիվ 16 
 

17 «ԶԵՅԹՈՒՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 0069, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք, Դ. 
Անհաղթի փ. թիվ 11/1 և 11/2 
 

18 «ՍԱՐԱՋՈՎ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 25 շենք թիվ 27 
շինություն 

19 «ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀՀ 0071, ք. Երևան, Նուբարաշեն 7 փողոց, համար 2 

 20 «ԳՅՈՒՄՐԻ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 3104, ք. Գյումրի, Աբովյան փող. N 244 
 

21 «ՎԱՆԱՁՈՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պող. թիվ 59 
 

22 «ԱԲՈՎՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 2207, ք. Աբովյան, Ինտերնացիոնալի փող. 1 շենք,  
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թիվ 29-32 շինություն 
 

23 «ԱՐՏԱՇԱՏ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 0701, ք. Արտաշատ, Աթարբեկյան փող. 135/2 
 

24 «ԱՐՄԱՎԻՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 9001, ք. Արմավիր, Ջիվանու փող. 8 
 

25 «ՀՐԱԶԴԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 2301, ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, 
Սահմանադրության հրապ. թ.2/3 

26 «ԷՋՄԻԱԾԻՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
ՀՀ, 1101, ք. Էջմիածին, Մաշտոցի փող. 8 և Մաշտոցի փող 
թիվ 8ա/28 խանութ 
 

27 «ՍԵՎԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
  

ՀՀ, 1501, ք. Սևան, Նաիրյան փող. 141-3 
 

28 «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 1701, ք. Ալավերդի, Թումանյան փողոց 44 բանկ 
 

29 «ԱՇՏԱՐԱԿ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
ՀՀ, 0201, ք. Աշտարակ, Ներսես Աշտարակեցու 
հրապարակ 
 

30 «ՆԱԻՐԻ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
  

ՀՀ, 2401, ք. Եղվարդ, Երևանյան փող. 10ա 
 

31 «ՄԱՐՏՈՒՆԻ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  ՀՀ, 1401, ք. Մարտունի, Գ.Նժդեհի փող. 2ա 
 

32 «ՍՊԻՏԱԿ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  
 

ՀՀ, 1804, ք. Սպիտակ, Շահումյան 5 
 

33 «ԳՈՐԻՍ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 3201, ք. Գորիս, Մաշտոցի փող. 4 
 

34 «ԱՐՑԱԽ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ԼՂՀ, 0008, ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 21 

 

35 «ԱՐԱՐԱՏ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 0602, ք. Արարատ, Շահումյան փող. 58 
 

36 «ԻՋԵՎԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

ՀՀ, 4001, ք. Իջևան, Անկախության փ. թիվ 1Բ 
 

37 «ՇԻՐԱԿ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
   

ՀՀ, 3126, ք. Գյումրի, Պ. Սևակի փող., թիվ 2 շենք, թիվ 3 
տարածք 
 

38 «ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀՀ, 3601 ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի փող. թիվ18 
39 «ԳԱՎԱՌ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՀՀ, 1201, ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ N10 

40 «ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԻԿՐՈ» 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

ՀՀ, 2302, ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս թիվ 
78/12 խանութ 

 
Բանկը ՀՀ տարածքում և տարածքից դուրս գրանցված ներկայացուցչություններ չունի: 
Մասնաճյուղերին տրված լիազորությունները գործում են անժամկետ: Մասնաճյուղերի 

կառավարիչները և գլխավոր հաշվապահները ՀՀ ԿԲ սահմանված կարգով անցնում են 
լիցենզավորում: 
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ե. բանկի բիզնեսի զարգացման մեջ տեղի ունեցած կարևոր դեպքերը` ըստ բանկի: 
 
Բանկը (նախկին ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի հայկական հանրապետական բանկ) Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բանկերից առաջինն է վերակազմավորվել բաժնետիրական 
բանկի: 

1991թ. փետրվարի 14-ի ՀՀ Մինիստրների խորհրդի №115 որոշմամբ ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի 
հայկական հանրապետական բանկի հիման վրա ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության 
պետական ակցիոներական կոմերցիոն բանկը (Հայպետկոմբանկ):  

1991թ. օգոստոսի 9-ի ՀՀ Մինիստրների խորհրդի №509 որոշմամբ բանկը 
վերակազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կոմերցիոն բանկ 
(Հայպետկոմբանկ) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության՝ գրանցվելով ՀՀ 
Կենտրոնական բանկում 1991թ. օգոստոսի 26-ին (գրանցում Թիվ 1): 

1992թ. նոյեմբերի 16-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործառնություններ 
իրականացնելու №1 լիցենզիա: 

1992թ. դեկտեմբերի 4-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է արտարժույթով գործառնություններ 
իրականացնելու Գլխավոր լիցենզիա №13: 

1993թ. դեկտեմբերի 28-ին ՀՀ ԿԲ վարչության նսիտի որոշմամբ (արձանագրություն №40) 
Հայպետկոմբանկը վերագրանցվել է Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման բաժնետիրական 
բանկի (Հայէկոնոմբանկ) (գրանցում՝ Թիվ 1/35)՝ ստանալով Թիվ 1/35 բանկային 
գործառնությունների իրականացման Արտոնագիր: 

1994թ. հունվարի 21-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է արտարժույթով գործառնություններ 
իրականացնելու Գլխավոր լիցենզիա №13: 

1995թ. ապրիլի 6-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է Թիվ 1 արտարժույթով գործառնություններ 
իրականացնելու Գլխավոր արտոնագիր: 

1996թ. հոկտեմբերի 31-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործունեության լիցենզիա 
Թիվ 1: 

1998թ. հունիսի 8-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործունեության լիցենզիա Թիվ 
1: 

2001թ. նոյեմբերի 14-ին բանկը ՀՀ ԿԲ-ից ստացել է բանկային գործունեության լիցենզիա 
Թիվ 1: 

2002թ. Բանկի բաժնետոմսերը ցուցակվել են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի «B» 
հարթակում, կանոնադրական հիմնադրամը համալրվել է 300 մլն դրամով: 

2003թ. Կանոնադրական հիմնադրամը համալրվել է 200 մլն դրամով: 
2004թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի ու Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 

Բանկի (EBRD) միջև կնքվեց պայմանագիր, որով սկսվեց Բանկի կանոնադրական 
կապիտալում ՎԶԵԲ-ի մասնակցության գործընթացը, որի արդյունքում ՎԶԵԲ-ի 
մասնակցությունը Բանկի կանոնադրական կապիտալում կկազմի 25%+1 բաժնետոմս: 

2005թ. Կանոնադրական հիմնադրամը համալրվել է 633.3 մլն դրամով: 
2007թ. Փետրվարին Moody's Investors Service միջազգային վարկանիշային ընկերությունը 

ՀՀ բանկային համակարգում առաջին անգամ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն շնորհեց 
ֆինանսական կայունության E+ և երկարաժամկետ ՀՀ դրամով ու արտարժույթով ավանդների 
B1 վարկանիշներ, երկուսն էլ Stable Outlook-ով (կայուն հեռանկար): Ապրիլին, վերանայելով 
շնորհված վարկանիշները, Moody's Investors Service միջազգային վարկանիշային 
ընկերությունը Բանկին արժանացրել է ավելի բարձր` ֆինանսական կայունության D- և ՀՀ 
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դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների Ba3 վարկանիշների, երկուսն էլ Stable 
Outlook-ով (կայուն հեռանկար): 

2009թ. Բանկը դարձել է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ի անդամ: 
2011թ. Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկն իրենց գործառույթներով 

հնարավոր առավելագույն ժամկետով (ևս երեք տարով) երկարաձգեց իր մասնակցությունը 
(25% +1 բաժնետոմս) «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալում: Բանկը 
դարձել է "VISA" միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի անդամ: 

2013թ. Բանկը ստացել է ISO/IEC 27001:2005 (Տեղեկատվության անվտանգության 
կառավարման համակարգ) հավաստագիր: «MoneyGram» վճարահաշվարկային համակարգը 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհեց «Գերազանցության որակ» երկարաժամկետ և 
արդյունավետ համագործակցության հավաստագիր: Գերմանական Commerzbank AG-ն 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհեց «Որակի գերազանցության» մրցանակ` 2013թ. 
միջազգային փոխանցումների բարձր որակ ապահովելու, ինչպես նաև անթերի և արագ 
իրականացնելու համար: 

2014թ.: Ասիական Զարգացման Բանկը Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին շնորհեց «Հայաստանում առաջատար գործընկեր բանկ» 
մրցանակ: 
2014 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը 
(ՎԶԵԲ), պարոն Սարիբեկ Սուքիասյանը, պարոն Ռոբերտ Սուքիասյանը, պարոն Խաչատուր 
Սուքիասյանը եւ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն կնքել են բաժնտոմսերի գնման պայմանագիր, 
որով ՎԶԵԲ-ը համաձայնել է վաճառել իր 233,335 սովորական բաժնետոմսերը հինգ հավասար 
մասնաբաժիններով (46,667 ամեն տրանշ) հինգ տարվա ընթացքում` սկսած 2014 թվականի 
դեկտեմբերից մինչև 2019-ի մարտի 2-ը: 

 2015 թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն դարձել է արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի 
անդամ: «MoneyGram» վճարահաշվարկային համակարգը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին 
շնորհել է «Պրոֆեսիոնալիզմի և Հայաստանում փոխանցման ծառայությունների զարգացմանը 
նպաստելու համար»  հավաստագիր: «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և Ղազախստանի «ԲՏԱ 
բանկ» ՓԲԸ-ի ղեկավարների միջև ստորագրվեց երկու բանկերի միացման հուշագիր` ՀՀ-ում 
գրանցված և գործունեություն իրականացնող «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-
ին միացնելու նպատակով: 

2016թ. մարտի 18-ին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ 
բաժնետերերի ժողովներում որոշում կայացվեց  «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 
ԲԲԸ-ին միացնելու վերաբերյալ:  06.05.2016թ.-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկը նախնական 
հավանություն է տվել միացման պայմանագրի կնքմանը: 

Բանկին տրված լիցենզիաները և արտոնագրերն անժամկետ են: 
 
2) Ներդրումները 
ա. պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի ընթացքում և դրանից հետո մինչև 

ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու պահը կատարված էական ներդրումների 
նկարագիրը, ներառյալ` ներդրումների ծավալը. 

 
Չկան: 
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բ. այն էական ներդրումների նկարագիրը, որոնք ընթացքի մեջ են, ներառյալ` այդ 
ներդրումների տարածքային տեղաբաշխումը (ներքին, օտարերկրյա) և ֆինանսավորման 
աղբյուրները (ներքին, արտաքին). 

 
Չկան: 

 
գ. տեղեկատվություն բանկի ապագա էական այն ներդրումների մասին, որոնց 

կատարման ուղղությամբ բանկի կառավարման համապատասխան մարմինները ստանձնել 
են պարտավորություն, ինչպես նաև դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները (ներքին, 
արտաքին): 

 
Չկան: 

  
4. ԲԻԶՆԵՍԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
  
1) Հիմնական գործունեությունը 
ա. բանկի գործառույթների և հիմնական գործունեության նկարագիրը և դրանց վրա 

ազդող հիմնական գործոնները` պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում 
վաճառված ապրանքների կամ մատուցված ծառայությունների հիմնական տեսակները. 

 
Հայէկոնոմբանկը հանդիսանում է ՀՀ բանկային համակարգի արդյունավետ զարգացող,  

օղակներից մեկը, որը վերջին տասնյոթ տարիներին գործել է շահույթով: Նշվածը 
հատկանշական է, հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության զարգացման ընդհանուր իրավիճակը և 
բանկային համակարգում դրսևորված միտումները:  

Բանկի համար առավել կարևոր գործունեությունը ֆինանսական միջնորդության` 
միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման, իրականացումն է, որը զուգորդվում է բանկային 
այլ բազմաբնույթ ծառայությունների մատուցմամբ: 

Հանդիսանալով ունիվերսալ բանկ, Հայէկոնոմբանկը գործունեություն է ծավալում 
բանկային ծառայությունների մատուցման բոլոր ոլորտներում: Բանկը իր կայուն զարգացող 
դիրքերն ունի թե արտարժութային, թե արժեթղթերի, թե միջբանկային շուկաներում: Որպես 
ունիվերսալ կառույց, բանկը ակտիվ գործունեություն է ծավալում թե վարկավորման, թե 
ծառայությունների մատուցման, թե փոխանցումների նոր գործիքների, թե պլաստիկ քարտերի 
սպասարկման ոլորտներում: 

Բանկը ՀՀ օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կարող է 
իրականացնել հետևյալ ֆինանսական գործառնությունները. 

ա/ ընդունել ցպահանջ և ժամկետային ավանդներ. 
բ/ տրամադրել առևտրային և սպառողական վարկեր, այդ թվում՝ տալ հիփոթեքային 

վարկեր, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային  գործարքների  ֆինանսավորում, 
ֆակտորինգ. 

գ/ տրամադրել բանկային երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ (վարկային նամակներ).  
դ/ բացել և վարել հաշիվներ, այդ թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ. 
ե/ մատուցել այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ և (կամ) այլ կերպ սպասարկել 

հաճախորդների հաշիվները. 
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զ/ թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, նման այլ 
գործառնություններ կատարել. 

է/ ինվեստիցիոն (ներդրումային) և բաժանորդագրական գործունեություն իրականացնել. 
ը/ մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել 

այլ անձանց արժեթղթերն ու ներդրումները (հավատարմագրային (լիազորագրային)  
կառավարում). 

թ/ գնել, վաճառել և կառավարել բանկային ոսկի և ստանդարտացված  ձուլակտորներ և 
հուշադրամ. 

ժ/ գնել և վաճառել (փոխանակել) արտարժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և արտարժույթի 
ֆյուչերսներ, օպցիոններ և նման այլ գործարքներ. 

ժա/ իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ), 
ժբ/ ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեթղթեր, 

փաստաթղթեր և այլ արժեքներ. 
ժգ/  մատուցել ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվություն, 
ժդ/ ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական 

համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն, 
ժզ/ իրացնել ապահովագրական վկայագրեր և (կամ) պայմանագրեր, օրենքով 

սահմանված կարգով իրականացնել ապահովագրական գործակալի գործառնություններ, 
ժէ/ իրականացնել «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 

նախատեսված այլ գործառնություններ:  
Բանկը նշված գործառնությունները կատարում է ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ 

արտարժույթով: 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի թույլտվությամբ Բանկը կարող է իրականացնել նաև այնպիսի 

գործունեություն կամ գործառնություններ, որոնք բխում են կամ սերտորեն կապված են 
բանկային գործունեության հետ: 

Նշված գործառնությունները Բանկը կատարում է պայմանագրերի հիման վրա, որոնցում 
սահմանվում են կողմերի իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը, 
տոկոսադրույքները, արտոնությունները, տույժերը, պարտավորությունների ապահովման 
ձևերը, որոնք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը: 

Բանկն իրավունք ունի իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել գույքային և 
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտավորություններ, լինել հայցվոր և 
պատասխանող դատարանում: 

 Առանց ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության Բանկին արգելվում է 
այնպիսի գործարքներ կամ գործառնություններ իրականացնելը, որոնց արդյունքում  Բանկի  
մասնակցությունը՝ 

ա/ մեկ այլ անձի կանոնադրական հիմնադրամում 4.99 տոկոս և ավելին է,   
բ/ մեկ այլ անձի կանոնադրական հիմնադրամում գերազանցում է Բանկի ընդհանուր 

կապիտալի 15%-ը,  
գ/ բոլոր անձանց կանոնադրական հիմնադրամներում գերազանցում է Բանկի 

ընդհանուր կապիտալի 35%-ը : 
 Սույն կետով նախատեսվածը կարգավորվում է «Բանկերի և բանկային 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով: 
Բանկն իրավունք ունի թղթակցային հաշիվներ բացել այլ բանկերում:  
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Բանկն ինքն է որոշում ներգրավվող ավանդների, տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքները և  միջնորդավճարների  չափը: 

Բանկը երաշխավորում է իր հաճախորդների և թղթակից բանկերի ավանդների, 
հաշիվների և գործառնությունների գաղտնիությունը և ամբողջականության պահպանումը: 

Բանկում գտնվող հաճախորդների դրամական միջոցների (ներառյալ քաղաքացիների 
ավանդները) և այլ գույքի վրա կարող է կալանք դրվել և բռնագանձում տարածվել միայն 
Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 
Ստորև ներկայացվում է պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում վաճառված 

ապրանքների կամ մատուցված ծառայությունների հիմնական տեսակները. 
Միջոցների ներգրավում 
Բանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ընդունում է ժամկետային և 

ցպահանջ ավանդներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով։ 
Բանկը հաճախորդներին առաջարկում է ավանդներ` տարբերակված ըստ 

նպատակների, ժամկետների, տոկոսադրույքների և տոկոսների վճարման 
հաճախականության։ 

Վարկեր և միջոցների այլ տեղաբաշխումներ 
Բանկն իրականացնում է վարկավորման հետևյալ տեսակները` առևտրային վարկերի 

տրամադրում` բիզնեսի վարկավորում (այդ թվում` վարկային գծերի, օվերդրաֆտների, 
երաշխիքների, փաստաթղթային ակրեդիտիվների տրամադրում), բնակարանի ձեռքբերման և 
նորոգման հիփոթեքային վարկերի, ավտովարկերի, անշարժ գույքի գրավադրմամբ 
սպառողական վարկերի, լոմբարդային վարկերի, պլաստիկ քարտերով վարկային գծերի, 
ինչպես նաև սպառողական այլ վարկերի տրամադրում ։ 

Արտարժույթի և արժեթղթերի առքուվաճառք 
Բանկը կատարում է արտարժույթի, ՀՀ պետական պարտատոմսերի առ ու վաճառքի 

գործարքներ։ 
Գանձապետարանի սպասարկում 
Բանկն իրականացնում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի 

դրամարկղային սպասարկում։ 
Բանկային փոխանցումներ 
Բանկը 1996թ.-ից սկսած անդամակցում է S.W.I.F.T. միջազգային համակարգին։ 
31.12.15թ. դրությամբ Բանկը թղթակցային հաշիվներ ունի տեղական և միջազգային 23 

բանկերում, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել Բանկի հաճախորդների 
վճարահաշվարկային սպասարկումը ցանկացած արժույթով և վճարային գործիքով։ 

Հաշվի առնելով ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների ծավալների աճը` 
Բանկն առանձնապես կարևորում է դրամական փոխանցումների համակարգերի 
կատարելագործումը և ընդլայնումը։ Կարևորելով դրամական փոխանցումների համակարգի 
ընդլայնման դերը՝ Բանկն անդամակցում է հետևյալ միջազգային արագ դրամական 
փոխանցումների համակարգերին. «MoneyGram», «Anelik», «Ria Money Transfers», «Sigue Money 
Transfer», «IntelExpress», «Unistream», «Converse Transfer» և «Golden Money Transfer»՝ իր 
հաճախորդին տալով ընտրության լայն հնարավորություն: 

Պլաստիկ Քարտեր  
Պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում, որոնց թողարկման ու սպասարկման 

համակարգերի կատարելագործումը Բանկի համար հանդիսանում է զարգացման գերակա 
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ուղղություններից մեկը` հաշվի առնելով ներկա պայմաններում բնակչության կողմից աճող 
պահանջարկը և անկանխիկ վճարումների ավելացմանն ուղղված պետության 
քաղաքականությունը։ 

Հանդիսանալով “Արմենիան քարդ” (ԱրՔա) ընկերության բաժնետեր և համակարգի 
լիիրավ անդամ` Բանկը թողարկում է ArCa GOLD PARADOX,  ArCa Classic, ArCa 
կենսաթոշակային, ArCa BUSINESS, ArCa Junior, ArCa ADIDAS բանկային վճարային քարտեր։ 

2002 թվականի ընթացքում Բանկը դարձել է MasterCard վճարային համակարգի 
աֆֆիլացված անդամ։ Բանկը թողարկում է Cirrus/Maestro, MasterCard Standard, MasterCard 
Gold և MasterCard Business քարտեր։ 

2011 թվականին Բանկը դարձել է VISA International վճարային համակարգի անդամ և 
թողարկում է VISA INFINITE, VISA PLATINUM, VISA GOLD, VISA BUSINESS, VISA CLASSIC, VISA 
CLASSIC PRO BONO, VISA CLASSIC PLUS, VISA ELECTRON և VISA ELECTRON կենսաթոշակային 
քարտեր: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում Բանկը շարունակեց վճարային քարտերի սպասարկման, 
տեխնիկական վերազինման և թարմացման աշխատանքները: 

31.12.2015թ. դրությամբ Բանկի կողմից թողարկվում են և սպասարկվում Master, Visa և 
ArCa վճարային համակարգերի քարտեր: 

Հանրային ծառայությունների դիմաց վճարների ընդունում 
Հաճախորդներին վճարահաշվարկային ծառայությունների համալիր մատուցման 

նպատակով` Բանկը խթանում է հարկերի, տուրքերի, էլեկտրաէներգիայի, հեռախոսավարձի և 
այլ հանրային ծառայությունների դիմաց ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից վճարների 
ընդունումը։ 

 
Բանկն իր ծառայությունների մատուցումը կատարում է իր գլխավոր գրասենյակի, 

մասնաճյուղերի, բանկոմատների միջոցով: 
 

բ. արդյո՞ք նախատեսվում է նոր ապրանքների արտադրություն կամ նոր 
ծառայությունների մատուցում: Այնքանով, որքանով գաղտնիք չէ, ներկայացնել այդ նոր 
ապրանքների կամ ծառայությունների զարգացման փուլը: 

 
Բանկի արդյունավետ զարգացման կարևորագույն գրավականը նրա կողմից կատարվող 

գործառնությունների հստակ կանոնակարգումն ու օպտիմալացումն է, ինչպես նաև մատուցվող 
ծառայությունների բազմազանումը և սպասարկման որակի բարելավումը: Բանկի կողմից նոր 
ծառայությունների առաջարկը և մատուցումն իրականացվում է շուկայում սպառողների կողմից 
ներկայացված պահանջմունքի ուսումնասիրության հիման վրա։ Բանկի նոր առաջարկների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղ է գտնում ինտերնետում` Բանկի տնային էջում, ինչպես 
նաև գլխավոր գրասենյակի և մասնաճյուղերի սպասարկման սրահներում: 

 Մասնավորապես, նախատեսվում է ապահովել ֆինանսական բնույթի համալիր 
ծառայությունների մատուցում՝ ներառյալ տարբեր բնույթի խորհրդատվությունը: Օրինակ, 
բանկը, կատարելով ֆինանսական շուկաների վերլուծություն, խորհրդատվություն է մատուցում 
իր հաճախորդներին նշված բնագավառի վերաբերյալ՝ նպաստելով արդյունավետ 
ներդրումային գործունեությանը և այլն:  
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Բանկում մեծ ուշադրություն է դարձվում մատուցվող ծառայությունների շրջանակի 
ընդլայնմանը՝ բարձրացնելով դրանց որակը և ձգտելով յուրաքանչյուր հաճախորդին մատուցել 
ծառայությունների համալիր փաթեթ: Մատուցվող ծառայությունների բազմազանման շնորհիվ 
նախատեսվում է ներգրավել հաճախորդներ տնտեսության առավել արդյունավետ զարգացող 
ճյուղերից՝ հարաբերությունները կառուցելով անհատական մոտեցման սկզբունքներով: 
Վճարահաշվարկային գործունեության կատարելագործման ուղղությամբ բանկում լուրջ 
աշխատանքներ են տարվում՝ նպատակ ունենալով դրանք կատարել միջազգային 
չափանիշներին համապատասխան որակով և ժամկետներում: Բանկը նախատեսում է 
պլաստիկ քարտերի գծով նոր ծառայությունների մատուցում,  ֆակտորինգային 
գործառնությունների ընդլայնում: Ընդլայնվելու են աշխատանքները չեկերի, ակրեդիտիվների և 
միջազգային վճարամիջոցների այլ ձևերի սպասարկման ակտիվացման ոլորտներում, 
հատկապես ՎԶԵԲ-ի հետ Trade Facility ծրագրի ներդրման, ՄՖԿ-ի հետ կնքած «Առևտրի 
խթանման և երաշխիքների տրամադրման» և Ասիական Զարգացման Բանկի հետ կնքած 
արտաքին առևտրի ֆինանսավորման վարկային գծի տրամադրման պայմանագրերի 
արդյունքում: 

Բանկի կողմից նախատեսվում է նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, որոնց համար 
պլանավորվում են անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումներ, ինչը, արդյունքում, կբարձրացնի 
տեխնիկական հագեցվածությունը` համապատասխան հետևանքներով: 

 
2) Հիմնական շուկաները 
ա. թողարկողի արտադրանքների սպառման և ծառայությունների մատուցման հիմնական 

շուկաների նկարագիրը` ներկայացնելով ապրանքների և ծառայությունների յուրաքանչյուր 
խմբից ստացվող եկամուտները: Ներկայացնել նաև շուկաների տարածքային բաժանումը 
(ներքին, արտաքին, ըստ երկրների և այլն), 

բ. եթե որևէ բացառիկ գործոն ազդել է թողարկողի հիմնական գործունեության կամ 
հիմնական շուկաների վրա, ապա ներկայացնել այդ փաստը. 

 
Հայէկոնոմբանկը իր գործունեությունը ծավալում է ՀՀ ֆինանսաբանկային շուկայում, 

որի զարգացման միտումներն ուղղված են կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների ներքո 
կայուն բանկային համակարգի ձևավորմանը, արդյունավետ դրամավարկային 
քաղաքականության վարման, կարգավորիչ նորմատիվային դաշտի սահմանման հիման վրա, 
ինչը արդյունքում կհանգեցնի միջազգային չափանիշներին մոտեցմանը, թե բանկային 
ծառայությունների մատուցման, թե կիրառվող տոկոսադրույքային քաղաքականության 
առումով:  

 Շուկան զարգանում է ազատ մրցակցության պայմաններում, ՀՀ ԿԲ կողմից վարվող 
դրամավարկային քաղաքականության շրջանակներում:   

 Հայէկոնոմբանկը, նշված շուկաներում, իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկային 
ծառայությունների ընդգրկուն փաթեթ, ներառյալ ավանդավարկային, վճարահաշվարկային 
սպասարկումը:  

 Բանկը տրամադրում է տարբեր տեսակի վարկեր, օվերդրաֆտներ և այլն, 
գործունեություն է ծավալում ֆինանսական շուկայում, իրականացնելով արժեթղթերի և 
արտարժույթի առք ու վաճառք, կատարում է փոխանցումներ, տրամադրում և սպասարկում է 
պլաստիկ քարտեր:  
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 Բանկային գործառնությունները կատարելիս, օգտվում է միջազգային վճարումների 
SWIFT համակարգից, միջազգային արագ դրամական փոխանցումների համակարգերից, 
ինչպես նաև Ռոյտերս դիլինգ և Բլումբերգ համակարգերից և այլն:  

 Բանկը ծառայություններ է մատուցում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հաշվի 
առնելով տարիքային դասակարգումը, անկախ սոցիալական պատկանելիությունից և 
իրավական կարգավիճակից: 

Հաշվետու, ինչպես և նախորդ երկու ֆինանսական տարիների ընթացքում բանկի 
եկամտի 80%-ից ավելին ապահովվել է տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների հաշվին՝ 
հիմնականում վարկային և արժեթղթերում ներդրումներից, արտարժութային 
գործառնություններից և մատուցված ծառայություններից: 

Ստորև բերված աղյուսակներում ներկայացված են բանկի հիմնական գործունեությունից 
ստացված եկամուտների կառուցվածքը. 

 
               (հազ. դրամ) 
ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 
2014 

Տեսակարար 
կշիռը (%) 2015 

Տեսակարար 
կշիռը (%) 

1 Վարկեր հաճախորդներին 7,253,122 86.93 8,248,220 83.67 

2 Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ 791,400 9.49 1,068,268 10.83 

3 
Պահանջներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների 
նկատմամբ 

97,842 1.17 128,183 1.30 

4 Հակադարձ հետգնման 
պայմանագրեր 200,269 2.40 413,252 4.19 

5 Այլ տոկոսային եկամուտ 256 0.01 86 0.01 
Ընդամենը 8,342,889 100.0 9,858,009 100.0 

 
(հազ. դրամ) 

ՈՉ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

 

2014 
Տեսակարար 

կշիռը (%) 2015 
Տեսակարար 

կշիռը (%) 

1 Կոմիսիոն եկամուտներ 1,508,982 52.46 1,460,908 58.24 

2 

Զուտ (վնաս)/օգուտ շահույ-
թի կամ վնասի միջոցով 
իրական արժեքով չափվող 
ֆինանսական ակտիվնե-
րից և պարտավորություն-
ներից 

130,157 4.52 (242,318) -9.66 

3 
Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվների 
գծով զուտ օգուտ 

171,314 5.96 6,347 0.25 

4 Արտարժութային զուտ
եկամուտ 747,117 25.97 885,591 35.30 

5 Ստացված տույժեր և տու-
գանքներ 176,364 6.13 290,758 11.59 

6 Թանկարժեք մետաղների 
վաճառքից և վերագնահա- 37,804 1.31 1,969 0.08 
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տումից օգուտ 

7 Եկամուտ դրամաշնորհ-
ներից 507 0.02 507 0.02 

8 Այլ եկամուտներ 104,260 3.63 104,762 4.18 
Ընդամենը 2,876,505 100.0 2,508,524 100.0 

 
Հաշվետու տարում բանկը շարունակել է իր որդեգրած քաղաքականությունը 

հաճախորդների բնագավառում՝ պահպանելով փոխշահավետության սկզբունքը՝ 
հաճախորդներին առաջարկել բանկային ծառայությունների ընդգրկուն փաթեթ, մշտապես 
նորացնելով և բազմազանելով այն, բարելավելով ծառայությունների մատուցման որակը: 

2015թ.-ի Բանկի առավել հատկանշական ձեռքբերումներից է ՀՀ-ում գրանցված և 
գործունեություն իրականացնող «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ն «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ին միացնելու 
նպատակով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և Ղազախստանի «ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ-ի 
ղեկավարների միջև երկու բանկերի միացման հուշագրի ստորագրումը:   

Հաշվետու տարում Բանկը շարունակեց ակտիվ համագործակցությունը միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, ինչի շնորհիվ խորացվեց ու ընդլայնվեց 
համագործակցության շրջանակները, գործող ծրագրերը, ինչպես նաև ծավալվեց 
գործակցություն նոր բանկային ծառայությունների ոլորտում: «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և 
«BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND» LLC ներդրումային ընկերության միջև կնքվեց 3.0 
միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկային պայմանագիր, որով ներգրավված միջոցներն ուղղվելու են 
փոքր և միկրո բիզնեսի վարկավորմանը: 

Բանկն իր զարգացման ներկա փուլում կարևորում է համարժեք մրցունակության 
մակարդակի ապահովումը հետևյալ շուկայական հատվածներում. 

• փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորում, 
• խոշոր բիզնեսի վարկավորում, 
• սպառողական վարկավորում, 
• բնակարանային հիփոթեք, 
• միջազգային առևտրի սպասարկում` ներառյալ դրամական փոխանցումներ, 

ակրեդիտիվներ, երաշխիքներ 
• ավանդների ներգրավում (տարբերակված ըստ ժամկետների, արժույթների և 

տոկոսների վճարման հաճախականության), 
• հանրային ծառայությունների վճարների սպասարկում, 
• պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում: 
Առևտրային վարկերի տարամադրման և վճարահաշվարկային սպասարկման 

շուկայական հատվածում բանկերի միջև մրցակցությունը բավականաչափ կոշտ է, որի 
պարագայում Բանկի կողմից նախատեսվում է ապահովել ֆինանսական բնույթի համալիր 
ծառայությունների մատուցում՝ ներառյալ տարբեր բնույթի խորհրդատվությունը, որը Բանկի 
գործունեության ռազմավարական գերակայություններից է: 

Բանկը, ելնելով միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման միտումներից ու 
գնահատվող հնարավորություններից, իր ռազմավարության թիրախներից դիտարկում է 
մանրածախ բանկային ծառայությունների մատուցումը, բանկային սպասարկումների և 
ծառայությունների մատչելիության ու հասանելիության ապահովումը սպառողների լայն 
շրջանակի համար, որի արդյունքում Բանկն իր ամուր դիրքը կհաստատի ՀՀ բանկային 
շուկայում: 
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Բանկը հետամուտ լինելով իր որդեգրած` միջազգային ֆինանսական 
կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների խորացման և ընդլայնման 
քաղաքականությանը` շարունակելու է միջազգային ֆինանսական շուկաներից միջոցների 
ներգրավման որդեգրված ռազմավարությունը, որը նախատեսում է ակտիվ 
համագործակցություն հանրապետությունում միջազգային ֆինանսավարկային ծրագրեր 
իրականացնող կազմակերպությունների հետ: Բանկը կշարունակի և կընդլայնի 
համագործակցությունը միջազգային ծրագրերի շրջանակներում՝ ՎԶԵԲ, ՄՖԿ, Գերմանա-
հայկական հիմնադրամ (ԳՀՀ), Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի, Ասիական 
Զարգացման Բանկի,  «BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND» LLC ներդրումային ընկերության 
հետ: Բանակցություններ կվարվեն նաև միջազգային այլ կառույցների հետ՝ 
համագործակցության ակնկալիքով: 

 
գ. բանկի մրցակցային դիրքի նկարագրությունը: 
  

Բանկի մրցակցային առավելությունների շարքում հարկ է նշել հետևյալը. 
♦ Բանկում ինստիտուցիոնալ ներդրողների առկայությունը, որոնք հետապնդում են 

երկարաժամկետ նպատակներ և խնդիրներ` նպատակաուղղված Բանկի հետագա 
զարգացմանը: 

♦ Բանկի կառավարման արդյունավետ համակարգը, որում հստակ ամրագրված են 
յուրաքանչյուր կազմակերպական միավորի գործառութային խնդիրները և որոշված են դրանց 
պատասխանատվության սահմանները: 

♦ Ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգը, դրա հուսալիության բարձր 
աստիճանը, որը հնարավորություն ունի ժամանակին բացահայտելու առաջացող ռիսկերի 
բնույթը, դրանց հնարավոր ազդեցության մակարդակը և առաջարկելու դրանց չեզոքացման 
ուղիները: 

♦ Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ համակարգը, որի շրջանակներում 
ամրագրված են Բանկի Խորհրդի և Վարչության պաշտոնատար անձանց ֆիդուցիար 
պատասխանատվությունը: 

♦ Բանկային նոր ինովացիոն ծառայությունների նպատակաուղղվածությունը և 
նմանատիպ ծրագրերի իրացման հաջողված փորձը: Բանկի մրցունակության բարձրացման 
առանցքային գործոններից է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անհրաժեշտ բաղադրիչների 
յուրացումը, ծառայությունների մատուցումը, տեխնոլոգիաների միջազգային չափորոշիչների և 
համաշխարհային լավագույն փորձի վրա կառուցումը, որի արդյունքում Բանկում մշակվում ու 
ներդրվում են ինովացիոն և արդյունավետ պրոդուկտներ: 

♦ Արտաքին միջավայրի ազդակների արագ արձագանքման արդյունավետ 
համակարգը, մասնավորապես` տնտեսության իրական հատվածում ընթացող գործընթացների 
և բանկային սպասարկումները, ծառայությունների ոլորտում տոկոսադրույքների ու սակագների 
փոփոխությունների նկատմամբ համարժեք արձագանքումը: Այդ նպատակով` Բանկը 
մշտապես իրականացնում է մարքեթինգային ուսումնասիրություններ և հարցումներ, 
պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ հաճախորդների հետ։ Դրա շնորհիվ Բանկը 
վարում է սակագնային և տոկոսադրույքային ճկուն քաղաքականություն և առաջարկում է 
շուկայում առավել մատչելի ու մրցունակ պայմաններ և սակագներ: 

♦ Բանկի աշխարհագրության և մասնաճյուղային ցանցի ինտենսիվ զարգացումը երկրի 
բոլոր մարզերում: 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի մասնաճյուղերի թիվը 
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կազմում է 40` մոտեցնելով Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունները հաճախորդների 
առավել լայն շրջանակի: 

♦ Միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ արդյունավետ համագործակցությունը: 
Բանկը համագործակցում է մի շարք կազմակերպությունների հետ, որոնց թվում են 
պատկանում՝ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը (ՎԶԵԲ), ՄՖԿ, Գերմանա-
հայկական հիմնադրամը (ԳՀՀ), Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկը, Ասիական 
Զարգացման Բանկը, «BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND» LLC ներդրումային 
ընկերությունը և այդ շրջանակը առաջիկայում կընդլայնվի: 

♦ Բանկի կառավարման բարձրագույն և միջին օղակներում բավարար ներուժ ու փորձ 
ունեցող կադրային պոտենցիալի առկայությունը, որն ունակ է լուծել Բանկի հեռանկարային 
զարգացման ծրագրով սահմանված խնդիրները: 

♦ Բանկի կառավարման բոլոր օղակներում գործունեության բավարար 
կանոնակարգվածության աստիճանը: 

♦ Բանկային ծառայությունների և սպասարկումների լայն սպեկտրը, Բանկի ուժեղ ու 
կայուն դիրքերը մանրածախ ծառայությունների ոլորտում, որոնց շնորհիվ Բանկը դինամիկ և 
հաստատուն ձևով ընդլայնում է ծառայությունների և սպասարկումների ծավալները: 

♦ Բանկի կողմից հաճախորդների թիրախային խմբերի տարանջատումն ըստ բիզնեսի 
ոլորտների վարման առանձնահատկությունների ու քաղաքացիների շրջանում ըստ 
սոցիալական, աշխարհագրական, տարիքային և այլ չափորոշիչների, որի արդյունքում 
առաջարկվում է յուրաքանչյուր խմբին համարժեք նպատակային համալիր, բարձրորակ 
բանկային ծառայությունների շրջանակ: 

♦ Անմիջապես հաճախորդների սպասարկման համար պատասխանատու 
աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրերը, որի շնորհիվ նաև բարելավվում է 
սպասարկման որակը և աճում հաճախորդների թվաքանակը։ 

♦ Բաժնետիրական ընկերության կարգավիճակում հանդես եկող 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ի ձևավորված դրական վարկանիշը և աճող հեղինակությունը: 

Ստորև ներկայացվում է որոշ հիմնական ցուցանիշների գծով 31.12.2015թ. դրությամբ Բանկի 
մասնաբաժինը շուկայում. 

 
№ Ցուցանիշը Մասնաբաժինը 

շուկայում /%/ 
1 Ընդհանուր ակտիվներ 3.07% 
2 Վարկային ներդրումներ 2.74% 
3 Ընդհանուր պարտավորություններ 3.27% 
4 Պարտավորություններ 

հաճախորդների նկատմամբ 
3.24% 

5 Ընդհանուր կապիտալ 1.96% 
 
 
5. ԲԱՆԿԻ ԽՄԲԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
  
1) Եթե բանկը խմբի անդամ է, ապա համառոտ ներկայացնել խմբի կառուցվածքը և 

բանկի տեղը այդ խմբում, 
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Բանկը որևէ խմբի անդամ չի հանդիսանում: Բանկի հիմնական բաժնետերեր և «ՍԻԼ 

ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ հիմնադիր հանդիսացող Սուքիասյանների ընտանիքը փայամասնակցություն 
ունի նաև հետևյալ ընկերություններում. 

 
Կազմակերպության 

անվանումը 
Գտնվելու վայրը 

1. <<Նարեկ>> ՍՊԸ Երևան, Մ. Խորենացու 30/1  
2.<< Սիլ Կոնցեռն>>ՍՊԸ Երևան 0018, Տ. Մեծի պող., 3-րդ նրբ. 62 
3.<<Երևանի Ալրաղաց>> ԲԲԸ Երևան, Նար-Դոսի փող. 2 
4.<<Սպորտ Թայմ>> ՍՊԸ Երևան 0018, Տ. Մեծի պող., 3-րդ նրբ. 62 
5.<<Երևանի Զովք 
Գործարան>> ԲԲԸ 

Երևան, Արտաշեսյան 99 

6.<< Սատուրն Շինմոնտաժ>> 
ՍՊԸ 

Երևան, Տ. Մեծի 3-րդ նրբ. 62 

7. <<Բջնի Գրուպ>> ՍՊԸ Չարենցավան, Գործարանային փող. 8 
8.<<Նոյ Գրուպ>> ՍՊԸ Երևան, Գետառի 4 
9. <<Սիլ Ինշուրանս>> 
Ապահովագրական ՓԲԸ 

Երևան, Տ. Մեծի պող. 39 

10.<<Սիլ հանքային ջրերի 
գործարան>> ՍՊԸ 

ՀՀ ք. Երևան Գետառի 4/8 

11.<<Գռզո Ինթերնեյշնլ>> ՍՊԸ Երևան, Տ. Մեծի պող. 49 
12. << Առաջ>> ՍՊԸ Երևան, Գետառի 4/8 
13. <<Պոլիպլաստ>> ԲԲԸ Երևան. Օդեսայի փողոց 
14.<<ԳՌԶՈ Պլազա>> ՍՊԸ ք. Երևան, , Տ. Մեծի պող. 3-րն նրբ. 60 
15. <<Մելնիցա Պլազա>> ՍՊԸ Երևան. Նար-Դոսի 2 
16.<<Երևան կահույք>> ԲԲԸ Երևան, Չելյուսկինցիների 62 
17. <<Գորվետկա Վան>> ՍՊԸ ՀՀ ք. Երևան Գորվետկա 4 
18. <<Երևան Ինկասացիա>> 
ՍՊԸ 

ՀՀ ք. Երևան Մազմանյան 5 

 
2) Ներկայացնել բանկի դուստր ընկերությունների ցանկը, ներառյալ անվանումը, 

հիմնադրման երկիրը, յուրաքանչյուր դուստր ընկերությունում բանկի մասնակցության 
չափը: 

 Բանկը դուստր ընկերություններ չունի: 
 
6. ԲԱՆԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
  
1) Ներկայացնել տեղեկատվություն բանկի տրամադրության տակ գտնվող և մոտակայում 

պլանավորվող էական մեծություն կազմող հիմնական միջոցների (շենքեր, շինություններ, 
հողամաս, սարք, սարքավորում և այլն) վերաբերյալ, ներառյալ վարձակալած գույքը: Եթե 
որևէ հիմնական միջոց ընկերությանը սեփականության իրավունքով չի պատկանում, կամ 
նրա նկատմամբ սեփականության իրավունքը սահմանափակված է (մասնավորապես՝ եթե 
գրավ է դրված), ապա համառոտ ներկայացվում են այդ հիմնական միջոցի օգտագործման 
պայմանները և (կամ) օգտագործման սահմանափակումների բնույթը: Նշել նաև 
պլանավորվող էական մեծություն կազմող հիմնական միջոցների ֆինանսավորման 
աղբյուրները (ներքին, արտաքին): Հիմնական միջոցը համարվում է էական մեծություն 
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կազմող, եթե դրա արժեքը գերազանցում է թողարկողի հիմնական միջոցների 
հաշվեկշռային արժեքի 10 և ավելի տոկոսը: 

 
<<ԳՅՈՒՄՐԻ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ շենք 

31.12.2015թ. դրությամբ 
 

 /¹ñ³Ù/ 

êÏ½μÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù /Ý»ñ³éÛ³É í»ñ³ 
Ýáñá·áõÙÝ»ñÁ ÙÇÝã¨ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ/ 

 
32,310,958.0 

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ  
 

26,244,643.0 
ØÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ù          6,066,315.0 
  

¶ÛáõÙñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ      723,779,952.0 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ      729,846,267.0 

 
2) Նկարագրել արդյո՞ք հնարավոր են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կարող են 

սահմանափակել բանկի կողմից հիմնական միջոցների օգտագործումը. 
 
ՉԿԱՆ 
  
 
7. ԲԱՆԿԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ (ՊԱՍԻՎՆԵՐԸ) 
 
1) տեղեկատվություն բանկի սեփական կապիտալի մասին և ընթացիկ և ոչ ընթացիկ 

պարտավորությունների մասին, 
 
 Բանկի պասիվները 31.12.2015թ. դրությամբ կազմել են 108,792.2 մլն. դրամ, որի 10.1%-ը 

կամ 11,033.3 մլն դրամը կազմում է սեփական կապիտալը, իսկ 89.9%-ը ընդամենը 
պարտավորությունները: 

 Սեփական կապիտալի 21.1%-ը կամ 2,333.3  մլն դրամը կազմել է կանոնադրական 
կապիտալը, 54.3%-ը կամ 6,000.0 մլն դրամը` գլխավոր պահուստը, 0.2%-ը կամ 19.1 մլն 
դրամը` վերագնահատման պահուստները և 24.3%-ը կամ 2,680.9 մլն դրամը` չբաշխված 
շահույթը: 

Ընդամենը պարտավորությունների խոշորագույն հոդվածները հաճախորդների նկատմամբ և 
բանկերի ու այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պարտավորություններն են, 
որոնք կազմել են ընդամենը պարտավորությունների համապատասխանաբար 63.4%-ը կամ 
61,978.8 մլն դրամ և 29.6%-ը կամ 28,903.6 մլն դրամ: 

Բանկը իր եռամսյակային միջանկյալ և տարեկան հաշվետվությունները հրապարակում է 
բանկի ինտերնետային կայքի` www.aeb.am, <<Հաշվետվություններ>> բաժնում, որտեղից 
կարելի է սեփական կապիտալի և ընդամենը պարտավորությունների մասին առավել 
ընդգրկուն տեղեկատվություն ստանալ: 
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2) բանկի դրամական հոսքերի առաջացման աղբյուրները և գումարները, ինչպես նաև 

ազատ ոճով նկարագրվում են այդ դրամական հոսքերը, 
Բանկի դրամական հոսքերը գոյանում են նրա հիմնական գործունեությունից, այն է վարկերի 

տրամադրում, ավանդների ներգրավում, արժեթղթերի առք ու վաճառք, արտարժույթի առք ու 
վաճառք, վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցում, փոխանցումներ և այլն: 

Բանկի 2015թ. դրամական հոսքերի հիմնական գումարներն արտացոլված են ստորև. 
հազ. դրամ 

Անվանում 2014թ. 2015թ. 
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ 
նախքան գործառնական ակտիվներում կամ պարտավորություննե-
րում փոփոխությունները 

1,502,140 1,225,376 

Գործառնական գործունեությունից առաջացած դրամական միջոց-
ներ նախքան շահութահարկով հարկումը 6,379,216 783,879 

Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցներ 6,020,224 434,514 
Ներդրումային գործունեությունում օգտագործված զուտ դրամական 
միջոցներ (653,267) (3,407,058) 

Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/(Ֆինանսական 
գործունեությունում օգտագործված) դրամական միջոցներ (1,299,471) 8,487,286 

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ 4,487,714 5,196,135 
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեսկզբի 
դրությամբ 17,866,741 22,354,455 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ տարեվերջի 
դրությամբ 22,354,455 27,550,590 

 
Բանկը իր եռամսյակային միջանկյալ և տարեկան հաշվետվությունները հրապարակում է 

բանկի ինտերնետային կայքի` www.aeb.am, <<Հաշվետվություններ>> բաժնում, որտեղից 
կարելի է դրամական հոսքերի մասին առավել ընդգրկուն տեղեկատվություն ստանալ: 

 
3) արդյո՞ք բանկն ունի փոխառություն ներգրավելու պահանջ, 
 
Բանկային գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ֆինանսական միջնորդություն` 

միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման իրականացում, ուստի կարելի է ասել, որ 
ցանկացած պարագայում բանկի համար միջոցների ներգրավումը հանդիսանում է առաջնային 
և հիմնական խնդիր: 

 
4) կապիտալ ռեսուրսների օգտագործման այն սահմանափակումները, որոնք կարող են 

ուղղակի կամ անուղղակի էապես ազդել բանկի գործունեության վրա: 
 
ՉԿԱՆ 
  
8. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  
Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար բանկի կողմից հետազոտական և 

զարգացման աշխատանքներին ուղղված քաղաքականությունը, ներառյալ` բանկի կողմից 
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ֆինանսավորվող հետազոտական և զարգացման աշխատանքներին ուղղված ծախսերի 
մեծությունը: (կարող են նաև ներկայացվել այնպիսի հետազոտական և զարգացման 
աշխատանքներ, որոնք կապված չեն բանկի գործունեության հետ): 

 
ՉԿԱՆ: 
  
 
9. ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ 
  
Բանկի գործունեության իրականացման հատուկ թույլտվությունների (լիցենզիաների) և 

արտոնագրերի վերաբերյալ տեղեկություններ` նշելով գործունեության համապատասխան 
տեսակները, տրման ամսաթվերը, գործողության ժամկետները. 

  
ՉԿԱՆ: 
 
 
10. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
  
Բանկի արտադրած մատուցած ծառայությունների ծավալների աճի կամ նվազման 

միտումները, դրանց ինքնարժեքի և վաճառքի գների միտումները վերջին հաշվետու 
ֆինանսական տարվա ավարտից մինչև ազդագրի ներկայացման օրն ընկած 
ժամանակահատվածի համար: Ներկայացվում են միայն այն միտումները, որոնք ըստ 
բանկի էական են և (կամ) ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր ներդրումային որոշումներ 
կայացնելիս: 

  
Նախորդ հաշվետու տարվա վերջի համեմատ, Բանկի կողմից մատուցված 

ծառայությունների ծավալների և ծառայությունների սակագների փոփոխությունները 
պայմանավորված են տնտեսության ներքին և արտաքին հատվածներում ընթացող 
փոփոխություններով, մրցակիցների կողմից համանման պորդուկտների գծով առաջարկվող 
սակագներով, ինչպես նաև Բանկի մրցակցային դիրքի ամրապնդման և առաջխաղացման 
հնարավորություններով։ Մասնավորապես վերանայվել են՝ դրամական փոխանցումների 
իրականացման և չեկերի սպասարկման պայմանները, սոցիալական փաթեթի սպասարկման 
նպատակով բացված հաշվի միջոցների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքը 
(սահմանվել է 0.1%), հնամաշ և վնասված դրամանիշերի փոխանակման սակագինը (ԱՄՆ 
դոլար, ԵՎՐՈ և ՌԴ ռուբլու համար սահմանվել է 3%), արտարժույթի դրամանիշերի համար 
հնամաշության չափանիշները, պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման 
պայմանները, քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան 
տոկոսադրույքի կիրառման պայմանները (կիրառվում է եթե վճարային քարտի միջին 
ամսական մեծությունը գերազանցում է 500.000 ՀՀ դրամը, հաշվարկվում է մինչև վճարային 
պլաստիկ քարտի գործողության ժամկետի ավարտը), արժեթղթերի հաշվառման և 
հաշվարկային  միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների սակագները և այլն:   

Ողջամիտ ներդրողի ներդրումային որոշման կայացման նպատակով` Բանկը 
ներկայացնում է հաշվետու տարվա ակտիվապասիվային ցուցանիշների և շահույթի ծավալային 
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աճը, որոնք արտացոլում են Բանկի կառավարման մարմինների կողմից ռազմավարության 
իրականացման արդյունավետությունը։ 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացվում են Բանկի ակտիվապասիվային հիմնական 
ցուցանիշները և շահույթը. 

             (հազ. դրամ) 
Աճ/նվազում 

31.12.2015-31.12.2014Միջոցների ներգրավում 
 

 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

դրամ % 

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինան-
սական կազմակերպությունների նկատմամբ 17,696,025 22,314,296 26,052,003 3,737,707 16.8 

Պարտավորություններ հաճախորդների 
նկատմամբ 44,391,776 57,525,303 61,973,987 4,448,684 7.7 

Ստորադաս փոխառություն - - 4,425,604 4,425,604 - 
 

   (հազ. դրամ) 
Աճ/նվազում 

31.12.2015-31.12.2014Միջոցների տեղաբաշխում 
 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
դրամ % 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 40,693,742 52,057,388 59,175,240 7,117,852 13.7 
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ 7,145,525 6,168,289 8,866,001 2,697,712 43.7 

              
  (հազ. դրամ) 

Աճ/նվազում 
2015-2014  2013 2014 2015 

դրամ % 

Շահույթ 716,701 816,796 449,266 -367,530 -45.0 
 
Բացի վերը բերված ֆինանսական ցուցանիշները, Բանկը որպես հաշվետու թողարկող, իր 

արժեթղթերի սեփականատերերին է ներկայացնում նաև եռամսյակային և տարեկան 
հաշվետվություններ, որոնք տեղադրված են բանկի ինտերնետային կայքի` www.aeb.am` 
<<Բաժնետերեր և ներդրողներ>> բաժնում: 

 
11. ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԿԱՄ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
  
1) այն հիմնական սկզբունքների կամ վարկածների նկարագիրը, որոնց հիման վրա 

իրականացվել է շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը: Շահույթի կանխատեսումը 
կամ գնահատումը պետք է համադրելի լինի բանկի պատմական ֆինանսական 
ժամանակաշրջանի համար ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների հետ. 

 
Սույն կետում նշված տեղեկությունները ընդամենը կանխատեսումներ են և 

ներդրումային որոշումներ կայացնելիս չպետք է հիմնվել դրանց վրա: 
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Առաջիկա տարվա` 2016թ., համար բանկը պլանավորել է ստանալ 1,000.8 մլն. դրամի  
զուտ շահույթ : Շահույթի կանխատեսումը (պլանավորումը) իրականացնելիս բանկը հիմնվել է 
հետևյալ հիմնարար սկզբունքների վրա.  

1. Բանկի ակտիվների կայուն աճի ապահովում, հիմնականում եկամտաբեր ակտիվների` 
վարկերի և արժեթղթերի աճի հաշվին: Վարկային ներդրումների աճը ապահովվելու է 
նոր վարկատեսակների առաջարկի, տնտեսության նոր հեռանկարային ոլորտների 
վարկավորման, սպառողական և հիփոթեքային վարկավորման, միջազգային 
կառույցների հետ իրականացվող վարկային ծրագրերի բազմազանման և  ավելացման 
հաշվին: 

2. Բանկի պարտավորությունների, ըստ այդմ ցպահանջ և ժամկետային ռեսուրսների 
կայուն աճի ապահովում` միջազգային ծրագրերով և միջազգային կառույցներից նոր 
ռեսուրսների ներգրավում և ներքին շուկայից ներգրավված ռեսուրսների ծավալների 
կայուն աճի ապահովում: 

3. Բանկի ռեսուրսների տեղաբաշխում բարձր եկամտաբերություն ունեցող ակտիվներում 
(վարկեր հաճախորդներին)` ընդունելի մակարդակի վրա պահելով բանկի ռիսկերը, 
պահպանելով բանկային գործունեությունը կարգավորող ՀՀ կենտրոնական բանկի 
կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվները: 

4. Հեռանկարային հաճախորդների շրջանակի էական աճի ապահովում, ի հաշիվ 
մատուցվող ծառայությունների բազմազանման և տեխնոլոգիաների 
կատարելագործման, միջազգային չափանիշներով նոր բանկային գործիքների 
առաջարկի /նոր տեխնոլոգիաներով վարկեր, ավանդներ, վճարահաշվարկային 
ծառայություններ/: 

5. Վերը նշվածների արդյունքում տոկոսային եկամուտների, մատուցվող 
ծառայություններից ստացվող միջնորդավճարների աճ: 

6. Բանկի արդյունավետ տարածքային քաղաքականության վարում` ապահովելով նոր 
մասնաճյուղերի գործարկումը, գործող մասնաճյուղերի վերանորոգումը և 
վերազինումը, տեխնիկա-տեխնոլոգիական, տեղեկատվական համակարգերի 
արդիականացումը: 

2) այն գործոնները, որոնց վրա բանկի կառավարման մարմինները ազդելու 
հնարավորություն ունեն և այն գործոնները, որոնց վրա ազդելու նման հնարավորությունը 
բացակայում է. 

  
Բանկի կառավարման մարմինները հնարավորություն ունեն ազդելու (կառավարելու) 

Բանկի  գործունեության և շահույթի վրա ազդող հետևյալ հիմնական գործոնների վրա. 
1. Բանկի կողմից ներգրավվող և տեղաբաշխվող միջոցների ծավալների կառավարում, 
2.  Բանկի ռիսկերի ընդունելի մակարդակի պահպանում և կառավարում, 
3. Բանկի տեխնիկա-տեխնոլոգիական և տեղեկատվական բազայի արդիականացմանն 

ուղղված ներդրումներ, 
4. Կադրային քաղաքականություն, այդ թվում` բանկի անձնակազմի վարձատրության, 

պատրաստման և վերապատրաստման ծախսեր, 
5. Նոր պրոդուկտների թողարկում, 
6. Տարածքային քաղաքականություն, 
7. Բանկի գործունեության ապահովման ծախսեր, 
8. Նոր բանկային պրոդուկտների ներդրման ծախսեր, 
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9. Գովազդային գործընթաց և այլն: 
 
Բանկի կառավարման մարմինները կարող են արձագանքել, սակայն հնարավորություն 

չունեն ազդելու Բանկի գործունեության և շահույթի վրա ազդող հետևյալ հիմնական 
գործոնների վրա. 

1. քաղաքական, տնտեսական ռիսկի գործոններ (բանկային ավանդների և վարկերի 
առաջարկի ու պահանջարկի և դրանից բխող տոկոսադրույքների փոփոխության 
վարքագիծ, արժեզրկման ու փոխարժեքի վարքագիծ), 

2. հարկային և օրենսդրական փոփոխության այլ ռիսկեր, 
3. երկրի ֆինանսական շուկայի կայունության ռիսկ, 
4. անհաղթահարելի ուժի ազդեցության գործոններ (արտակարգ դրության 

հայտարարելը, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքների դադարեցումը, 
բնական աղետները, պատերազմը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք 
անհնարին են դարձնում Բանկի բնականոն գործունեությունը) և այլն: 

 
12. ԲԱՆԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 
  
1) բանկի կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը և յուրաքանչյուր մարմնի 

իրավասություններն ու պարտականությունները. 
 

Բանկի կառավարման մարմիններն են (ներկայացվում է ըստ կանոնադրության). 
1. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, որը Բանկի կառավարման բարձրագույն   
մարմինն է, 
2. Բանկի  խորհուրդը, որն ընտրվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում, 
3. Բանկի գործադիր տնօրենը, որն ի պաշտոնե վարչության նախագահն է, 
4. Բանկի վարչությունը: 

Կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողով

Բանկի խորհուրդ

Բանկի գործադիր տնօրեն 
(վարչության նախագահ)

Բանկի վարչություն
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Բանկի կառավարման մարմիններին վերապահված իրավասություններն են 
(ներկայացվում է ըստ կանոնադրության). 

6.7. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունները՝ 
ա/ Բանկի Կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների 

կատարումը, Բանկի կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ, 
բ/ Բանկի վերակազմակերպումը. 
գ/ Բանկի լուծարումը. 
դ/ ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային 

հանձնաժողովի նշանակումը. 
ե/ Բանկի  խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը 

և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Բանկի  խորհրդի քանակական 
կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես 
տարեկան ժողովներում: Բանկի  խորհրդի անդամների ընտրության հարցը Բանկի արտահերթ 
ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Բանկի  խորհրդի կամ նրա 
առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին. 

զ/ հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը, 
 է/ խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի 

հաստատումը. 
 ը/ Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի և վնասի բաշխման 

հաստատումը: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և 
տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը. 

 թ/ օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնետոմսերի ձեռքբերման  
նախապատվության իրավունք չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը. 

 ժ/ ընդհանուր ժողովի վարման կարգը, 
 ժա/ հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը. 
 ժբ/ օրենքով սահմանված դեպքերում Բանկի գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ 

կապված խոշոր գործարքների կնքումը (Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 50%-ից 
ավելին): 

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանն օրենքով վերապահված 
հարցերը չեն կարող նրա կողմից փոխանցվել ընկերության գործադիր մարմնին: 

   6.14. Բանկի  խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր 
ղեկավարումը՝ բացառությամբ այն հարցերի, որոնք օրենքով և կանոնադրությամբ 
վերապահված են ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը: 

6.22. Բանկի  խորհրդի բացառիկ իրավասություններն են` 
ա/ Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ` Բանկի 

հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաստատումը. 
բ/ ընդհանուր ժողովի  տարեկան և արտահերթ նիստերի գումարումը, օրակարգի 

հաստատումը, ինչպես նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման հետ կապված` 
նախապատրաստման աշխատանքների իրականացման ապահովումը.  

գ/ Բանկի գործադիր մարմնի (վարչության) անդամների նշանակումը, նրանց 
լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը և վարձատրության պայմանների 
հաստատումը.  

դ/  Բանկում  ներքին հսկողության ստանդարտների սահմանումը, Բանկի ներքին 
աուդիտի ստորաբաժանման ձևավորումը, նրա տարեկան աշխատանքային ծրագրի 
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հաստատումը, ներքին աուդիտի աշխատակիցների լիազորությունների  վաղաժամկետ 
դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաստատումը.   

ե/  Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշվի ու կատարողականի հաստատումը.  
զ/ Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի և աշխատատեղերի 

հաստատումը.  
է/ շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների 

ներկայացումը, այդ թվում` շահութաբաժինների յուրաքանչյուր  վճարման համար 
շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակի կազմումը, 
որում պետք է ընդգրկվեն Բանկի այն  բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Բանկի 
բաժնետերերի ռեեստրում` Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք 
ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ: 

ը/ Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների նախնական հաստատումը և 
ընդհանուր ժողովին ներկայացումը. 

թ/ ընդհանուր ժողովի հաստատմանը Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի 
ներկայացումը. 

ժ/ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի սահմանումը. 
ժա/ Բանկում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում 

անհրաժեշտության դեպքում բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված 
միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման    վերահսկումը.   

ժբ/ Բանկի կողմից օրենքով սահմանված ֆինանսական գործառնությունների  
իրականացման կարգը սահմանող ներքին իրավական ակտերի ընդունումը. 

ժգ/ Բանկի տարածքային և ինքնուրույն  կառուցվածքային  ստորաբաժանումների 
կանոնադրությունների հաստատումը, Բանկի ինքնուրույն կառուցվածքային  
ստորաբաժանումների միջև գործառութային պարտականությունների բախշումը.  

ժդ/ Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության` հաշվապահական 
հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող 
սկզբունքների, հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և կարգերի սահմանումը. 

ժե/  Բանկի պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.  
ժզ/ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 

տեղաբաշխման միջոցով Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափի ավելացումը.   
ժէ/ Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մասին որոշման 

ընդունումը, 
ժը/ դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին 

մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում 
ժթ/ Բանկի կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին 

փաստաթղթերի հաստատումը, 
ի/ գույքի շուկայական արժեքի որոշումը օրենքով սահմանված կարգով, 
իա/ օրենքով նախատեսված դեպքերում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և 

հետգնումը 
իբ/ Բանկի գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը 

(Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի  25-50 %-ի չափով),  
իգ/ Բանկի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծման և 

դադարեցման մասին որոշումների ընդունումը, 
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իդ/ Բանկի կողմից բաժնետերերի ժողովի հետ կապված տեղեկությունների և նյութերի 
հաղորդման ձևի մասին, ներառյալ ծանուցման մամուլի միջոցի ընտրության որոշումը, 

իե/ խորհրդի անդամների վարձատրության չափի սահմանումը,   
իզ/ առևտրային կազմակերպությունների միությունների հիմնադրումը և 

մասնակցությունը,  
իէ/ օրենսդրությամբ սահմանված այլ իրավասությունների իրականացումը: 
Բանկի խորհրդի բացառիկ իրավասությանը կանոնադրությամբ վերապահված հարցերը 

չեն կարող նրա կողմից փոխանցվել Բանկի գործադիր մարմնին: 
  6.29. Բանկի գործադիր տնօրենը (Վարչության նախագահը), որպես իր բացառիկ 

իրավասություն, ներկայացնում է Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա 
պետություններում, Բանկի անունից կնքում է գործարքներ, գործում է Բանկի անունից առանց 
լիազորագրի, տալիս է լիազորագրեր:  

   6.30. Բանկի գործադիր տնօրենը (Վարչության նախագահ). 
ա/ տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, իր իրավասության 

սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար 
պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,  

բ/ աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Բանկի աշխատակիցներին, 
գ/ Բանկի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ, 
դ/ կատարում է Բանկի վարչության նախագահի տեղակալների և վարչության 

անդամների միջև պարտականությունների բաշխում,  
ե/ լուծում է կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ հարցեր, իր իրավասության 

շրջանակներում իրականացնում այլ գործառույթներ: 
6.31. Բանկի վարչությունը կազմվում է գործադիր տնօրենից (Վարչության նախագահից), 

նրա տեղակալներից, գլխավոր հաշվապահից, ինչպես նաև Բանկի այլ պաշտոնատար 
անձանցից, որոնք նշանակվում են Բանկի խորհրդի կողմից: 

  6.32. Բանկի վարչությունը. 
ա/ խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Բանկի խորհրդի կողմից հաստատվող 

ներքին իրավական ակտերը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Բանկի 
վարչակազմակերպական կառուցվածքը. 

բ/ ապահովում է ընդհանուր ժողովի և Բանկի խորհրդի որոշումների կատարումը, 
գ/ իրականացնում է Բանկի գործունեության ընթացիկ ղեկավարումը, 
դ/ կազմակերպում է ընդհանուր ժողովի, Բանկի խորհրդի և իր կողմից ընդունված 

որոշումների կատարումը, 
ե/ գումարում է իր նիստերը ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ 

անգամ, 
զ/ իր իրավասության շրջանակներում սահմանում է Բանկի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների սակագները, դրամարկղային սպասարկման, դրամի ու Բանկի այլ 
արժեքների պահպանումը, հաշվառումն ու հաշվետվությունը և իրականացնում է դրանց 
վերահսկողությունը, 

է/ սահմանում է ակտիվային ու պասիվային գործառնությունների գծով 
տոկոսադրույքների քաղաքականությունը, 

ը/ վերահսկում է օրենսդրության պահպանումը Բանկում և նրա կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներում, 



 71

թ/ նախապես քննարկում է վարչության կողմից Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 
և Բանկի խորհրդի քննարկմանը ներկայացվող հարցերը, 

ժ/ քննարկում է վերստուգումների, ստուգումների նյութերը, Բանկի ստորաբաժանումների 
ղեկավարների հաշվետվությունները, 

ժա/ հաստատում է բանկի աշխատողների և մյուս ստորաբաժանումների ղեկավարների և 
աշխատողների իրավունքների ու պարտականությունների մասին հրահանգները, 

ժբ/ կատարում է Բանկի պաշտոնատար անձանց նշանակում իր իրավասության 
շրջանակներում,  

ժգ/ քննարկում է գործադիր տնօրենի (Վարչության նախագահի), վարչության 
անդամների և Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից վարչության 
քննարկմանը ներկայացված այլ հարցերը: 

Այն հարցերը, որոնք օրենքով կամ կանոնադրությամբ չեն սահմանվել որպես ընդհանուր 
ժողովի, խորհրդի կամ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման իրավասությանը պատկանող, 
պատկանում են գործադիր տնօրենի (վարչության) իրավասությանը: 

 
 

2) կառավարման մարմինների անդամների անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, 
զբաղեցրած պաշտոնը, իրավասություններն ու պարտականությունները, նրանցից 
յուրաքանչյուրի ծավալած գործունեությունը բանկի կազմից դուրս` ազդագիրը գրանցման 
ներկայացնելու պահին. 

 
Տեղեկություններ բանկի կառավարման մարմինների վերաբերյալ. 

 

Պաշտոնը 
Ա. Ա. Հ., ծննդյան ամսաթիվը, 

մասնագիտությունը, 
քաղաքացիությունը, հասցեն 

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում 
զբաղեցրած պաշտոնները 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ 

Բանկի 
խորհրդի  
նախագահ 

Սուքիասյան Սարիբեկ 
Ալբերտի, 
 ծնված 1965թ., 
ինժեներ-տնտեսագետ, 
տնտեսագիտության թեկնածու,  
Քաղաքացիությունը՝  ՀՀ,  
հասցե` ք.Երևան,Զավարյան 
6,բ.1/ 5 

1998թ. առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
խորհրդի նախագահ:  

Սահմանված է ՀՀ օրենս-
դրությամբ և Բանկի կանո-
նադրությամբ 

Բանկի 
խորհրդի  
անդամներ Մելիքյան Արամ Ռոբերտի  

ծնված 1963թ.,  
տնտեսագետ, 
Քաղաքացիությունը՝  ՀՀ,   
հասցե` ք. Երևան, Մոլդովական 
փող. 2շ. 15բն. 

27.09.2007թ.-28.06.2012թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Ներքին աուդիտի վարչության 
պետի տեղակալ, 
29.06.2012թ.-31.07.2012թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
խորհրդի նախագահի օգնական

Իրավասություն` սահմանված 
է Բանկի կանոնադրությամբ: 
Պարտականություններ` 
1. Բանկի վարչության 
գործունեության ընդհանուր 
հսկողություն  
2. Բանկի ներքին և 
արտաքին աուդիտի գոր-
ծունեության ընթացքում ի 
հայտ եկած խնդիր-
ների/ռիսկերի/ նկատմամբ 
ընդհանուր հսկողության 
իրականացում  
3. Բանկի ռեսուրսների 
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ներգրավման և տեղաբաշխ-
ման ընդհանուր հսկողութ-
յուն  
4. Բանկի անձնակազմի 
կառավարման արդյունավե-
տության ընդհանուր հսկո-
ղություն  
5. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
գործընթացի ընդհանուր 
հսկողություն 
6. Բանկի հաշվապահա-
կան հաշվառման և 
հաշվապահության քաղաքա-
կանության նկատմամբ ընդ-
հանուր հսկողություն 
7. Բանկի իրավական 
գործընթացների նկատմամբ 
ընդհանուր հսկողություն 

Իննա Յաբբարովա,  
ծնված 1965թ., 
տնտեսագետ, 
Քաղաքացիությունը՝ 
Բելառուսիայի 
Հանրապետություն, 
հասցե` ՌԴ, ք. Մոսկվա, 
Սպիրիդոնովկա փ., 22/2 շ., 48 
բն. 

2007թ.-ի հունվար – 2007թ.-ի 
հունիս  ՎԶԵԲ, Գլխավոր 
գրասենյակ, Ռիսկերի կառավարում  
2007թ.-ի հուլիս – 2014թ. հունիս  
ՎԶԵԲ, ՌԴ, Մոսկվա, Գլխավոր 
բանկիր, Ֆինանսական 
հաստատությունների ՌԴ-ի թիմ  
2006թ. հունվարից առ այսօր 
Բելառուսի Ալիվարիա (Կարլսբերգ 
խումբ) գարեջրի գործարանի 
Խորհրդի անդամ, ՎԶԵԲ 
ներկայացուցիչ 
2013թ. հունիսից առ այսօր  
Թաթարստանի Սպուրտ բանկում 
Խորհրդի անդամ, ՎԶԵԲ 
ներկայացուցիչ  
2014թ. հունիսից առ այսօր  
Կառավարության հետ 
հարաբերությունների ավագ 
խորհրդատու, փոխտնօրեն, ՎԶԵԲ  
07.03.2016թ. առ այսօր  
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
խորհրդի անդամ   
 

Իրավասություն` սահմանված 
է Բանկի կանոնադրությամբ: 
Պարտականություններ` 
Բանկի գործունեության ըն-
թացքում միջազգային փորձի 
ներդրման աշխատանքների 
համակարգում:     

Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի, 
 ծնված 1982թ., 
 տնտեսագետ-մաթեմատիկոս, 
Քաղաքացիությունը՝  ՀՀ,  
հասցե` ք. Երևան, Գր. 

03.12.2008թ.-31.01.2011թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Միջազգային գործառնությունների 
վարչության Թղթակցային 
հարաբերությունների և փաս-

 Իրավասություն` սահմանված 
է Բանկի կանոնադրությամբ: 
Պարտականություններ` 

1. Բանկի վարչության 
գործունեության ընդհանուր 
հսկողություն 

2. Բանկի ներքին և 
արտաքին աուդիտի գործու-
նեության ընթացքում ի հայտ 
եկած խնդիրների/ռիսկերի/ 
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վարչության պետի տեղակալ 
14.06.2013թ առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
խորհրդի անդամ, Խորհրդի 
Քարտուղար: 

նկատմամբ ընդհանուր 
հսկողության իրականացում  

3. Բանկի ռեսուրսների 
ներգրավման և տեղաբաշխ-
ման ընդհանուր հսկողություն 

4. Բանկի կորպորատիվ 
կառավարման սկզբունքների 
զարգացման համակարգում 

5. Միջազգային հարա-
բերությունների ընդհանուր 
հսկողություն 

6. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
գործընթացի ընդհանուր 
հսկողություն 

Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի,  
ծնված  1980թ.,  
տնտեսագետ   
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Երևան, Մխչյան փ. 
25/3 տ. 
 

24.07.2006թ.-08.11.2010թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
«ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ» մասնաճյուղի 
կառավարիչ, 
09.11.2010թ.-23.05.2013թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Վարկավորման և միջոցների 
ներգրավման վարչության պետ, 
վարչության անդամ /ընդգրկված է` 
07.06.2011թ./: 
24.05.2013թ.-22.05.2014թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործադիր տնօրենի տեղակալ 
23.05.2014թ.-29.06.2014թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործադիր տնօրենի խորհրդական 
30.06.2014թ. առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
խորհրդի անդամ: 

Իրավասություն` սահմանված 
է Բանկի կանոնադրությամբ 
Պարտականություններ` 

1.  Բանկի վարչության 
գործունեության ընդհանուր 
հսկողություն 

2. Բանկի ներքին և 
արտաքին աուդիտի գործու-
նեության ընթացքում ի հայտ 
եկած խնդիրների/ռիսկերի/ 
նկատմամբ հսկողության 
իրականացում 

3. Բանկի ռեսուրսների 
ներգրավման և տեղաբաշխ-
ման ընդհանուր հսկողություն 

4. Պլաստիկ քարտերի 
թողարկման քաղաքականութ-
յան ընդհանուր հսկողություն 

5. Բանկի ռազմավա-
րության ընդհանուր հսկո-
ղություն 

6. Հաճախորդների դի-
մում-բողոքների նկատմամբ  
ընդհանուր հսկողություն 
/Օմբուդսմեն/ 

7. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
գործընթացի ընդհանուր 
հսկողություն 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ը  
Բանկի խորհրդի անդամներ 

բանկում վերջին հինգ տարում 
բանկից դուրս 
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Սուքիասյան Սարիբեկ 
Ալբերտի Խորհրդի նախագահ «ՍԻԼ-Կոնցեռն» ՍՊԸ 

Խորհրդի անդամ 

Մելիքյան Արամ Ռոբերտի Խորհրդի նախագահի 
տեղակալ 

«Արպարագոն 
Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 

հիմնադիր 

Իննա Յաբբարովա Խորհրդի անդամ 

ՎԶԵԲ, ՌԴ, Մոսկվա, 
Գլխավոր բանկիր, 
Ֆինանսական 
հաստատությունների 
ՌԴ-ի թիմ,  
Բելառուսի Ալիվարիա 
(Կարլսբերգ խումբ) 
գարեջրի գործարանի 
Խորհրդի անդամ, 
ՎԶԵԲ ներկայացուցիչ, 
Թաթարստանի 
Սպուրտ բանկում 
Խորհրդի անդամ, 
ՎԶԵԲ ներկայացուցիչ, 
Կառավարության հետ 
հարաբերությունների 
ավագ խորհրդատու, 
փոխտնօրեն, ՎԶԵԲ 

Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի Խորհրդի անդամ, Խորհրդի 
քարտուղար - 

Հայրապետյան Ռուբեն 
Աշոտի 

Խորհրդի անդամ - 

Պաշտոնը 
Ա. Հ. Ա., ծննդյան ամսաթիվը, 

մասնագիտությունը, 
քաղաքացիությունը, հասցեն 

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում 
զբաղեցրած պաշտոնները 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ 

Գործադիր   
տնօրեն 

(Վարչութ. 
նախագահ

) 

Նալջյան Արմեն Տիգրանի, 
ծնված 1967թ., տնտեսագետ  
Քաղաքացիությունը` ՀՀ 
հասցե` ք. Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 20/1, 24 բն. 

19.07.2007թ.-04.10.2010թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Մասնաճյուղերի կառավարման 
վարչության պետ, 
05.10.2010թ. առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործադիր տնօրեն (վարչության 
նախագահ): 

Իրավասությաւն` 
սահմանված է ՀՀ 
օրենսդրությամբ և Բանկի 
կանոնադրությամբ 
Պարտականություններ`  
1. տնօրինում է Բանկի 
գույքը, այդ թվում ֆինան-
սական միջոցները և գոր-
ծարքներ է կատարում 
Բանկի անունից. 
2. ներկայացնում է Բանկը 
ՀՀ-ում և արտասահ-
մանում, 
3.գործում է առանց 
լիազորագրի, 



 75

4.տալիս է լիազորագրեր, 
5.սահմանված կարգով 
կնքում է պայմանագրեր, 
այդ թվում աշխատան-
քային, 
6.Խորհրդի հաստատ-
մանն է ներկայացնում իր 
տեղակալների թեկնածու-
թյունները, 
7.Խորհրդի հաստատմանն 
է ներկայացնում Բանկի 
Վարչության կանոնա-
կարգը, 
8.իր իրավասության սահ-
մաններում արձակում է 
հրամաններ, հրահանգ-
ներ,  կատարման համար 
պարտադիր ցուցումներ և 
վերահսկում դրանց կա-
տարումը, 
9.կատարում է Բանկի 
վարչության նախագահի 
տեղակալների և վարչութ-
յան անդամների միջև 
պարտականությունների 
բաշխում, 
10.օրենսդրությամբ սահ-
մանված կարգով աշխա-
տանքի է ընդունում և 
ազատում Բանկի 
աշխատակիցներին, 
11.Բանկի աշխատակից-
ների նկատմամբ, համա-
ձայն Խորհրդի հաստա-
տած կարգի, կիրառում է 
խրախուսման և կարգա-
պահական պատասխա-
նատվության միջոցներ, 
 12. լուծում է Բանկի կա-
նոնադրությամբ իրեն վե-
րապահված այլ հարցեր: 

Վարչության  
անդամներ Բադալյան Ռուբեն Անատոլիի, 

ծնված 1979թ.,տնտեսագետ 
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Երևան, Նարեկացի 
31շ. 23 բն. 

20.01.2010թ.-17.01.2011թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործադիր տնօրենի տեղակալ 
(վարչության նախագահի 
տեղակալ),  
18.01.2011թ.-06.02.2011թ. 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 
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տեղակալ) 
01.06.2015թ.-ից  առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործադիր տնօրենի տեղակալ-
գանձապետ (վարչության 
նախագահի տեղակալ-
գանձապետ) 

Չիչյան Օնիկ Գևորգի,  
ծնված 1977թ., տնտեսագետ   
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Երևան, Նորք Մարաշ 
11 փող. 75 տուն 

25.01.2010թ-08.09.2013թ 
<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ> ԲԲԸ  
Հաճախորդների սպասարկման 
վարչության պետ 
09.09.2013թ-04.05.2014թ 
<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ> ԲԲԸ 
<ԱՐԱԲԿԻՐ> մասնաճյուղի 
կառավարիչ 
05.05.2014թ-22.05.2014թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Վարկավորման վարչության պետ 
23.05.2014թ.-01.06.2015թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործադիր տնօրենի տեղակալ 
(վարչության նախագահի 
տեղակալ) 
01.06.2015թ.-ից առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով տնօրենի տեղակալ 
(վարչության նախագահի  
կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով  տեղակալ) 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 

Առաքելյան Արտակ Արմենակի  
ծնված 1981թ., ՏԳԹ, 
տնտեսագետ,  
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Էջմիածին, Վազգեն 
Առաջինի փող. 38շ. 3բն. 

20.07.2007թ.-05.10.2010թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Մասնաճյուղերի կառավարման 
վարչության պետի տեղակալ, 
06.10.2010թ.-01.06.2015թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
Տարածքային կառավարման 
վարչության պետ 
07.02.2011թ.-01.06.2015թ. 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
վարչության անդամ: 
01.06.2015թ. առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գործառնական գծով տնօրենի 
տեղակալ (վարչության նախագահի 
գործառնական գծով տեղակալ) 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 
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Մանրիկյան Աստղիկ Մեսրոպի,  
ծնված 1982թ., արևելաագետ 
մագիստրոս, բիզնես 
վարչարարության մագիստրոս  
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` Երևան, Տիգրան Մեծի 
36դ-16 

03.04.2009թ.-13.02.2011թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
Հաճախորդների սպասարկման 
վարչության VIP հաճախորդների 
սպասարկման բաժնի հաշվապահ-
գանձապահ  
14.02.2011թ.-08.09.2011թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
Հաճախորդների սպասարկման 
վարչության VIP հաճախորդների 
սպասարկման բաժնի հաշվապահ-
գանձապահ/գլխավոր/ 
09.09.2011թ.-01.06.2015 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
Միջազգային գործառնությունների 
վարչության պետի ժ/պ, 
վարչության պետ 
01.06.2015թ. առ այսօր 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
միջազգային և զարգացման գծով 
տնօրենի տեղակալ (վարչության 
նախագահի միջազգային և 
զարգացման գծով տեղակալ): 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 

Ազատյան Դավիթ Նորայրի,  
ծնված 1981թ. 
Ճարտարագետ 
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Երևան, Ֆրունզե 141 
տուն 

10.10.2006թ.-16.01.2011թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին 
աուդիտի վարչության Բանկի 
գործունեության և ռիսկերի 
կառավարման վերահսկողության 
բաժնի գլխավոր աուդիտոր, 
17.01.2011թ.-18.07.2011թ. 
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին 
աուդիտի  վարչության պետ, 
19.07.2011թ. առ այսօր՝  
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
գլխավոր հաշվապահ 
Հաշվապահական հաշվառման 
վարչության պետ (վարչության 
անդամ): 
12.03.2008թ.-11.03.2013թ. «ՍԻԼ 
ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ խորհրդի 
անդամ: 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 
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Ավետիսյան Հայկ Միշայի  
ծնված 1979թ., ՏԳԹ, 
տնտեսագետ-մաթեմատիկոս,  
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Էջմիածին, Ռ. 
Եսայանի փող. 23 տուն 

01.07.2006թ.-02.02.2011թ. 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
Ռազմավարության և ռիսկերի 
կառավարման վարչության 
Ռիսկերի կառավարման բաժնի 
պետ, 
03.02.2011թ. առ այսօր 
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, 
Ռազմավարության և ռիսկերի 
կառավարման վարչության պետ 
07.02.2011թ. առ այսօր 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
վարչության անդամ, 
21.01.2009թ.- առ այսօր «ՍԻԼ 
ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, Խորհրդի 
անդամ: 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 

Ջհանգիրյան Վրեժ Գագիկի 
ծնված 1980. Իրավաբան 
 Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 
փող. 16/1տուն 

10.10.2007թ.-27.02.2008թ. 
Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի աշխատակազմում` 
որպես ՀՀ Նախագահի 
վերահսկողական ծառայության     
1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետ: 
01.02.2013թ.-16.03.2014թ.-
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Անվտանգության վարչության 
Տեղեկատվական անվտանգության 
բաժնում որպես բաժնի պետ: 
17.03.2014թ.-31.12.2014թ.-
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ  
Անվտանգության վարչության 
Տեղեկատվական անվտանգության 
բաժնում որպես վարչության պետի 
տեղակալ-բաժնի պետ: 
01.01.2015թ.-19.01.2015թ.-
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Իրավաբանական վարչության 
Բանկային գործառնությունների 
իրավական ապահովման բաժնում 
որպես վարչության պետի 
տեղակալ-բաժնի պետ: 
20.01.2015թ.-ից առ այսօր - 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Իրավաբանական Վարչության 
պետ: 
02.02.2015թ. առ այսօր 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
վարչության անդամ: 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 

Գալստյան Արամայիս Արծրունու 
ծնված 1986թ. տնտեսագետ 
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ

10.07.2008թ.-01.08.2010թ. 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
<<ԱՐԱԲԿԻՐ>> ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
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Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ը  Բանկի վարչության 

անդամներ բանկում վերջին հինգ տարում 
բանկից դուրս 

Նալջյան Արմեն Տիգրանի Գործադիր   տնօրեն 
(Վարչության նախագահ) - 

06.09.2011թ.<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ
>> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 
վարչության աուդիտոր 
07.09.2011թ.-23.01.2013թ. 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Հաշվապահական հաշվառման 
վարչության Ամփոփ 
հաշվետվությունների բաժնի պետ -  
գլխավոր հաշվապահի տեղակալ 
24.01.2013թ-31.10.2013թ. 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Ներքին աուդիտի վարչության 
գլխավոր աուդիտոր 
01.11.2013թ.-ից առ այսօր՝  
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Պլաստիկ քարտերի վարչության 
պետ 
01.06.2015թ. առ այսօր 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
վարչության անդամ: 

ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 

Կարապետյան Նարինե Ժանի 
ծնված 1980թ. տնտեսագետ 
Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ 
հասցե` ք.Երևան, Դավթաշեն 3-
րդ թաղ. 14շ. 41 բն 

06.07.2005թ.-01.07.2006թ. 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Վարկավորման վարչության 
Առևտրային վարկերի մասնագետ 
01.07.2006թ.-
27.10.2008թ.<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆ>
> ԲԲԸ Վարկավորման վարչության 
Առևտրային վարկերի գլխավոր 
մասնագետ 
27.10.2008թ.-14.04.2016թ. 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆ>> ԲԲԸ 
Վարկավորման վարչության Խոշոր 
վարկերի տրամադրման բաժնի 
պետ  
14.04.2016թ.-ից առ այսօր՝  
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
Վարկավորման վարչության պետ 
02.06.2016թ. առ այսօր 
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 
վարչության անդամ: 

Իրավասություններ և 
պարտականություններ` 
Ապահովում է Կանոնադ-
րության 6.32 կետով 
սահմանված գործառույթ-
ների իրականացումը (տես 
ազդագրի Բաժին 3, կետ 
12, ենթակետ 1) 
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Բադալյան Ռուբեն Անատոլիի 

Գործադիր տնօրենի 
տեղակալ-գանձապետ 

 (Վարչության նախագահի 
տեղակալ-գանձապետ) 

- 

Չիչյան Օնիկ Գևորգի 

Կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով տնօրենի 

տեղակալ 
 (Վարչության նախագահի 

կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով տեղակալ) 

- 

Առաքելյան Արտակ 
Արմենակի 

Գործառնական գծով 
տնօրենի տեղակալ 

 (Վարչության նախագահի 
գործառնական գծով 

տեղակալ) 

- 

Մանրիկյան Աստղիկ 
Մեսրոպի 

Միջազգային և զարգացման 
գծով տնօրենի տեղակալ 

 (Վարչության նախագահի 
միջազգային և զարգացման 

գծով տեղակալ) 

- 

Ազատյան Դավիթ Նորայրի Գլխավոր հաշվապահ 
Վարչության անդամ 

12.03.2008թ.-
11.03.2013թ. «ՍԻԼ 

ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ 
խորհրդի անդամ 

Ավետիսյան Հայկ Միշայի 

Ռազմավարության և 
ռիսկերի կառավարման 

վարչության պետ 
Վարչության անդամ 

21.01.2009թ.- առ 
այսօր «ՍԻԼ 

ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, 
Խորհրդի անդամ 

Ջհանգիրյան Վրեժ Գագիկի 
Իրավաբանական 
վարչության պետ 

Վարչության անդամ 
- 

Գալստյան Արամայիս 
Արծրունու 

Պլաստիկ քարտերի 
վարչության պետ 

Վարչության անդամ 
- 

 
Կարապետյան Նարինե 
Ժանի 

Վարկավորման  
վարչության պետ 

Վարչության անդամ 
- 

 
3) կառավարման մարմնի անդամների միջև ազգակցական կապը (արդյո՞ք նրանք 

միևնույն ընտանիքի անդամներ են, ազգակցական կապի բնույթը). 
 
Կառավարման մարմինների միջև ազգակցական կապեր չկան: 
 
4) կառավարման մարմնի յուրաքանչյուր անդամի մասին հետևյալը՝ 
ա. մասնագիտությունը (որակավորումը), 
բ. ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու պահին նախորդող 5 տարվա ընթացքում ո՞ր 

ընկերություններում կամ կազմակերպություններում և ինչպիսի՞ ղեկավար պաշտոններ է 
զբաղեցրել բանկի տվյալ կառավարման մարմնի անդամը: Այստեղ պետք չէ ներկայացնել 
բանկի դուստր ընկերություններում այդ անդամների զբաղեցրած ղեկավար պաշտոնները. 
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Տեղեկությունները ներկայացված են ազդագրի Բաժին 3, կետ 12, ենթակետ 2-ում: 
 
գ. ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու պահին նախորդող 5 տարվա ընթացքում 

խարդախության համար դատվածության մասին, 
 
ՉԿԱ  
 
դ. արդյո՞ք բանկի կառավարման մարմնի անդամները ազդագիրը գրանցման 

ներկայացնելու պահին նախորդող 5 տարվա ընթացքում որևէ առնչություն ունեցել են 
որևէ սնանկության, լուծարման կամ սնանկ ճանաչված անձի ակտիվների կառավարման 
գործընթացների հետ: Եթե այո, ապա տալ դրա նկարագիրը, 

 
ՈՉ 
 
ե. արդյո՞ք բանկի կառավարման մարմնի անդամները ազդագիրը գրանցման 

ներկայացնելու պահին նախորդող 5 տարվա ընթացքում պատասխանատվության 
ենթարկվել են պետական որևէ մարմնի կամ կարգավորող (վերահսկող) մարմնի կողմից և 
արդյո՞ք նրանք դատարանի կողմից զրկվել են որևէ թողարկողի կառավարման մարմնի 
անդամի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից: Եթե այո, ապա տալ դրա նկարագիրը, 

 
ՈՉ 
 
5) արդյո՞ք հնարավոր է շահերի բախում որպես բանկի կառավարման մարմնի անդամ 

բանկի նկատմամբ իր պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև: Եթե այո, 
ապա պարզ ձևով նկարագրել այդ: Շահերի բախման բացակայության դեպքում` նշել 
առանձին դրույթ այդ մասին, 

 
Բանկի և նրա կառավարմանը մասնակցող անձանց միջև Ազդագրի ներկայացման 

պահի դրությամբ շահերի բախում չկա։ 
 
6) կա՞ արդյոք որևէ պայմանավորվածություն խոշոր բաժնետերերի, հաճախորդների, 

մատակարարների կամ այլ անձանց հետ, համաձայն որի որևէ անձ ընտրվել կամ 
նշանակվել է բանկի կառավարման մարմնի անդամ: Եթե այո, ապա տալ դրա նկարագիրը: 

 
ՈՉ 
  
13. ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՎՃԱՐՆԵՐԸ 
  
1) բանկի կառավարման մարմինների յուրաքանչյուր անդամի կողմից բանկից և նրա 

դուստր ընկերություններից որպես վարձատրություն և պարգևավճար ստացված 
գումարները` ներառյալ նրանց օգտին կատարված ցանկացած ձևով փոխհատուցումները 
(կուտակային կենսաթոշակային հատկացումները, ապահովագրական վճարները, 
բաժնետոմսերի ձեռքբերման օպցիոնները և այլն), 
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2) բանկի կողմից բանկի կառավարման մարմինների անդամների օգտին կատարված 
կենսաթոշակային վճարումները` ընդհանուր գումարով. 

  
 

Պաշտոն Անուն,ազգանուն,հայրանուն 

2015թ.ընթացքում 
ստացած 

աշխատավարձ և 
դրան 

հավասարեցրած այլ 
վճարումներ 

Խորհրդի նախագահ Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի                      
61,677,698.00  

Խորհրդի նախագահի 
տեղակալ Մելիքյան Արամ Ռոբերտի                      

25,900,714.00  

Խորհրդի անդամ, 
Խորհրդի քարտուղար Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի                     

23,015,487.00  

Խորհրդի անդամ Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի                      
21,578,570.00  

Գործադիր տնօրեն Նալջյան Արմեն Տիգրանի                      
61,441,035.00  

Գործադիր տնօրենի 
տեղակալ-գանձապետ Բադալյան Ռուբեն Անատոլիի                      

24,334,079.00  

Կորպորատիվ և 
մանրածախ բիզնեսի 

գծով տնօրենի 
տեղակալ 

Չիչյան Օնիկ Գևորգի                      
15,604,242.00  

Գործառնական գծով 
տնօրենի տեղակալ Առաքելյան Արտակ Արմենակի                      

16,478,810.00  

Միջազգային և 
զարգացման գծով 
տնօրենի տեղակալ 

Մանրիկյան Աստղիկ Մեսրոպի                      
16,469,754.00  

Հաշվապահական 
հաշվառման 

վարչության պետ - 
գլխավոր հաշվապահ 

Ազատյան Դավիթ Նորայրի                      
23,533,525.00  

Ռազմավարության և 
ռիսկերի կառավարման 

վարչության պետ 
Ավետիսյան Հայկ Միշայի                      

15,987,859.00  

Իրավաբանական 
վարչության պետ Ջհանգիրյան Վրեժ Գագիկի                      

12,987,817.00  

Պլաստիկ քարտերի 
վարչության պետ Գալստյան Արամայիս Արծրունու                      

12,476,863.00  

Վարկավորման 
վարչության պետ Կարապետյան Նարինե Ժանի 8,125,358.00 
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14. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
 
1) կառավարման մարմինների յուրաքանչյուր անդամի՝ տվյալ պաշտոնում 

պաշտոնավարման սկիզբը և ավարտը. 
 
Ներկայացված է ազդագրի Բաժին 3, կետ 12, ենթակետ 2-ում: 
 
2) տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյո՞ք կառավարման անդամները չունեն 

պայմանագրեր բանկի կամ նրա դուստր ընկերությունների հետ այն մասին, որ իրենց 
պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո պետք է ստանան պարգևավճար կամ 
լրավճար: Եթե նման պայմանագրեր առկա չեն, ապա առանձին դրույթով նշել դրանց 
բացակայության մասին, 

 
Նման պայմանագրեր չկան: 
 
3) առկայության դեպքում ներկայացնել բանկի աուդիտի կոմիտեի կամ 

աշխատավարձերի (վարձատրության) կոմիտեների մասին տեղեկատվություն, ներառյալ 
կոմիտեների անդամների անունը, ազգանունը և կոմիտեների իրավասությունները և 
պարտականությունները: Նման կոմիտեները կազմված են լինում բանկի կառավարման 
մարմինների անդամներից և ստեղծվում են կոնկրետ խնդիրների լուծման նպատակով, 

 
Նման կոմիտեներ բանկում չկան: 
 
4) նշել արդյո՞ք բանկը բավարարում է իր ստեղծման երկրում ընդունված կորպորատիվ 

կառավարման սկզբունքներին (նման սկզբունքների առկայության դեպքում): 
  
Բանկը բավարարում է ՀՀ Կառավարության հաստատած կորպորատիվ կառավարման 

սկզբունքներին (կանոնագրքին) և Բանկի կորպորատիվ կառավարման տարեկան 
հայտարարագիրը տեղադրված է բանկի ինտերնետային կայքի` www.aeb.am` <<Կորպորատիվ 
կառավարում>> ենթաբաժնում:  

 
 
15. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ 
  
1) պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում ընդգրկված յուրաքանչյուր 

ֆինանսական տարվա կտրվածքով աշխատակիցների միջին տարեկան թվաքանակը կամ 
այդ թվաքանակը տարվա վերջի դրությամբ. 
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Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանում Բանկի աշխատակիցների թվաքանակը 
հետևյալ է. 

31.12.2013թ. դրությամբ` 947 հոգի, 
31.12.2014թ. դրությամբ` 936 հոգի, 
31.12.2015թ. դրությամբ` 904 հոգի: 
 
2) հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն բանկի կառավարման մարմնի յուրաքանչյուր 

անդամին պատկանող` բանկի բաժնային արժեթղթերի և այդ արժեթղթերի նկատմամբ 
օպցիոնների առկայության մասին` նշելով նրանցից յուրաքանչյուրին պատկանող 
արժեթղթերի դասը, քանակը, տոկոսը ընդհանուրի մեջ և այլն, 

 

Ա.Ա.Հ. Պաշտոն 

Մասնակցութլան 
չափը  բանկի 

կանոնադրական 
կապիտալում 

Սուքիասյան Սարիբեկ 
Ալբերտի Խորհրդի նախագահ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 

328,049 հատ 
տոկոսը ընդհանուրի 

մեջ` 
25.9% 

Մելիքյան Արամ Ռոբերտի Խորհրդի նախագահի 
տեղակալ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
331 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.026% 
Իննա Յաբբարովա Խորհրդի անդամ - 

Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի Խորհրդի անդամ, Խորհրդի 
քարտուղար 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
147 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
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մեջ` 
0.012% 

Հայրապետյան Ռուբեն 
Աշոտի Խորհրդի անդամ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
138 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.011% 

Նալջյան Արմեն Տիգրանի Գործադիր   տնօրեն 
(Վարչության նախագահ) 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
398 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.031% 

Բադալյան Ռուբեն Անատոլիի 

Գործադիր   տնօրենի 
տեղակալ-գանձապետ 

 (Վարչության նախագահի 
տեղակալ-գանձապետ) 

- 

Չիչյան Օնիկ Գևորգի 

Կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով տնօրենի 

տեղակալ 
 (Վարչության նախագահի 

կորպորատիվ և մանրածախ 
բիզնեսի գծով տեղակալ) 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
100 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.008% 

Առաքելյան Արտակ 
Արմենակի 

Գործառնական գծով 
տնօրենի տեղակալ 

 (Վարչության նախագահի 
գործառնական գծով 

տեղակալ) 

- 

Մանրիկյան Աստղիկ 
Մեսրոպի 

Միջազգային և զարգացման 
գծով տնօրենի տեղակալ 

 (Վարչության նախագահի 
միջազգային և զարգացման 

գծով տեղակալ) 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
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արժեթուղթ) 
արժեթղթերի 

քանակը` 
108 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.009% 

Ազատյան Դավիթ Նորայրի Գլխավոր հաշվապահ 
Վարչության անդամ 

- 

Ավետիսյան Հայկ Միշայի 

Ռազմավարության և 
ռիսկերի կառավարման 

վարչության պետ 
Վարչության անդամ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
101 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.008% 

Ջհանգիրյան Վրեժ Գագիկի 
Իրավաբանական 
վարչության պետ 

Վարչության անդամ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 

1,049 հատ 
տոկոսը ընդհանուրի 

մեջ` 
0.083% 

Գալստյան Արամայիս 
Արծրունու 

Պլաստիկ քարտերի 
վարչության պետ 

Վարչության անդամ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
80 հատ 

տոկոսը ընդհանուրի 
մեջ` 

0.006% 

Կարապետյան Նարինե 
Ժանի 

Վարկավորման վարչության 
պետ, Վարչության անդամ 

արժեթղթերի դասը 
(տեսակը)՝ 
սովորական 
բաժնետոմս 
(բաժնային 
արժեթուղթ) 

արժեթղթերի 
քանակը` 
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51 հատ 
տոկոսը ընդհանուրի 

մեջ` 
0.004% 

 
3) նկարագրություն այն մասին, թե ինչ ծրագրեր են գործում` կապված 

աշխատակիցներին բանկի կապիտալում մասնակցության հնարավորություն ընձեռելու 
հետ: 

  
Նման ծրագրեր չկան: 
 
16. ԽՈՇՈՐ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԸ ԵՎ ՀՍԿՈՂ ԱՆՁԻՆՔ 
  
1) այնքանով, որքանով հայտնի է բանկին, խոշոր բաժնետերերի (բացառությամբ 

թողարկողի կառավարման մարմինների անդամների) անունը, ազգանունը, նրանցից 
յուրաքանչյուրի մասնակցության չափը: Եթե չկան խոշոր բաժնետերեր, ապա առանձին 
նշել այդ փաստը, 

 
Բանկի խոշոր բաժնետերերն են. 
Սուքիասյան Խաչատուր`  14.38%, 
Սուքիասյան Ռոբերտ` 14.97%, 
Սուքիասյան Էդուարդ՝ 11.18,  
Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ` 11.05%: 
 
2) տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյո՞ք բոլոր խոշոր բաժնետերերին պատկանող 

բաժնետոմսերից յուրաքանաչյուրը տալիս է ձայնի միևնույն իրավունքը, 
 
Բոլոր խոշոր բաժնետերերին պատկանող բաժնետոմսերից յուրաքանաչյուրը տալիս է ձայնի 

միևնույն իրավունքը: 
 
3) այնքանով, որքանով հայտնի է բանկին, տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյո՞ք 

բանկն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գտնվում է հսկողության տակ: Եթե այո, ապա 
նշել հսկողների անվանումը (անունը, ազգանունը) և նույնականացման համար 
անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն, հսկողության բնույթը (ինչի հիման վրա է այդ անձը 
(անձինք) հսկում բանկին): 
 
“Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի իմաստով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն գտնվում է. 

1. Սուքիասյանների ընտանիքի ուղղակի հսկողության տակ, քանի որ նրանք 
հանդիսանում են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի 66.43%-ի սեփականատեր. 

Սուքիասյան Սարիբեկ` 25.9% (ք. Երևան, Զավարյան 6, բն. 1-5), 
Սուքիասյան Խաչատուր`  14.38% (ք. Երևան, Զավարյան 6, բն. 1-5), 
Սուքիասյան Ռոբերտ` 14.97%, (ք. Երևան, Զավարյան 6, բն. 1-5), 
Սուքիասյան Էդուարդ` 11.18%, (ք. Երևան, Զավարյան 6, բն. 1-5): 
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2. Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (European Bank for 
Reconstruction and Development Անգլիա, 2JN, EC2A, Լոնդոն, Իքսչեյնջ Սքուեր մեկ) ուղղակի 
հսկողության տակ, քանի որ այն հանդիսանում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 11.05% 
գումարած 1 բաժնետոմսի սեփականատեր: 

 
17. ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԸ 
  
 
 

2015թ. 
 

Հոդվածը Բաժնետերեր 
Հիմնական 
ղեկավար 

անձնակազմ 

Դուստր 
ընկերություններ 

և 
ընկերություններ
որտեղ Բանկ 

ունի 
ներդրում 

Հաճախորդներին տրված վարկեր    
Հունվարի 1-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, համախառն 774,927 19,080 - 
Տարվա ընթացքում տրված վարկեր 656,696 249,676 - 
Տարվա ընթացքում վարկերի մարում (642,109) (191,217) - 
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, 
համախառն 

789,514 77,539 - 

Նվազեցված՝ արժեզրկումից կորուստ (7,604) (787) - 
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր 781,910 76,752 - 

Վարկերի գծով տոկոսային եկամուտ 112,571 5,985 - 
Վարկերի գծով կոուստների արժեզրկման գծով 
մասնահանումներ/(վերականգնումներ) 

145 (588) - 

Հաճախորդներին վճարման ենթակա գումարներ    
Ավանդներ հունվարի 1-ի դրությամբ 1,134,180 13,297 - 
Տարվա ընթացքում ներդրված ավանդներ 47,430,801 794,455 - 
Տարվա ընթացքում մարված ավանդներ (47,373,691) (569,723) - 
Ավանդներ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,191,290 238,029 - 
Տոկոսային ծախս ավանդների գծով 100,490 17,985 - 
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ 

   

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ հունվարի 1-ի դրությամբ 

2,027,113 - 196,829 

Ավելացումներ տարվա ընթացքում 340 - 5,727,861 
Նվազումներ տարվա ընթացքում (1,014,404) - (5,659,318) 
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

1,013,049 - 265,372 

Տոկոսային ծախս 255,446 - 34,924 
Ստորադաս փոխառություն    
Ստորադաս փոխառություն հունվարի 1-ի դրությամբ - - - 
Թողարկված տարվա ընթացքում 4,425,604 - 4,425,604 
Ստորադաս փոխառություն դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,425,604 - 4,425,604 
Տոկոսային ծախս 394,836 - 394,836 
Բաժնետոմսերի թողարկման համար ստացված 
կանխավճարներ 

   

Հունվարի 1-ի դրությամբ - - - 
Ավելացումներ 4,001,688 - 4,001,688 



 89

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,001,688 - 4,001,688 
    
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 26,684   
Տրամադրված երաշխիքներ 96,750 - 6,000 
Այլ ծախսեր    
Կոմիսիոն և այլ միջնորդավճարների գծով եկամուտ 2,750 171 193 
Գովազդային ծախսեր 47,794 - - 
Ապահովագրական ծախսեր - - 91,441 
Ինկասացիոն ծախսեր - - - 
Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 261,640 - - 
Գործուղման ծախսեր 13,631 - - 
Այլ ծախսեր 200 - - 

 
 
  
18. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՆԿԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  
1) Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն 
Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար անկախ աուդիտորական 

եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես 
նաև անկախ աուդիտորական եզրակացության բովանդակությունն ամբողջությամբ. 

 
Ներկայացված են Ազդագրին կից հավելվածում: 
 
3) Բանկի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները. 

 
 

 (հազ. դրամ) 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 
31.12.2015 31.03.2016 

1 Ընդհանուր ակտիվներ 108,395,188 106,660,749
2 Ընդհանուր պարտավորություններ 93,395,112 88,192,761 
3 Սեփական կապիտալ 15,000,076 18,467,988 
4 Շահույթ նախքան շահութահարկով հարկումը 613,542 135,467 
5 Զուտ տոկոսային եկամուտ ( տոկոսային եկամուտ-տոկոսային ծախս) 4,540,923 1,189,917 

 
4) Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին տեղեկատվություն 
 

Ներկայացվում է ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող 12 ամսվա 
ընթացքում թողարկողի ներգրավվածությամբ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական 
վարույթների նկարագիրը, որոնք թողարկողի ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության 
վրա ունեցել են էական ազդեցություն. 
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«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 13.04.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 4,098,828 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 15.04.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 3,102,659 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 22.05.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 3,532,112.3 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 02.06.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 3,103,367 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 04.06.2015թ. հայցադիմումներ է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկերի գծով հօգուտ բանկի 9,187,020 
և 4,453,120 ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 03.07.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 9,405,674 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 08.07.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 1,961,251.8 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 22.07.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 1,066,451.4 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 27.07.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 4,199,699 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 30.07.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 42,488.59 
ԱՄՆ դոլարին և 45,243.74 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու 
պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 31.07.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 1,317,072 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 06.08.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 13,910,455 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 07.08.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 1,923.62 
ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 13.08.2015թ. հայցադիմումներ է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկերի գծով հօգուտ բանկի 
3,579,539 ՀՀ դրամ և 3,470,738.3 ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 
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«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 25.08.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 3,440,437.0 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 01.09.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 814,896.0 
ՀՀ դրամ, 205,151.0 ՀՀ դրամ և 3,251.64 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 07.09.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 856,631.0 և 
4,749,964.0 ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 11.09.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 8,362,987 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 15.09.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 6,374,926 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 16.09.2015թ. հայցադիմումներ է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկերի գծով հօգուտ բանկի 
2,503,259 ՀՀ դրամ և 2,448.84 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու 
պահանջի մասին: 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից 23.09.2015թ. հայցադիմում է ներկայացվել 
ընդհանուր իրավասության դատարան խնդրահարույց վարկի գծով հօգուտ բանկի 5,231,265 
ՀՀ դրամ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին: 

 
Բանկը որպես հաշվետու թողարկող, իր արժեթղթերի սեփականատերերին է 

ներկայացնում <<Էական փաստերի և տեղեկությունների վերաբերյալ>> հաշվետվություններ 
(վերոնշյալ տեղեկատվությունը բացահայտվել է նաև որպես <<Էական փաստերի և 
տեղեկությունների վերաբերյալ>> հաշվետվություն), որոնք տեղադրված են բանկի 
ինտերնետային կայքի` www.aeb.am` <<Բաժնետերեր և ներդրողներ>> բաժնում: 

 
5) Հարկային արտոնությունները 
  
Թողարկողի համար հատուկ հարկային արտոնություններ սահմանված չեն: 
 
19. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
  
1) Կանոնադրական կապիտալը 
Տեղեկատվությունը 30.04.2016թ. դրությամբ. 
 
ա. կանոնադրական կապիտալի մեծությունը` 3,167,022,500 դրամ, 
բ. հայտարարված բաժնետոմսերի քանակը` 2,000,000 հատ սովորական բաժնետոմս, 
գ. թողարկված և լրիվ վճարված բաժնետոմսերի քանակը` 1,266,809 հատ սովորական 

բաժնետոմս, թողարկված, բայց ոչ լրիվ վճարված բաժնետոմսերի քանակը` 0, 
դ. մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը` 2,500 ՀՀ դրամ, 
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ե. բանկին կամ նրա դուստր ընկերությանը պատկանող` բանկի թողարկած բաժնետոմսերի 
քանակը`1,027, անվանական և հաշվեկշռային արժեքները` 2,567,500 ՀՀ դրամ և 12,324,000 
ՀՀ դրամ: Համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների՝ Բանկի կողմից իրականացվել է սույն 
թվականի մարտի 18-ին կայացած «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ 
ժողովում ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման վերաբերյալ» ժողովի 
օրակարգի երկրորդ հարցին դեմ քվեարկելու/այդ հարցով քվեարկությանը չմասնակցելու 
արդյունքում հետգնաման իրավունք ձեռքբերած և համապատասխան դիմում ներկայացրած 
բաժնետերերին պատկանող թվով 1,027 հատ սովորական բաժնետոմսերի հետգնում 
(2,567,500 ՀՀ դրամ ընդհանուր անվանական և 12,324,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր 
հաշվեկշռային արժեքներով): 

 
2) Կանոնադրությունը 
ա. բանկի նպատակը և գործունեության ոլորտը` նշելով թե բանկի կանոնադրության որ 

մասում կարելի է գտնել դրանք, 
 
 Բանկը ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացած լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում է  

բանկային գործունեություն և գործունեությունը շահույթ ստանալու նպատակ է հետապնդում: 
Կանոնադրության կետ 1.5:  

բ. օրենքի, ենթաօրենսդրական ակտերի և (կամ) կանոնադրության այն հոդվածները, 
որոնք կարգավորում են բանկի կառավարման մարմինների իրավունքերն ու 
պարտականություններ` ներկայացնելով դրանց համառոտ նկարագիրը, 

 
Բանկի կառավարման մարմինների իրավունքերն ու պարտականությունները 

սահմանված են կանոնադրության  գլուխ 6-ով, որոնք ներկայացված են Ազդագրի Բաժին 3, 
կետ 12-ում, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 
21-Հոդված 2110-ով: 

 
գ. բանկի բաժնետոսմերի յուրաքանչյուր դասի սեփականատերերի իրավունքերի և 

պարտականությունների նկարագիրը` ըստ կանոնադրության, ինչպես նաև այդ 
արժեթղթերի հետ կապված սահմանափակումները, 

 
1. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի ձևավորմանը կարող են մասնակցել ինչպես 

Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձինք: 

2. Բանկի բաժնետերերը պարտավոր են. 
ա/ չհրապարակել Բանկի գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկություններ, 
բ/ բաժնետերերը կարող են կրել Բանկի կանոնադրությամբ նախատեսված և օրենքին ու 

այլ իրավական ակտերին չհակասող այլ պարտավորություններ, 
գ/ ձեռնպահ մնալ գործունեության այն բոլոր տեսակներից, որոնք կարող են վնաս 

պատճառել  Բանկին: 
3. Բանկի յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր 

հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները: Սովորական բաժնետոմսի 
սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն իրավունք ունի. 
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ա/ մասնակցել Բանկի ընդհանուր ժողովին վերջինիս իրավասությանը պատկանող 
բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, 

բ/ մասնակցել Բանկի կառավարմանը, 
գ/ ստանալ շահութաբաժիններ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից, 
դ/ ստանալ Բանկի գործունեության վերաբերյալ օրենքով սահմանված  ցանկացած 

տեղեկատվություն, 
ե/ ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձին, 
զ/ հանդես գալ առաջարկություններով բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում, 
է/ Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող 

բաժնետոմսերի ձայների չափով, 
ը/ հայցով դիմել դատարան Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից 

ընդունված և գործող օրենքների ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների 
բողոքարկման նպատակով, 

թ/ Բանկի լուծարման դեպքում ստանալ գույքի իր հասանելիք մասը, 
ժ/ձեռք բերել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի հետգնման պահանջի իրավունք, եթե`  

• որոշում է ընդունվել Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության 
իրավունքի կասեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մասին, և տվյալ բաժնետերը 
քվեարկել է Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի 
կասեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու դեմ կամ այդ հարցերով քվեարկությանը 
չի մասնակցել.    

• կանոնադրության  մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել, կամ 
հաստատվել է կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով 
սահմանափակվել է նշված բաժնետերի իրավունքները, և նա դեմ է քվեարկել կամ 
չի մասնակցել այդ հարցի քվեարկությանը, 

ժա/օգտվել օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներից: 
4. Արտոնյալ բաժնետոմս ունեցող բաժնետերերն իրավունք ունեն՝ 
ա/ մասնակցել Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առանց ձայնի իրավունքի, 
բ/ ստանալ շահութաբաժիններ Բանկի գործունեությունից առաջացած շահույթից՝ 

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ սահմանված չափով և կարգով 
գ/ ստանալ Բանկի գործունեության վերաբերյալ օրենքով սահմանված  ցանկացած 

տեղեկատվություն, 
դ/ ստանալ Բանկի գույքի իր հասանելիք մասը Բանկի լուծարման դեպքում: 
Արժեթղթերի հետ կապված սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է Ազդագրի Բաժին 2-ի կետ 3-ի «ը» ենթակետում: 
 
դ. ինչ քայլեր է պետք ձեռնարկել բաժնետերերի իրավունքներում փոփոխություններ 

մտցնելու համար, 
 

Բաժնետերերի իրավունքները սահմանված են կանոնադրության գլուխ 4-ով: 
Բաժնետերերի իրավունքներում փոփոխություններ մտցնելու համար պետք է ժողովի 
օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
 
Համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» 
կարգի. 
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1. Բանկի բաժնետոմսերի առնվազն 2%-ի ձայնի իրավունք ունեցող սեփականատերը, 

Բանկի ֆինանսական տարվա ավարտից 30 օրվա ընթացքում իրավունք ունի երկուսից ոչ ավել 
առաջարկություններ ներկայացնել ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել 
ընկերության խորհրդի անդամության թեկնածուներ, ընդ որում` առաջարկվող թեկնածուների 
քանակը չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների սահմանված քանակը: 

2. Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությոնները ներկայացվում են գրավոր` նշելով հար-
ցի առաջարկման հիմքերը, հարցն առաջադրող բաժնետիրոջ անվանումը /անուն-ազգանունը/, 
նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակը: 

3. Բանկի Խորհրդի անդամության թեկնածուի վերաբերյալ առաջարկություններ 
ներկայացնելիս, նշվում է կարգի 7.5.2. կետով պահանջվող տվյալները: 

4. Բանկի Խորհուրդը քննարկում է ներկայացված առաջարկները և որոշում  ընդունում 1 
կետում նշված ժամկետը լրանալուց 15 օրվա ընթացքում: 

5. Մերժման վերաբերյալ որոշում կարող է ընդունվել եթե ՝ 
• առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջ կողմից խախտվել է վերը նշված 30 օրյա 

ժամկետը, 
• առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը չի տնօրինում առնվազն 2% ձայնի  

իրավունք տվող բաժնետոմսերի քանակը, 
• թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկությունները չեն պարունակում սահմանված  

անհրաժեշտ տվյալները, 
• առաջարկը չի համապատասխանում գործող օրենսդրությանը: 

6. Բանկի Խորհրդի հիմնավորված մերժման որոշումը ուղղվում է առաջարկ ներկա-
յացրած բաժնետիրոջը՝ որոշումն ընդունելու պահից 3 օրվա ընթացքում: Մերժման  մասին 
որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: 

 
ե. հերթական և արտահերթ բաժնետերերի ժողովների հրավիրման կարգը, դրանց 

մասնակցելու կարգը, 
 

Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվում է բանկի հերթական 
ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, համաձայն բանկի 
բաժնետերերի 19.06.2015թ. տարեկան ժողովի հաստատած ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի: 

Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովից բացի գումարվող բաժնետերերի  ընդհանուր 
ժողովները, որոնք հրավիրվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար՝ համարվում են 
արտահերթ: Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Բանկի  
խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, գործադիր մարմնի, Բանկի արտաքին 
աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ բանկի առնվազն 10 
տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) 
պահանջով: 
 
Համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» 
կարգի. 

1. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն. 
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 Բանկի տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող 
բաժնետերերը՝ 1 բաժնետոմս 1 ձայն քվեարկության իրավունքով, ինչպես նաև 
անվանատերերը /հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում/, 

 Բանկի մասնակից չհանդիսացող Խորհրդի և Գործադիր մարմնի անդամները՝ 
խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, 

 Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամները՝ որպես դիտորդ, 
 Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնոց անձը՝ որպես դիտորդ (եթե նրա 

եզրակացությունն առկա է գումարվող ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերում), 
 ՀՀ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները՝ որպես դիտորդ, 
 հրավիրված անձինք, հյուրեր: 

2. Բանկի Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի մասնակիցների 
ցուցակը կազմվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ Բանկի ռեեստրի 
տվյալների հիման  վրա /ամենամյա ռեեստր և հետագա ստացված պաշտոնական 
տեղեկանքներ/, Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված ամսաթվի դրությամբ: Ընդ որում, 
ցուցակ կազմելու ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ընդհանուր ժողով 
գումարելու մասին որոշման ամսաթիվը և ավելի ուշ, քան ընդհանուր ժողովի գումարումից 45 
օր առաջ (հեռակա քվեարկության դեպքում՝ 35 օրից պակաս լինել): 

3. Բաժնետոմսերի անվանատերը պարտավոր է, ցուցակը կազմելու համար, այն 
կազմելու ամսաթվի դրությամբ տվյալներ տրամադրել այն անձանց մասին, որոնց շահերը 
ներկայացնելու նպատակով նա տնօրինում է բաժնետոմսերը: 

4. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի մասնակիցների 
ցուցակում նշվում են տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի անվան /անվանման/, գտնվելու վայրի 
/հասցեի/ և նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակի մասին: 

5. Վերը նշված Բանկի մասնակիցների ցուցակը ծանոթացման նպատակով պետք է 
տրամադրվի Բանկի այն մասնակիցներին, որոնք գրանցված են Բանկի մասնակիցների 
ռեեստրում: Բանկը, մասնակցի պահանջով, կարող է տալ տեղեկանք՝ ցուցակում նրա 
ընդգրկման մասին:  

6. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակում փո-
փոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակի կազմման ընթացքում թույլ տրված սխալ-
ներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված բաժնետերերի խախտված օրինական իրավունքների 
և շահերի վերականգնման նպատակով: 

7. Բանկի Ընդհանուր ժողովի գումարման մասին բաժնետերերի Ծանուցումը հրապա-
րակվում է ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ, «Հայաստանի 
Հանրապետություն» օրաթերթում: Եթե տվյալ ժամանակամիջոցում նշված օրաթերթը լույս չի 
տեսնում, ապա բաժնետերերի ժողովի գումարման ծանուցումը հրապարակվում է խորհրդի 
որոշմամբ սահմանվող այլ օրաթերթում: 

8. Բանկի բաժնետերերը և ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող այլ անձինք ժողովի 
գումարման մասին ծանուցվում են համապատասխան գրավոր ծանուցմամբ փոստով 
ուղարկելու, էլեկտրոնային փոստով կամ առձեռն տրամադրելու միջոցով, ժողովի գումարումից 
առնվազն 15 օր առաջ:  

9. Ընդհանուր ժողովի մասին ծանուցումը ներառում է՝ 
 Բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը, 
 ժողովի գումարման ամսաթիվը, ժամանակը և վայրը, 
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 ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամ-
սաթիվը, 

 ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը: 
10. Բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի ցանկը, որն ընդգրկում է. 

 Բանկի տարեկան հաշվետվությունը, 
 Բանկի տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերա-

բերյալ աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը, 
 տեղեկություններ Բանկի Խորհրդի անդամների առաջադրվող 

թեկնածությունների վերաբերյալ,  հետևյալ բնույթի. 
ա/ Անուն Ազգանուն Հայրանուն, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, 
բ/ մասնագիտությունը և կրթությունը, 
գ/ վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները, 
դ/ տվյալ պաշտոնում ընտրվելու /նշանակվելու/ տարին, ամիսը, ամսաթիվը և 

պաշտոնից ազատվելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը 
ե/ տվյալ պաշտոնում վերընտրվելու քանակը 
զ/ նրանց և նրա հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող Բանկի քվեարկող 

բաժնետոմսերի քանակը 
է/ տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը 

զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոններ 
ը/ փոխհարաբերությունների բնույթը տվյալ Բանկի և Բանկի հետ կապված անձանց հետ 

 տեղեկություններ Հաշվիչ հանձնաժողովի առաջադրվող  թեկնածությունների  
մասին, 

 Բանկի Կանոնադրության փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը կամ  
նախագիծը նոր խմբագրությամբ, 

 օրակարգում ընդգրկված հարցերի հետ կապված այլ նյութեր, 
 քվեաթերթիկը, 
 օրենքով սահմանված այլ նյութեր /բաժնետերերի միավորման պայմանագրի 

պատճենը, առաջարկվող խորհրդի անդամի մասին, փոքր մասնակցություն 
ունեցող բաժնետերերի խորհրդում առաջարկվող մասնակցի մասին (հեռակա 
քվեարկության դեպքում)/: 

11. Բանկի կանոնադրական կապիտալում 10% մասնակցություն կազմելու նպատակով 
միավորված բաժնետերերի խմբի ստեղծման պայմանագիրը պետք է տրամադրվի Բանկին 10 
կետի նյութերի կազմում ժողովի բոլոր մասնակիցներին դրա պատճենները տրամադրելու 
համար՝ ժողովի կայացման, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում՝ լրացված 
քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից 
առնվազն 30 օր առաջ: Նշված Պայմանագիրը պետք է պարունակի հետևյալ պայմաններն ու 
տեղեկությունները. 

• Բանկի միավորվող մասնակիցների վերաբերյալ տվյալներ, ներառյալ նրանց 
պատկանող Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը, 

• միավորվող մասնակիցների կողմից առաջարկվող խորհրդի անդամի թեկնածուի 
վերաբերյալ. 

ա/ Անուն Ազգանուն Հայրանուն, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, 
բ/ մասնագիտությունը և կրթությունը, 
գ/ վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները, 
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դ/ նրան և նրա հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող Բանկի քվեարկող 
բաժնետոմսերի քանակը, 

ե/ տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը 
զբաղեցնում է  ղեկավար պաշտոններ, 

զ/ փոխհարաբերությունների բնույթը տվյալ Բանկի և Բանկի հետ կապված անձանց 
հետ, 

է/ միավորվող մասնակիցների հայեցողությամբ այլ տվյալներ: 
12. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մասնակցություն ունեցող 

մասնակիցների ներկայացուցչի մասին տեղեկատվությունը, պետք է տրամադրվեն Բանկին 10 
կետի նյութերի կազմում ժողովի բոլոր մասնակիցներին դրա պատճեները տրամադրելու 
համար՝ ժողովի կայացման, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում՝ լրացված 
քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից 
առնվազն 30 օր առաջ: Տարեկան ընդհանուր ժողովում փոքր բաժնետերերի ընդգրկումը 
Խորհրդի կազմում կատարվում է համաձայն Բանկի Կանոնադրության 6.20 ենթակետի 
պահանջների:    

13. Ընդհանուր ժողովը հեռակա քվեարկությամբ գումարելիս նույնպես, բաժնետերերին, 
քվեաթերթիկների և օրակարգի հետ մեկտեղ, տրամադրվում են անհրաժեշտ տեղե-
կությունները և նյութերը: 

 
զ. օրենքի, ենթաօրենսդրական ակտերի և (կամ) կանոնադրության այն հոդվածները, 

որոնց հիման վրա պահանջվում է բանկի մոտ մասնակցություն ձեռք բերելիս բացահայտել 
դրա մասին տեղեկատվություն, 

 
Բանկի մոտ մասնակցություն ձեռք բերելիս դրա մասին տեղեկատվության 

բացահայտում կանոնակարգվում է. 
 «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 153-157 հոդվածներով, 169 հոդվածով  
 «Հաշվետու թողարկողի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության 

ձեռքբերման, ավելացման և նվազման վերաբերյալ տեղեկացման և 
բացահայտման կարգը» Կանոնակարգ 4/15-ով, 

 «Հաշվետու թողարկողի ղեկավարի, նրա և թողարկողի հետ փոխկապակցված 
անձանց կողմից իրենց հաշվին՝ թողարկողի բաժնետոմսերով, ածանցյալ 
գործիքներով կամ այդպիսի ածանցյալների հետ կապված այլ արժեթղթերով 
կնքված գործարքների վերաբերյալ Կենտրոնական բանկին ներկայացվող 
հաշվետվություններում ներառվող տեղեկությունների կազմը, 
հաշվետվությունների ձևը և ներկայացման կարգը» Կանոնակարգ 4/16-ով: 

 
է. կանոնադրության այն դրույթների նկարագիրը, որոնցով ավելի խիստ պահանջներ են 

սահմանվում, քան սահմանված է համապատասխան օրենքներով կամ այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերով: 

  
Չկան: 
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20. ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին 2 տարվա ընթացքում բանկի 

կողմից բնականոն գործունեության շրջանակներից դուրս կնքված և գործողության մեջ 
գտնվող այն պայմանագրերի էական պայմանները, որոնց գինը գերազանցում է բանկի 
վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններում նշված 
սեփական կապիտալի արժեքի 5 տոկոսը: 

  
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և շինարարական կազմակերպության միջև կնքված 

«ԳՅՈՒՄՐԻ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ շենքի վերակառուցման կապիտալ շինարարական 
աշխատանքների իրականացման շինարարական պայմանագրի օբյեկտային նախահաշվի 
գումարը  կազմում է 780,540,600 ՀՀ դրամ: 

 
21. ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ, ԳՆԱՀԱՏՈՂԻ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԿԱՄ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔԸ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՎԵՐՑՎԱԾ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Փորձագետ կամ խորհրդատու, որի կարծիքը օգտագործվել է հայտարարագրում կամ 

երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվություն`  չկա: 
 

22. ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
  
Հայտարարություն այն մասին, որ ազդագրի կիրառության ողջ ժամկետի ընթացքում 

ներքոհիշյալ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը (կամ դրանց պատճեն) մշտապես 
մատչելի են հանրությանը. 

1) Բանկի կանոնադրությունը, 
2) Փորձագիտական եզրակացությունները կամ հաշվետվությունները, անկախ 

գնահատումները և վերլուծական նյութերը, որոնք պատրաստվել են բանկի պատվերով և 
որոնք կամ որոնց մի մասն օգտագործվել է ազդագրում. 

  
Ազդագրի կիրառության ողջ ժամկետի ընթացքում Բանկի կանոնադրությունը, միջանկյալ 

և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, տարեկան անկախ աուդիտորական 
եզրակացությունները, ինչպես նաև որպես հաշվետու թողարկող, ներդրողների համար 
պատրաստվող տարեկան և միջանկյալ հաշվետվություն-վերլուծությունները, Էական փաստերի 
և տեղեկությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները մշտապես մատչելի են հանրությանը 
ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային ձևով։ Նշված փաստաթղթերի էլեկտրոնային 
տարբերակները տեղադրված են Բանկի ինտերնետային կայքում` www.aeb.am, իսկ թղթային 
տարբերակով ստանալու համար ներդրողները կարող են դիմել Բանկի գլխավոր գրասենյակ: 

 
23. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ 
  
Այն անձանց մասին տեղեկատվություն, որտեղ բանկն ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն ունի ձայնի իրավունք տվող 5 և ավելի տոկոսի մասնակցություն` նշելով 
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այդ անձանց անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը, բանկին 
պատկանող բաժնային արժեթղթերի քանակը և մասնակցության չափը: 
 

Թողարկողն ուղղակիորեն ունի ձայնի իրավունք տվող 5 և ավելի տոկոսի 
մասնակցություն «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ-ում և «Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ում: 

  
Անվանում` «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն` 

ԱՓԲԸ, 
Կազմակերպական-իրավական ձևը` փակ բաժնետրիրական ընկերություն, 
Բանկի պատկանող բաժնային արժեթղթերի քանակը` 29,900 հատ սովորական 

բաժնետոմս, 
Մասնակցության չափը` 15.17%, 
 Գտնվելու վայրը`  ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5: 
 
Անվանում` «Արմենիան Քարդ » փակ բաժնետիրական ընկերություն` ՓԲԸ, 
Կազմակերպական-իրավական ձևը` փակ բաժնետրիրական ընկերություն, 
Բանկի պատկանող բաժնային արժեթղթերի քանակը` 4 հատ սովորական բաժնետոմս, 
Մասնակցության չափը` 5% 
 Գտնվելու վայրը`  ՀՀ, ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 32/1:  
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Հավելված 
 

Պատմական ֆինանսական ժամանակաշրջանի համար անկախ աուդիտորական 
եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, անկախ 

աուդիտորական եզրակացությունը 
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Դրամակ
դեկտեմբ
 
(հազար դրամ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ
Տարվա շահո
Շահութահա
Ոչ դրամակա

Տոկոսակ
Մաշված
Հիմնակա
Եկամուտ
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Այլ եկամ

Դրամական 
նախքան գոր
փոփոխությո
 
Գործառնակ
փոփոխությո
(Ավելացում)

Պահանջ
նկատմա
Հակադա
Հաճախո
Շահույթի
ֆինանսա
Այլ ակտի
 

Ավելացում/(
Պարտավ
կազմակե
Հետգնմա
Պարտավ
Շահույթի
ֆինանսա
Այլ պարտ

Զուտ դրամա
շահութահա
Վճարված շա
Գործառնակ
 
ԴՐԱՄԱԿԱՆ

Վաճառք
Վաճառք
ստացվա
Հիմնակա
Հիմնակա
Ոչ նյութա
Ներդրում

Ներդրումայ
 

ներկայացված 

կան միջոց
բերի 31-ին

մ) 

Ն ՀՈՍՔԵՐ ԳՈ
ույթ 
արկի գծով ծախ
ան հոդվածնե
կիր ակտիվներ
ծություն և ամո
ան միջոցների
տ դրամաշնոր
ժույթի փոխան
քի համար մատ
ցված կազմակ
մուտ 
միջոցների հո
րծառնական ա
ունները 

կան ակտիվնե
ուններ 
)/նվազում գոր
ներ բանկերի

ամբ 
արձ հետգնման
որդներին տրվ
ի կամ վնասի 
ական ակտիվ
իվներ 

(նվազում) գոր
վորություններ
երպություննե
ան պայմանագ
վորություններ
ի կամ վնասի 
ական պարտա
տավորությու
ական հոսքեր 
արկը 
ահութահարկ
կան գործունեո

Ն ՀՈՍՔԵՐ ՆԵ
քի համար մատ
քի համար մատ
ած միջոցներ 
ան միջոցների
ան միջոցների
ական ակտիվ
մներ ասոցիա
ին գործունեո

ծանոթագրութ

ցների հոս
ն ավարտ

ՈՐԾԱՌՆԱԿԱ

խս 
երի ճշգրտումն
րի արժեզրկո
որտիզացիա 
ի օտարումից օ
րհներից 
նակման  գործ
տչելի ֆինանս
կերպությունն

ոսքեր գործառ
ակտիվներում

երում կամ պա

րծառնական ա
 և այլ ֆինանս

ն պայմանագր
ված վարկեր 
միջոցով իրա

վներ 

րծառնական պ
ր  բանկերի և 
երի նկատմամ
գրեր 
ր հաճախորդն
միջոցով իրա
ավորությունն
ններ 
գործառնակա

կ 
ությունից զու

ԵՐԴՐՈՒՄԱՅ
տչելի ֆինանս
տչելի ֆինանս

ի ձեռքբերումն
ի վաճառքից ս
վների ձեռքբեր
ացված կազմա
ությունից զուտ

     

թյունները կազմ

սքերի մա
տված տար

ԱՆ ԳՈՐԾՈՒ

ներ` 
ումից կորուստ

օգուտ 

ծարքներից  զ
սական ակտի
ներում վնասի

ռնական գործ
մ կամ պարտա

արտավորությ

ակտիվներում
սական կազմա

րեր 

ական արժեքո

պարտավորու
այլ ֆինանսա
մբ 

ների նկատմա
ական արժեքո
ներ 

ան գործունեո

ւտ դրամական

ՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒ
սական ակտի
սական ակտի

ներ 
ստացված միջ
րում 
ակերպություն
տ դրամական

                        

մում են ֆինանս

ասին հաշվ
րվա համա

ՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

տ 

զուտ վնասներ
իվներից զուտ
ի բաժին 

ծունեությունի
ավորությունն

յուններում 

մ 
ակերպությու

ով չափվող 

ւթյուններում
ական 

ամբ 
ով չափվող 

ությունից, մին

ն հոսքեր 

ՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
իվների ձեռքբե
իվների իրացո

ջոցներ 

ններում 
ն հոսքեր 

                        

սական հաշվետ

վետվությո
ար 

Ծա
ՆԻՑ   

ր 
տ օգուտ 

ից, 
ներում 

ւնների 

նչև 

ՆԻՑ  
երում  
ումից 

                          

տվությունների ա

ուն 2013 թ

ան. 2013
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139,590 
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ՖԻՆԱՆՍ
ԴԵԿՏԵՄ
 
1. Բանկ

 
«ՀԱՅԷԿՈ
Հանրապե
«Հայպետբ
ընկերությ
է ՀՀ կենտ

Բանկն ըն
ծառայութ

Բանկի գ
մասնաճյո
Բանկի իր
 
2. Հաշվ
 
Համապատ
պատրաստ
համաձայն
 
Սույն ֆին
գործում է 
 
Սույն ֆի
բացառութ
հաշվետու
քաղաքակ
 
Պատմակա
հատուցմա
 
Իրական ա
կստացվե
թե արդյոք
մեթոդներ
ակտիվի 
կառնեին 
ֆինանսա
արժեքը ո
 
Ի լրումն
դասակար
սկզբնակա
իրական ա
մակարդա
• Մակա

ակտի
չափմ

ՍԱԿԱՆ Հ
ՄԲԵՐԻ 31

կը 

ՆՈՄԲԱՆԿ»
ետությունու
բանկ» ՓԲԸ)
յան: Բանկի 

տրոնական բա

նդունում է ա
թյուններ իրա

գլխամասայի
ուղեր՝ ՀՀ տա
րավաբանակ

վապահակ

տասխանութ
տվել են 
ն: 

նանսական հ
անընդհատո

ինանսական 
թյամբ որոշ 
ւ ամսաթվի 
կանությունո

ան արժեքը
ան իրական 

արժեքն այն 
ր ակտիվը վ
ք այդ գինն 
ր: Ակտիվի կ
կամ պարտ
չափման ա

ական հաշվե
րոշվում է նմ

ն՝ ֆինանս
րգվում են մ
ան տվյալնե
արժեքով չափ
ակները կարե
արդակ 1-ի 
իվների կամ 
ան ամսաթվ

 

ԱՇՎԵՏՎՈ
-ԻՆ ԱՎԱՐ

» ԲԲԸ-ն 
մ ԽՍՀՄ Բ
) հիման վր
գործունեութ
անկի (այսու

ավանդներ 
ավաբանակա

ին գրասեն
արբեր մարզ
կան հասցեն

կան հաշվա

թյան մասի
Ֆինանսակա

հաշվետվութ
ության հիմո

հաշվետվո
ֆինանսակա
վերջի դրութ

ում:  

ը սովորաբա
արժեքի վրա

գումարն է, 
վաճառելիս, 
ուղղակիորե
կամ պարտա
տավորությա
ամսաթվի դ
ետվությունն
ման սկզբուն

սական հա
մակարդակ 
երի դիտարկ
փման ամբո
ելի է նկարա
դեպքում մո
պարտավոր

վի դրությամ

              

ՈՒԹՅՈՒՆ
ՐՏՎԱԾ ՏԱ

(Այսուհետ՝
Բնակսոցբան
րա և 1995թ
թյունը կարգ
ւհետ՝ ՀՀ ԿԲ)

և տրամադր
ան և ֆիզիկա

նյակը և թ
զերում և 1 մ
ն է՝ ք. Երևան

առման նշա

ին հայտար
ան Հաշվետ

թյունները պա
ունքով և կշա

ությունները
ան գործիքնե
թյամբ, ինչպ

ար հիմնվա
ա: 

որը շուկայի
կամ կվճար

են դիտարկե
ավորության
ան այնպիսի
դրությամբ
ներում չափմ
նքներով:  

աշվետվությո
1, 2 և 3-ի՝
կելիության
ողջական պա
ագրել հետևյա
ուտքային տ
րությունների
բ. 

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ՆՆԵՐԻՆ Կ
ԱՐՎԱ ՀԱՄ

«Բանկ») 
նկի հայկակ
թ.-ին վերակ
գավորվում է
) կողմից տր

րում է վարկ
ական անձան

թվով 19 մա
մասնաճյուղ
ն, Ամիրյան 2

անակալի

րարություն: 
տվություննե

ատրաստվել
արունակի իր

պատրաստ
երի, որոնք

պես ներկայա

ծ է ապրա

ի մասնակից
րվեր պարտ
ելի է կամ գ
ն իրական ա
ի բնութագր
ակտիվի կ
ման և/կամ

ունների նպ
ելնելով իր
աստիճանի

ատկերի վրա
ալ կերպ` 

տվյալներ են
ի նշված գնե

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ԿԻՑ ԾԱՆՈ
ՄԱՐ 

հիմնվել է
կան Հանրա
կազմավորվե
է ՀՀ օրենսդր
րամադրված

կեր, ինչպես
նց:  

ասնաճյուղե
ղ Լեռնային Ղ
23/1: 

քաղաքակ

Սույն ֆի
րի Միջազ

լ են այն ենթ
ր գործունեու

տված են պ
չափվում են

ացված է ստո

անքների և ծ

ցների միջև ս
տավորությու
նահատվել 

արժեքը գնահ
րերը, որոնք
ամ պարտա
այլ բացահ

պատակով
րական արժ
ից, ինչպես
ա ազդեցությա

հանդիսան
երը (չճշգրտ

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ՈԹԱԳՐՈՒ

է 1991 թվ
ապետական 
ել է որպես
րությամբ հիմ
թիվ 1 արտո

ս նաև մատո

երը գտնվու
Ղարաբաղի 

կանություն

ինանսական 
զգային Ստ

թադրության 
թյունը տեսա

պատմական
ն իրական ա
որև՝ հաշվապ

ծառայությու

սովորական 
ւնը փոխանց
է՝ օգտագոր
հատելիս՝ Բ
ք շուկայի մ
ավորության
հայտումների

իրական
ժեքի չափում
նաև այդ ս
ան էականու

ում ակտիվ 
տված), որոնք

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

ՒԹՅՈՒՆՆԵ

վականին Հ
բանկի (19

ս բաց բաժն
ման վրա և ա
ոնագրի հիմա

ուցում է այ

ւմ են Երև
Հանրապետ

ն 

հաշվետվո
անդարտներ

հիման վրա
անելի ապագ

արժեքի հի
արժեքով յուր
պահական հ

ւնների դիմ

գործարքի ա
ցելիս` անկա
րծելով այլ գն
Բանկը հաշվ
մասնակիցն
ն գինը որո
ի նպատակո

արժեքի չ
մներում օգտ
սկզբնական 
ւթյան աստի

շուկայում 
ք Բանկին հա

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

10

ԵՐ 2013թ. 

Հայաստանի
991-1993թ-ի
նետիրական
այն գործում
ան վրա: 

լ բանկային

ևանում, 20
տությունում:

ությունները
րի (ՖՀՄՍ)

ա, որ Բանկը
գայում:   

իման վրա,
րաքանչյուր
հաշվառման

մաց տրված

արդյունքում
ախ նրանից,
նահատման
վի է առնում
ները հաշվի
ոշելիս: Այս
ով իրական

չափումները
տագործված
տվյալների՝
իճանից: Այդ

համանման
ասանելի են

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



• Մակա
տարբ
ակտի

• Մակա
պարտ

Բանկն ըն
իրացվելի
վիճակի մ
վիճակի 
ներկայաց
 
Գործառնա
այն տնտ
գործունեո
դրամ): Դ
արժեքներ
 
Հաշվանցո
ֆինանսա
ճանաչվա
հիմունքով
մտադրութ
ֆինանսա
որևէ հաշվ
Բանկի հա
 
Հաշվապա
 
Տոկոսայի
են, երբ հ
արժանահ
սկզբունքո
ֆինանսա
պարտավ
ժամանակ
 
Արդյունա
ժամկետի
գնահատվ
ճշգրիտ մ
արժեքը: 
 
Այն դեպք
արժեքի ն
այնուհետ
չափելու ն
 
Հետգնման
օգուտը/վն
հաշվետվո
արժեքի, 
տոկոսադ

արդակ 2-ի մ
բերվող մուտ
իվների կամ 
արդակ 3-ի
տավորությու

նդհանուր ա
իության: Ստա
մասին հաշվ
մասին հաշ
ցված են Ծան

ական արժո
տեսական 
ությունը («Գ
Դրամը նաև 
րը կլորացվա

ում: Ֆինան
ական վիճակի
ած գումարնե
վ իրականա
թյուն: Եկամո

ական արդյու
վապահակա
աշվապահակ

ահական հաշ

ին եկամուտն
հավանական
հավատորեն
ով՝ կիրառել
ական ակտի
վորություննե
կահատվածի

ավետ տոկոս
ի կամ, հա
ված դրամա
մինչև ֆինա

քերում, երբ 
նվազում (մա
տև ճանաչվու
նպատակով 

ն և հակադա
նասը ճանա
ությունում՝ 
որը կուտ

դրույքի մեթո

 

մուտքային տ
տքային տվյ
պարտավոր
ի մուտքայ
ւնների գծով

առմամբ ներկ
ացվելիք և վ
վետվության 
շվետվությա
նոթագրությ

ույթ: Ֆինանս
միջավայրո

Գործառնակա
սույն ֆին

ած են հազար

սական ակտ
ի մասին հա
երը հաշվա
ացնելու կամ
ուտները և ծ
ւնքների մաս
ան հաշվառմ
կան քաղաքա

շվառման քա

ներ և ծախսե
ն է, որ տն
ն չափվել: Տ
լով արդյունա
իվի կամ ֆի
երի խմբի) 
ի կտրվածքո

սադրույքն ա
ամապատաս
ական միջոցն
անսական ա

տեղի է ու
ասնակի նվ
ւմ է՝ կիրառ
ապագա դրա

արձ հետգնմ
աչվում է որպ

հիմնվելով 
տակվել է 
ոդը և վաճա

              

տվյալները ի
ալները, որ
րությունների
ին տվյալն
վ ոչ դիտարկ

կայացնում է
վճարվելիք գո
օրվանից հե

ան օրվանից
ուն 34-ում: 

սական հաշ
ում գործող
ան արժույթ»
նանսական
ր դրամի չափ

տիվները և
աշվետվությո
նցելու իրա
մ միաժամա
ծախսերը չեն
սին հաշվետ
ման ստանդա
ականության

աղաքականո

եր: Ֆինանսա
տեսական օ
Տոկոսային 
ավետ տոկոս
ինանսական

ամորտիզա
ով տոկոսայի

այն դրույքն
սխան դեպ
ների ապագ

ակտիվի կամ

ւնենում ֆին
վազում) արժ
ռելով այն տո
ամական հո

ման պայմա
պես տոկոսա
հետևյալ ե
հաշվետու

առքի գնի, եր

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

իրենցից ներկ
րոնք ուղղակ
ի գծով. 
ներն իրենց
կելի մուտքա

 
է իր ֆինանս
ումարներին
ետո 12 ամի
ց ավելի քա

շվետվություն
ղ արժույթո
»): Բանկի գո
հաշվետվութ
փով, եթե այլ

ֆինանսակա
ունում արտա
ավաբանորեն
անակ ակտիվ
ն հաշվանցվ
տվությունում
արտով կամ
ն մեջ: 

ության հիմնա

ական ակտի
օգուտները
եկամուտներ
սադրույքի մ
ն պարտավո
ացված ար
ին ծախսի և

է, որը ֆինա
պքերում, ա
գա վճարում
մ ֆինանսա

նանսական
ժեզրկումից
ոկոսադրույք
սքերը զեղչե

նագրերից ե
ային եկամո
երկու մեծո
ամսաթվի

րբ այդ գործի

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

կայացնում ե
կիորեն կամ

ցից ներկա
ային տվյալնե

սական վիճա
ն վերաբերող
իսների ընթա
ան 12 ամի

ններում ներ
ով, որում
ործառնական
թյունների ն
լ բան նշված

ան պարտա
ացոլվելով զո
ն ամրագրվա
վն իրացնելո
վում շահույթ
մ, եթե դա չի
մեկնաբանո

ական դրույթ

իվներից տոկ
կհոսեն Բա
րը և ծախս
մեթոդը: Արդ
որության (կ
րժեքի հաշ
տոկոսային

անսական գ
ավելի կարճ
մները կամ ս
ական պարտ

ակտիվի կա
կորստի հե
քը, որը կիրա
ելիս: 

եկամուտ.  վ
ուտ կամ ծա
ությունների

դրությամբ
իքները վաճ

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

են մակարդա
մ անուղղակ

այացնում ե
եր: 

ակի մասին 
ղ վերլուծութ
ացքում (ընթ
իսների ընթ

րառված միա
Բանկն ի

ն արժույթը Հ
ներկայացմա
ծ չէ: 

ավորությունն
ուտ գումար
ած իրավուն
լու և պարտ
թի կամ վնաս
ի պահանջվ
ությամբ և հս

թները ներկա

կոսային եկա
անկ և եկամ
սերը ճանաչ
դյունավետ տ
կամ ֆինան
շվարկման
եկամտի բա

գործիքի գոր
ճ ժամանա
ստացվելիք
տավորությա

ամ նմանատ
ետևանքով, 
առվել էր ար

վերը նշված
ախս՝ շահույ
տարբերութ
բ՝ օգտագո
ճառվում են

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

ակ 1-ում նշվ
կիորեն դիտ

են ակտիվ

հաշվետվու
թյունները ֆի
թացիկ) և ֆի
թացքում (ոչ

ավորները չ
իրականանցո
ՀՀ դրամն է (
ան արժույթն

ները հաշվա
ով, եթե գոյո
նք և հաշվա
տավորությու
սի և այլ համ
վում կամ թո
ստակ բացահ

այացված են ս

ամուտները 
մտի գումար
չվում են հա
տոկոսադրու
նսական ակ
և համապ

աշխման մեթ

րծողության 
ակահատված
գումարները
ն զուտ հա

տիպ ակտիվ
տոկոսային
րժեզրկումից

գործիքների
թի կամ վնա
թյան վրա՝ 
ործելով ար
երրորդ անձ

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար
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ված գներից
տարկելի են

վների կամ

ւթյունն ըստ
ինանսական
ինանսական
չ ընթացիկ)

չափվում են
ում է իր
(այսուհետև՝
ն է: Բոլոր

անցվում են՝
ություն ունի
արկը զուտ
ւնը մարելու
մապարփակ
ույլատրվում
հայտված չէ

ստորև: 

ճանաչվում
րը կարող է
աշվեգրման
ւյքի մեթոդը
կտիվների և
պատասխան
թոդն է: 

ակնկալվող
ծի համար
ը զեղչում է

աշվեկշռային

վների խմբի
 եկամուտն
ց կորուստը

ի վաճառքից
ասի մասին
հետգնման

րդյունավետ
ձանց:   Երբ
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հակադար
պայմանա
ճանաչվու
 
 
Ծառայութ
հարակից
տոկոսադ
կհանգեցն
ստանձնմ
ճանաչվու
հավանակ
համաձայ
շահույթու
ընթացքու
տրամադր
արդյունքո
են, երբ 
ճանաչվու
 
Ֆինանսա
Բանկը ճա
հաշվետվո
ակտիվնե
վերջնահա
վաճառքն
պահանջո
կարգով: 
  
Ֆինանսա
արժեքով: 
չդասակա
գումարվո
ֆինանսա
ծախսերը
ֆինանսա
ճանաչվու
 
Ֆինանսա
ա) շահու
մարման 
վաճառքի
ակտիվնե
 
ա) Շահու
ակտիվնե
դեպքում, 
շահույթի 
 
Ֆինանսա
• այն ձե

րձ հետգնու
ագրի սկզբնա
ւմ է արդյուն

թյան վճարն
 ուղղակի 

դրույքի ճշգ
նի որոշակի
ման վճարներ
ւմ որպես 
կան է, որ 
նագրի, վա
ւմ կամ վնա
ւմ: Այն դեպք
րման, ապա 
ում՝ պարտա
համապատ
ւմ են այն ժա

ական գործիք
անաչում է ֆի
ությունում, 
երի և պարտ
աշվարկի ա
 իրենցից նե
ում են ակտ

ական ակտի
 Շահույթի կ

արգված ֆինա
ում են գոր
ական ակտի

, որոնք ուղղ
ական ակտի
ւմ են շահույ

ական ակտիվ
ւյթի կամ վն
ժամկետը պ

ի համար մա
երի ձեռքբերմ

ւյթի կամ վնա
երը դասակա
երբ ֆինան
կամ վնասի

ական ակտիվ
ռք է բերվել հ

 

ւմը/հետգնու
ական փուլո
նավետ տոկո

ներ և միջն
ծախսումնե
րտում: Երբ
ի պայմանն
րը հետաձգվ
տրամադրվ
վարկ տր

արկ տրամա
ասում վարկ
քում, երբ վա
վարկ տրա

ավորության
տասխան ծա
ամանակ, երբ

քներ 
ինանսական
երբ այն դառ
տավորությու
ամսաթվի դր
երկայացնում
տիվների մա

իվի կամ պա
կամ վնասի մ
անսական ա
րծարքի հե
վի կամ պա
ղակիորեն վե
իվների կամ
յթում կամ վն

վներ: Ֆինա
նասի միջոց
պահվող ներ
ատչելի ֆին
ման բնույթի

ասի միջոցով
արգվում են ո
նսական ակ
 միջոցով իր

վը դասակար
հիմնականո

              

ւմը տեղի է
ում բանակց
ոսադրույքի մ

նորդավճարն
երի հետ մի
բ հավանա
ներով վարկ
վում են հար
ված վարկի
րամադրելու
ադրելու պա
կի տրամադ
արկ տրամա

ամադրելու պ
ն ավարտի պ
առայություն
բ ծառայությ

ն ակտիվներ
ռնում է ֆին
ւնների կան
րությամբ: Ֆ
մ են ֆինան
ատակարար

արտավորու
միջոցով իրա
ակտիվների
տ կապվա
արտավորու
երագրելի են
մ ֆինանսակ
նասում:   

անսական ակ
ցով իրական
րդրումներ, գ
նանսական
ից և նպատա

վ իրական ա
որպես շահո
կտիվը պահ
րական արժե

րգվում է որպ
ում տեսանել
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է ունենում
ցված հետգն
մեթոդով: 

ներ: Վարկի
իասին և ճ

ական է, որ
կային համա
րակից ուղղա
ի արդյունա

պարտավո
արտավորութ
դրման պարտ
ադրելու պար
պարտավորո
պահին: Վար
ները մատո
ունները մատ

րը և պարտա
նանսական գ
նոնավոր կեր
Ֆինանսակա
սական ակտ
րում շուկա

ւթյան սկզբն
ական արժեք
կամ պարտ
ծ ծախսում
ւթյան ձեռքբ
ն շահույթի կ
կան պարտա

կտիվները դ
ն արժեքով
գ) տրամադր
ակտիվներ

ակից և որոշվ

արժեքով չափ
ույթի կամ վ
հվում է վաճ
եքով չափվող

պես վաճառք
լի ապագայո

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

իր սկզբնա
նման գնի մի

ի տրամադր
ճանաչվում
ր վարկ տ
աձայնությա
ակի ծախսու
ավետ տոկո
որությունը
թյան ստանձ
տավորությա
րտավորությ
ության վճար
րկի սպասա
ուցվում են
տուցվում են

ավորություն
գործիքի պա
րպով գնում
ան գործիքն
տիվների այն
յում ընդուն

նական չափ
քով չափվող
տավորությու
մները, որոն
բերմանը կա
կամ վնասի մ
ավորություն

դասակարգվ
չափվող ֆի

րված վարկե
ր: Դասակար
վում է սկզբնա

փվող ֆինան
վնասի միջոց
ճառքի համ
ղ ակտիվ: 

քի համար պ
ում վաճառքի

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ական պայմ
իջև արդյուն

րման վճար
են որպես

տրամադրելո
ան, վարկայ
ւմների հետ
ոսադրույքի 
կհանգեցնի

ձնման վճա
ան մնացած
յունն ավարտ
րները ճանա
արկման վճա

: Բոլոր այ
ն: 

ները ֆինան
այմանագրայի
մները և վաճ
երի կանոն
ն գնումները
նված պայմ

փումը տեղի
ղ ֆինանսակ
ւնների դեպք
նք ուղղակ
ամ թողարկմ
միջոցով իրա
նների ձեռք

վում են հետ
ինանսական
եր և դեբիտ
րգումը կախ
ական ճանա

նսական ակտ
ցով իրական
մար կամ նա

պահվող, եթե
ի նպատակո

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

աններով, վ
նավետ օգու

րները հետա
վարկի ար

ու պարտավ
յին պարտա
միասին և հ
ճշգրտում

ի որոշակի 
արները ճան
ծ ժամանակա
տվում է առ

աչվում են ֆի
արները եկա
յլ միջնորդա

նսական վիճ
ին կողմ: Ֆի
ճառքը հաշվ
նավոր գնում
ը կամ վաճա
մաններով ս

ի է ունենու
ան գործիքն
քում իրակա
կիորեն վեր
մանը: Գործ
ական արժեք
քբերմանը, ա

տևյալ կատեգ
ն ակտիվներ
տորական պա
խված է ֆի
աչման պահի

տիվներ:  Ֆի
ն արժեքով չ
ախատեսվա

ե՝  
ով, կամ  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

12

վաճառքի և
ւտը/տոկոսը

աձգվում են
րդյունավետ
վորությունը
ավորության
հետագայում
: Երբ քիչ
վարկային

նաչվում են
ահատվածի
ռանց վարկի
ինանսական
մտագրվում
ավճարները

ճակի մասին
ինանսական
վառվում են
մները կամ
առքը, որոնք
սահմանված

ւմ իրական
ների խմբում
ան արժեքին
րագրելի են
ծարքի գծով
քով չափվող
անմիջապես

գորիաների՝
ր, բ) մինչև
արտքեր, դ)
ինանսական
ին: 

ինանսական
չափվող այն
ած է որպես
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վ 
ղ 

 

 
 
 
 

 
 
 



• սկզբնա
ֆինան
իրատե

• այն հա
հեդջա

  
Ֆինանսա
ճանաչմա
 
• եթե ն

անհա
• ֆինան

պարտ
կատա
ռիսկե
վերաբ

• այն կա
մեկը 
ողջ պ
վնասի

 
Շահույթի
իրական ա
ծախսերու
կամ վնա
տոկսները
վնասի և ա
 
բ) Մինչև 
ֆիքսված 
ունի մինչ
ժամկետը
տոկոսադ
 
Եթե Բանկ
զգալի մա
առկայութ
Ավելին, Բ
չէր ունենա
 
գ) վարկե
դեբիտորա
ակտիվ շո
ֆինանսա
դեբիտորա
տոկոսադ
արդյունա
որոնց դեպ
 
դ) Վաճա
ակտիվնե
համար մա
ճանաչվող

ական ճանա
նսական գոր
եսական հնա
անդիսանում

ավորման գոր

ական ակտի
ան պահին դա

նման դասա
ամապատաս
նսական ա
տավորությու
արողականը
երի կառավ
բերյալ տեղե
ազմում է պա
կամ մի քան

պայմանագիր
ի միջոցով իր

ի կամ վնասի
արժեքով՝ նե
ւմ ճանաչվո

ասները ներա
ը և ներառվ
այլ համապա

մարման ժա
կամ որոշել
չ մարման ժ
ը պահվող նե
դրույքի մեթո

կը որոշեր վ
ասը նախք
թյան), ողջ դա
Բանկը ընթա
ա որևէ ֆինա

եր և դեբիտ
ական պարտ
ուկայում (նե
ական ակտիվ
ական պար
դրույքի մեթո
ավետ տոկոս
պքում տոկոս

ռքի համար
երը ոչ ածան
ատչելի, կամ
ղ ֆինանսակ

 

աչման պահի
րծիքների պո
արավորությ
մ է ածանց
րծիք:  

իվը, բացի 
ասակարգվե

ակարգումը 
սխանություն
ակտիվը կ
ւնների կա
ը գնահատվ
վարման կա
եկատվությո
այմանագրի
նիսը և ՀՀՄՍ
րը (ակտիվն
րական արժ

ի միջոցով իր
երառյալ ողջ
ող վերաչափ
առում են ֆ
վում են «այլ 
արփակ եկա

ամկետը պա
լի վճարումն
ժամկետը պա
երդրումները
ոդը՝ հանած ա

վաճառել կամ
քան դրանց
ասը կորակա
ացիկ տարու
անսական ա

տորական պ
տքերը, որոն
երառյալ բան
վներ) դասակ
տքերը չափ
ոդը՝ հանած
սադրույքի մ
սի ճանաչու

ր մատչելի ֆ
նցյալ ֆինա
մ չեն դասակ
կան ակտիվն

              

ին այն կազ
որտֆելի մա
ուն, կամ  
ցյալ գործիք

վաճառքի հ
ել որպես շահ

բացառում, 
նը, որն այլա
կազմում
մ այդ երկ
վում է իրա
ամ ներդրու
ւնը տրամադ
ի մի մաս, որ
Ս 39. Ֆինան
երը կամ պա
ժեքով չափվո

րական արժե
ջ օգուտը կա
փման արդյու
ֆինանսակա
լ օգուտներ և
մուտների մ

ահվող ներդր
ներով ոչ ած
ահելու հաս
ը չափվում ե
արժեզրկում

մ վերադասա
ց մարման
ազրկվեր և պ
ւմ և դրան հ

ակտիվ դասա

պարտքեր: Ա
նք ունեն ֆի
նկերից ստա
կարգվում են
փվում են ա
ծ արժեզրկո
մեթոդը, բա
ւմը էական ա

ֆինանսակա
նսական գո
կարգվում որ
ներ, (բ) մինչ
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զմում է Բան
աս և ունի կա

, որը նախա

համար պա
հույթի կամ վ

կամ զգալի
պես կառաջ
է ֆինանս
կուսի խմբի
ական արժեք
ւմային ռազ
դրվում է ներ
րը պարունա
նսական գոր
արտավորութ
ող: 

եքով չափվո
ամ վնասներ
ւնքում: Շահ
ան ակտվի
և վնասներ»
ասին հաշվե

րումներ: Մին
ծանցյալ ֆին
ստատուն մտ
ն ամորտիզա
մը:  

ակարգել մի
ժամկետը

պետք է դաս
հաջորդող եր
ակարգել որպ

Առևտրային
իքսված կամ
ացվելիք միջո
ն որպես «վա
ամորտիզացվ
ւմը: Տոկոսա
ցառությամբ

ազդեցություն

ան ակտիվնե
ործիքներ են
րպես (ա) իր
չև մարման ժ

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

նկի կողմից
արճաժամկետ

ատեսված չ

ահվող ֆինա
վնասի միջո

իորեն կրճա
անար, կամ՝
սական ա
ի մի մաս,
քի հիմունք
զմավարությ
րքին կարգով
ակում է ներկ
րծիքներ: Ճա
թյունները) դ

ող ֆինանսա
րը, որոնք առ
հույթում կամ
գծով վաստ

» և «տոկոսա
ետվությունո

նչև մարման
նանսական
տադրություն
ացված արժե

ինչև մարման
(բացառութ

սակարգվեր
րկու տարին
պես մինչև մա

դեբիտորակ
մ որոշելի վ
ոցներ, հաճա
արկեր և դեբի
ված արժեք
ային եկամո
բ կարճաժա
ն չէր ունենա

եր: Վաճառք
ն, որոնք դա
րական արժե
ժամկետը պա

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

համատեղ կ
տ կտրվածք

չէ կամ չի

անսական ա
ցով իրական

տում է չափ
՝ 

ակտիվների
 որը կառ
քով, Բանկի 
ան համաձ
վ՝ այդ հիմու
կառուցված ա
անաչումը և չ
դասակարգե

ական ակտիվ
ռաջանում ե
մ վնասում ճ
տակած բոլո
ային եկամո
ում:  

ն ժամկետը 
ակտիվներ
ն և կարողո
եքով՝ օգտագ

ն ժամկետը
թյամբ հատ
որպես վաճ
ների ընթաց
արման ժամկ

կան պարտ
վճարումներ,
ախորդներին
իտորական
քով՝ օգտագ
ուտը ճանաչ
ամկետ դեբի
ա: 

քի համար մ
ասակարգվու
եքով շահույթ
ահվող ներդ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

կառավարվո
քով շահույթի

օգտագործվ

ակտիվներից
ն արժեքով չ

փման կամ 

կամ ֆի
ավարվում 
փաստաթղ

ձայն, և խմ
ւնքներով, կա
ածանցյալ գո
չափումը թո
ել որպես շա

վները ներկա
են եկամուտն
ճանաչվող զո
որ շահաբա
ուտ» տողում

պահվող ներ
են, որոնց գ

ություն: Մին
գործելով ար

պահվող ներ
տուկ հանգա
ճառքի համա
քում հնարա
կետը պահվ

տքերը, վարկ
, որոնք գնա
ն տրված վա
պարտքեր»: 

գործելով ար
չվում է՝ օգտ
տորական պ

մատչելի ֆի
ւմ են որպես
թի կամ վնա
րումներ կամ

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար
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ող որոշակի
ի ստացման

վում որպես

ց, կարող է
չափվող. 

ճանաչման

ինանսական
է, և դրա

ղթավորված
մբավորման
ամ 
ործիքներից
ույլ է տալիս
ահույթի կամ

այացվում են
ներում կամ
ուտ օգուտը
աժինները և
մ, շահույթի,

րդրումները
գծով Բանկն
նչև մարման
րդյունավետ

րդրումների
ամանքների
ար մատչելի:
ավորություն
վող ակտիվ:

կերը և այլ
անշված չեն
արկեր և այլ
Վարկերը և
րդյունավետ
տագործելով
պարտքերի,

ինանսական
ս վաճառքի

ասի միջոցով
մ     
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լ 
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(գ) վարկե
 
Վաճառքի
շուկայակ
սկզբնակա
դրությամ
 
 
Ֆինանսա
ֆինանսա
հայտանի
արժեզրկվ
ճանաչում
ներդրման
 
Որպես վ
ներդրումն
արժեզրկմ
վկայությո
• թողար
• պայմա

կամ չկ
• տոկոս
• փոխա

նախա
• ֆինան

անհետ
 
Ֆինանսա
պարտքեր
գնահահա
օբյեկտիվ 
հետաձգվ
դիտարկե
անհավաք
 
Ամորտիզ
գումարն ի
հոսքերի 
տոկոսադ
 
Ֆինանսա
անմիջակ
դեպքում 
դեբիտորա
Հետագայո
կրեդիտա
են եկամո
 
Երբ վաճա
եկամուտո
ժամանակ
 

եր և դեբիտոր

ի համար մա
կան արժեք և
ան արժեքով
բ: 

ական ակտիվ
ական ակտիվ
շների առկա
ված, եթե առ
մից հետո տ
ն գծով գնահ

վաճառքի հ
ներում արժե
ման օբյեկտի
ուն կարող են
րկողի կամ կ
անագրի խա
կատարումը
սների կամ մ
առուի կողմ
աձեռնումը, կ
նսական դժվ
տացումը: 

ական ակտիվ
րը, ակտիվն
ատվում են ն
վկայություն

ված վճարում
ելի փոփոխ
քագրելիությ

զացված արժ
իրենից ներկ
տարբերութ

դրույքով:  

ական ակտի
անորեն բոլո
հաշվեկշռա
ական պարտ
ում դուրս գ

ագրելու միջո
ւտներում կա

առքի համար
ում ճանաչվա
կաշրջանի շա

 

րական պար

ատչելի՝ կան
և որոնց իրա
վ՝ հանած ա

վների արժե
վները յուրա
այությունը 
ռկա է օբյեկ
տեղի ունեց
հատված ապ

համար մա
եթղթի իրակ
իվ վկայությո
ն համարվել
կոնտրագենտ
ախտումը, մա

, կամ 
այր գումարի
ից  սնան

կամ 
վարությունն

վների որոշ 
ները, որոնք
նաև խմբայի
ն կարող է հ
մների թվի ա
խություները
յան:  

ժեքով հաշվ
կայացնում է
թյունը՝ զեղ

իվի հաշվե
որ ակտիվնե
ային արժեքը
տքը համարվ
րված գումա
ցով: Պահուս
ամ ծախսերո

ր պահվող ֆ
ած կուտակա
ահույթ կամ 

              

րտքեր: 

նոնադրակա
ական արժե
արժեզրկումի

եզրկում: Շա
աքանչյուր հա
որոշելու ն

կտիվ վկայու
ցած մեկ կա
պագա դրամա

ատչելի դաս
կան արժեքի
ուն: Բոլոր ա
լ հետևյալ հա
տի զգալի ֆի
ասնավորապ

ի վճարման
նկության կ

ների արդյուն

կատեգորի
ք ըստ գնա
ին արժեզրկ
համարվել Բ
աճը պորտֆե
ը, որոնք

վառվող ֆին
է ակտիվի հա
ղչված ֆինա

կշռային ա
երի գծով, բա
ը նվազեցվո
վում է անհո
արների վերա
ստային հաշ
ում:  

ֆինանսական
ային օգուտն
վնաս:  

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ան կապիտա
եքը չի կարո
ից կորուստ

ահույթի կամ
աշվետու ամ
նպատակով:
ւթյուն այն մ
ամ մի քանի
ական հոսքե

սակարգված
ի զգալի կամ
այլ ֆինանսա
այտանիշներ
ինանսական
պես տոկոսն

ուշացումը կ
կամ ֆինան

նքում տվյալ

աների համ
ահատականն
կման տեսա
անկի նախկ
ելում ինչպես

կարող

նանսական
աշվեկշռայի
անսական

արժեքը նվա
ացառությամբ
ում է պահո
ուսալի, այն դ
ականգնումը
շվի հաշվեկշ

ն ակտիվը հ
ները կամ վն

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ալում ներդր
ող արժանա
տները  յուրա

մ վնասի մի
մսաթվի վեր
 Ֆինանսակ
մասին, որ ֆ
ի դեպքեր
երի վրա:  

ծ՝ գնանշվա
տևական ա

ական ակտիվ
րը՝ 
դժվարությո

ների կամ մա

կամ չկատա
նսական վե

լ ֆինանսակ

մար, ինչպիս
ների առան

անկյունից: Վ
կին փորձը վ
ս նաև ազգա
են հանգե

ակտիվների
ին արժեքի և
ակտիվի հ

ազեցվում է
բ վարկերի և
ուստային հա
դուրս է գրվո
ը կատարվու
շռային արժե

համարվում է
նասները վեր

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

րումները, որ
ահավատորեմ
աքանչյուր հ

իջոցով իրակ
րջին գնահատ
կան ակտի
ֆինանսակա
կարող են

ած կամ չգ
նկումն ինքն
վների գծով

ունները, կամ
այր գումար

րումը, կամ
երակազմակ

կան ակտիվ

սիք են՝ վար
նձին արժեզ
Վարկային պ
վճարումների
ային կամ տե
եցնել դեբի

ի գծով արժ
և գնահատվա
համար սկզ

արժեզրկո
և դեբիտորա
աշվի միջոց
ում պահուս
ւմ է դրանք
եքի փոփոխո

է արժեզրկվ
րադասակար

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

րոնք չունեն
մ չափվել, չ
հաշվետու  

կան արժեք
տվում են ա
վները համ

ան ակտիվի ս
ազդեցությո

գնանշված 
նարժեքից հա
արժեզրկմա

մ 
րի վճարման

կերպման գ

վի գծով ակտ

րկերը և դեբ
զրկված չեն
պորտֆելի ա
ի հավաքագ
եղական մակ
իտորական 

ժեզրկման գծ
ած ապագա 
զբնապես ս

ումից կորս
ական պարտք
ցով: Երբ ակ
ստային հաշվ
պահուստա
ությունները 

ված, այլ համ
րգվում են որ

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար
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ն գնանշված
չափվում են 

 ամսաթվի

քով չափվող
արժեզրկման
մարվում են
սկզբնական
ուն ունենալ

կապիտալի
ամարվում է
ան օբյեկտիվ

ն ուշացումը

գործընթացի

տիվ շուկայի

բիտորական
ն, ի լրումն
արժեզրկման
գրման գծով,
կարդակում

պարտքի

ծով ծախսի
դրամական

սահմանված

տի չափով
քերի, որոնց
կտիվը կամ
վի միջոցով:

ային հաշվին
ճանաչվում

մապարփակ
րպես տվյալ
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Ամորտիզ
ժանմանա
օբյեկտիվո
ճանաչվա
որքանով 
ամորտիզ
 
Ինչ վերա
շահույթու
վնասի մի
կորուստի
ներդրումն
 
Վարկերի 
վերագրվո
դուրս են
իրականա
գրված 
հաշվետվո
կատարա
 
Ֆինանսա
ֆինանսա
կորցնում 
առաջացո
պահպան
հատույցն
Բանկը շ
պարտավ
ակտիվի մ
էության, 
ակտիվը: 
 
Ֆինանսա
հատուցմա
վնասի գո
 
Եթե Բանկ
երբ Բանկ
ֆինանսա
ճանաչել 
փոխանցմ
չճանաչվո
հատուցմա
կուտակվա
վնասում: 
վնասը բա
մասերի հ

 
Ֆինանսա
որպես շա
պարտավ
 

զացված արժ
ակարջանում
որեն վերագ

ած արժեզրկո
արժեզրկմա

զացված արժ

աբերում է վ
ւմ կամ վնա
իջոցով: Իրա
ի ճանաչում
ների վերագ

և կանխավճ
ում են պահ
ն գրվում 
ացված բոլոր
գումարներ
ությունում ա

ած մասհանու

ական ակտիվ
ական ակտիվ

են իրենց 
ող դրամակ
նում ֆինանս
ները, սակայ
շարունակու
վորությունը 
մեջ: Եթե Բա
բոլոր ռիսկե

ական ակտի
ան այլ համ
ումարի տար

կի շարունա
կը պահպա

ական ակտիվ
շարունակվ
ման ամսաթվ
ող մասի վրա
ան և դրա 
ած որևէ օգո
Այլ համապ

աշխվում է ա
հարաբերակա

ական պարտ
ահույթի կա
վորություննե

 

ժեքով չափվ
մ արժեզրկո
գրվել արժե
ումից կորո
ան ամսաթվ
ժեքն այն դեպ

վաճառքի հ
ասում հաշվա
ական արժեք
մից հետո, ճ
գնահատման

ճարների դո
ուստներին, 
Բանկի ղեկ
ր հնարավոր
րի հետագ
արտացոլվո
ւմների վերա

վների ապա
վից առաջաց
ուժը, կամ

կան միջոցն
սական ակտ
յն պահպան
ւմ է ճանա
այնքանով, 

անկը պահպ
երն և հատ

իվը ամբող
մապարփակ
բերությունը

ակվող ներգր
անում է փո
վի նախկին 
վող ներգրավ
վի դրությամ
ա բաշխված
վրա բաշխվ

ուտի կամ վն
պարփակ ֆ
այն մասի, ո
ան իրական 

տավորությո
ամ վնասի մ
եր: 

              

վող ֆինանս
ումից կորո
եզրկման ճա
ւստը հակա
վի դրությա
պքում, եթե ա

ամար մատ
առված արժ
քի ցանկացա
ճանաչվում
ն պահուստի

ուրսգրում: Վ
երբ համար
կավարությա
րություններ
գա հավա
ւմ է որպես
ադարձ հավա

աճանաչումը:
ցող դրամակ
 երբ երրոր
ների նկատ
տիվի սեփակ
նում է փոխ
աչել ֆինան
որքանով շ

պանում է ֆին
ույցները, ա

ղջությամբ 
կ եկամտում
ը պետք է ճա

րավվածությ
ոխանցված
հաշվեկշռայ
վվածության
մբ այդ մասե
ծ հաշվեկշռա
ված այլ հա
նասի գումա
ֆինանսակա
որը շարունա
արժեքների

ւններ:  Ֆի
միջոցով իրա
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սական ակտ
ուստի գում
անաչումից
ադարձվում
ամբ ներդրմա
այդ արժեզրկ

տչելի կանոն
ժեզրկումից վ
ած փոփոխո
է այլ համ

ի տակ:  

Վարկերի և կ
րվում են ան
ան կողմից
ն օգտագոր

աքագրումը
ֆինանսակ

աքագրման ժ

: Բանկն ապ
կան հոսքեր
րդ կողմին

տմամբ իրավ
կանության հ
խանցված ակ
նսական ա
շարունակվո
նանսական

ապա Բանկը

ապաճանաչ
մ նախկինու
անաչվի շահո

ունը ֆինան
ակտիվի մի
յին արժեքը
ն ներքո, և ա
երի հարաբեր
ային արժեք
ամապարփա
արների տարբ
ն արդյունք
ակվում է ճա
ի հիման վրա

ինանսական
ական արժե

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

տիվների համ
արը նվազո
հետո տեղ
է շահույթի
ան հաշվեկ
կումը ճանաչ

նադրական
վնասները չ
ություն, որը
մապարփակ

կանխավճար
նհավաքագր
 գումարնե
ծելուց և գր

համապա
կան ակտիվն
ժամանակաշ

պաճանաչում
ի նկատմամ
է փոխանց
վունքը: Եթ
հետ կապվա
կտիվի նկատ

ակտիվը, ին
ում է իր նե
ակտիվի սե

ը պետք է շա

չելիս հաշվ
ւմ ճանաչվա
ույթում կամ

նսական ակտ
ի մասը հե
բաշխում է
այն մասի մ
րական իրա
ի և այլևս չճ

ակ ֆինանսա
բերությունը
քներում ճան
անաչվել, և
ա: 

պարտավո
եքով չափվո

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

մար այն դե
ում է, և ն
ղի ունեցող
ի կամ վնաս
կշռային արժ
չված չլիներ:

արժեթղթեր
չեն հակադա
ը տեղի է ո
կ եկամուտո

րների արժե
րելի: Վարկե
երի հավաք
ավները վա

արփակ եկ
ների արժեզ
շրջանում: 

մ է ֆինանսա
մբ պայմանա
ցվում ֆինա
թե Բանկը
ած, ըստ էու
տմամբ վեր
նչպես նաև 
երգրավվածո
եփականությ
արունակի ճ

վեկշռային
ած կուտակվ
վնասում: 

տիվի միայն
ետգնելու օպ
այն մասի, ո
միջև, որն ա
ական արժեքն
ճանաչվող մ
ական արդյո
ը պետք է ճա
նաչված կու
այլևս չճանա

որություններ
ող կամ որպ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

եպքում, եթե
նվազեցումը
դեպքերի, 

սի միջոցով 
ժեքը չի գե
:  

րին, ապա 
արձվում շա
ւնենում ար
ում և կոուտ

զրկումից կո
րը և կանխա
քագրման ո
աճառելուց հե
կամուտների
րկման պահ

ական ակտի
ագրային իրա
անսական ա
չի փոխան

ւթյան, բոլոր
ահսկողությ
դրա հետ

ությունը ֆի
յան հետ կա
ճանաչել ֆի

արժեքի և 
ված որևէ օ

ն մի մասով 
պցիոնը), ապ
որն այն շար
այն այլևս չի 
ների հիման
մասի դիմաց
ունքներում 

անաչվի շահո
ւտակված օ
աչվող մասի

րը դասակա
պես այլ ֆի

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

15

ե hաջորդող
ը կարող է
նախկինում
այնքանով,

երազանցում

նախկինում
հույթի կամ

րժեզրկումից
տակվում է

որուստները
ավճարները
ուղղությամբ
ետո: Դուրս
ի մասին
հուստներին

իվները, երբ
ավունքները
ակտիվներից
նցում և չի
ր ռիսկերն և
յունը, ապա
տ կապված
ինանսական
ապված, ըստ
ինանսական

ստացված
գուտի կամ

է (օրինակ՝
պա Բանկը
րունակում է
ճանաչում՝

ն վրա: Այլևս
ց ստացված
ճանաչված

ույթում կամ
գուտը կամ
ի միջև՝ այդ

արգվում են
ինանսական
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Ֆինանսա
իրական ա
համար կա
 
ֆինանսա
• այն ձե
• սկզբնա

ֆինան
իրատե

• այն հ
հեդջա

 
Ֆինանսա
պարտավ
միջոցով ի
• նման 

անհամ
• ֆինան

պարտ
կատա
ռիսկեր
վերաբ

• այն կա
մեկը կ
ողջ պա
վնասի

 
Արժեթղթե
գործարքն
վաճառքի
(հակադա
Բանկի կո
 
Ռեպո հա
ակտիվի 
ֆինանսա
հատուցմա
գործարքն
  
Բանկը կն
ըստ որոն
համաձայ
գրավառո
դիմաց կվ
 
Արժեթղթե
հաշվետվո
ռիսկերը և
 
 Այլ ֆինա
փոխառու
պարտավ
 

ական պարտ
արժեքով չա
ամ դասակա

ական պարտա
ռք է բերվել հ
ական ճանա
նսական գոր
եսական հնա
հանդիսանու
ավորման գոր

ական պա
վորություննե
իրական արժ
դասակարգ

մապատասխ
նսական պա
տավորությու
արողականը 
րի կառավա
երյալ տեղեկ
ազմում է պա
կամ մի քան
այմանագիրը
ի միջոցով իր

երի հետգնմ
ներ.  սովոր
ի և հետգնմ
արձ ռեպո) պ
ողմից որպես

ամաձայնագի
փոխանցում

ական ակտի
ան գումարը
ներ:   

նքում է արժե
նց այն ստա
ն: Հետգնմա

ուն իրավուն
վերադարձնի

երի փոխան
ությունում, 
և օգուտները

անսական պ
ւ միջոցները
վորություննե

 

տավորությու
ափվող այն դ
արգվում է որ

ավորություն
հիմնականո
աչման պահի
րծիքների պո
արավորությ
ւմ է ածան
րծիք: 

արտավորութ
երից, կարող
ժեքով չափվ
գումը բացա
խանությունը
արտավորութ
նների կամ
գնահատվո

արման կա
կատվությու
այմանագրի 
իսի և ՀՀՄՍ
ը (ակտիվնե
րական արժե

ման և հակ
րական գործ
ման (ռեպո)
պայմանագրե
ս գանձապետ

իրը իրենից 
մ մեկ այլ 
իվն ապագ
ը գումարած

եթղթերի հետ
անում կամ փ
ան գործարքն
նք ունի վաճ
ի համարժեք

նցումը կոնտ
եթե դրա հ

ը:  

պարտավորո
ը, ենթակա
երը սկզբնապ

              

ւնները դաս
դեպքում երբ
րպես շահույթ

նը դասակա
ում կարճաժա
ին այն կազ
որտֆելի մա
ուն, կամ  
ցյալ գործի

թյունը, բա
ղ է ճանաչմ
վող, եթե  
առում, կամ
ը, որն այլապ
թյունը կազ
մ այդ երկ
ում է իրակ
ամ ներդրու
ւնը տրամադ
մի մաս, որը

Ս 39. Ֆինան
երը կամ պա
եքով չափվող

կադարձ հետ
ծունեության
, ինչպես ն
եր: Ռեպո և
տական կառ

ներկայացն
կողմի և հ
այում փոխ
ծ տոկսը: Այ

տգնման պա
փոխանցում
ների ստանդ
ճառել կամ
 արժեղթեր՝

տրագենտներ
հետ միասի

ություններ: Ա
ա (սուբորդի
պես չափվու
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սակարգվում
բ ֆինանսակ
թի կամ վնա

րգվում է որպ
ամկետ կտրվ
զմում է Բան
աս և ունի կա

իք, որը չի

ացի վաճ
ման պահին

մ զգալիորե
պես կառաջա
զմում է ֆի
ուսի խմբի
կան արժեք
ւմային ռազ
դրվում է ներ
ը պարունա
սական գործ
արտավորութ
ղ: 

տգնման պա
ընթացքում

նաև ֆինան
և հակադար
ռավարման տ

նում է վճար
համապատա
խանակման
յս պայմանա

այմանագրեր
է գրավի ա
դարտ պայմ
վերագրավա
գործարքի փ

րին միայն ա
ին փոխացվո

Այլ ֆինանս
ինացված) պ
ւմ են իրակա

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

մ են որպես
կան պարտա
ասի միջոցով

պես վաճառ
վածքով հետ
նկի կողմից
արճաժամկետ

նախատեսվ

առքի հա
դասակարգ

են կրճատո
անար, կամ՝
ինանսական
ի մի մաս, 
քի հիմունք
զմավարությ
րքին կարգով
ակում է ներկ
ծիքներ: Ճան
թյունները) դ

այմանագրեր
մ Բանկը կն
սական ակ

րձ ռեպո հա
տարր:  

րի կամ այլ
ասխան պա

համար օ
ագրերը հաշ

ր և արժեթղթ
առարկան՝ շո
մաններով Հա
ադրել գրավ
փակման ամ

արտացոլվու
ում են նաև

սական պար
պարտավորո
ան արժեքով, 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ս շահույթի 
ավորություն
իրական ար

քի համար պ
տգնման նպա
համատեղ
տ կտրվածք

ված կամ

ամար պա
գվել որպես 

ում է չափ

ակտիվներ
որը կառա

քով, բանկի 
ան համաձ
վ՝ այդ հիմուն
կառուցված ա
նաչումը և չ
դասակարգե

ր և արժեղթ
նքում է ֆին
տիվների գ

ամաձայնագր

հատուցման
արտավորութ
գտագործվա
շվառվում են

թերի փոխառ
ուկայում ըն
այաստանի
վի առարկա
մսաթվին:  

ւմ է ֆինանս
և սեփական

րտավորությո
ությունները 
առանց գործ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

կամ վնաս
ը պահվում 
րժեքով չափվ

պահվող, եթե
ատակով, կա
ղեկավարվո

քով շահույթի

օգտագործվ

ահվող ֆի
շահույթի կ

ման կամ 

րի կամ ֆի
ավարվում 
փաստաթղ

ձայն և խմ
նքներով, կա
ածանցյալ գո
չափումը, թո
ել որպես շա

թղերի փոխա
նանսական ա
նման և հե
րերը օգտագ

ն դիմաց ֆի
թյուն՝ հետ 
ած կանխիկ
ն որպես ֆի

ռության պայ
նդունված պր
Հանրապետ

ան, պայման

սական վիճա
նության հետ

ունները, նե
և այլ ֆի

ծարքի ծախս

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար
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սի միջոցով
է վաճառքի
վող: 

ե՝ 
ամ  
ող որոշակի
ի ստացման

վում որպես

ինանսական
կամ վնասի

ճանաչման

ինանսական
է, և դրա

ղթավորված
մբավորման

ամ  
ործիքներից
ույլ է տալիս
ահույթի կամ

ատվության
ակտիվների
ետվաճառքի
գործվում են

ինանսական
գնելու այդ

կ կամ այլ
ինանսական

յմանագրեր,
րակտիկայի
տությունում,
նով որ դրա

ակի մասին
տ կապված

երառյալ այլ
ինանսական
սերի: 
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Այլ ֆինա
օգտագործ
արդյունա
 
Արդյունա
ֆինանսա
տոկոսադ
վճարումն
որոնք կա
ծախսերը 
գործողութ
ժամանակ
արժեքին: 
 
Ֆինանսա
պարտավ
են համա
պարտավ
էականորե
պայմանն
ճանաչվու
ճանաչում
վճարվելի
 
Ֆինանսա
այնպիսի 
կատարել
վերջինս 
ամսաթվի
 
Բանկի կո
են դրանց
արժեքով 
• ՀՀՄՍ 

ստանդ
• Ի սկզ

քաղաք
 
Ածանցյալ
արտարժո
ֆինանսա
պայմանա
պահվող և
քաղաքակ
գործիքի շ
արժեքը ո
գործիքներ
պարտավ
գործիքներ
իրական 
ակտիվնե
գործիքներ

անսական պ
ծելով ար

ավետության 

ավետ տոկոս
ական պարտ
դրույքն այն 
ները (ներառ
ազմում են 

և այլ պ
թյան ժամա
կահատվածո
 

ական պարտ
վորություննե
արվում կամ 
վորությունը 
են տարբեր
ների էական
ւմ է որպե
մ: Ապաճան
իք հատուցմա

ական երաշխ
պայմանագ

լ որոշակի վ
կրում է որ

ին վճարումն

ողմից տրամ
 իրական ար
չափվող, հետ

37. Պահո
դարտի համա
զբանե ճանա
քականությա

լ ֆինանսա
ութային ռի
ական գործի
ագրեր: Նման
և դրանց հա
կանությունն
շուկայական
որոշվում է 
րը համար
վորություննե
րի դեպքում

արժեքո
երի/պարտավ
րի իրական 

 

պարտավորո
րդյունավետ 
հիմունքով: 

սադրույքի մ
տավորությա
տոկոսադր

ռյալ բոլոր տ
արդյունավե
արգևավճար

անակահատվ
ում՝ հասցն

տավորությո
երը միայն ա
ուժը կորցն
փոխարինվ

րվում են ն
ն փոփոխո
ս սկզբնակ

նաչված ֆինա
ան տարբերո

խավորության
գիր է, որի 
վճարումներ
րոշակի պա
ներ չկատար

մադրված ֆի
րժեքով, և եթ
տագայում չա
ուստներ, պ
աձայն որոշվ
աչված գում
ան համաձայ

ական գոր
իսկը կառա
իքներով, այ
ն ֆինանսակ
աշվառումն ի
ների համաձ
ն կամ պայմա
շուկայական
րվում են 
եր, եթե դրան
մ գրանցվում
ով շահո
վորությունն
արժեքի փոփ

              

ությունները
տոկոսադ

մեթոդն իրե
ան ամորտ
ույքն է, որը

տեսակի միջն
ետ տոկոսա
րներ կամ
վածի ողջ ը
նելով սկզբն

ունների ապ
այն ժամանա
նում են: Եր
վում է այլ
նախորդից, 
ություն, ապ
կան պարտա
անսական պ
ությունը ճան

ն պայմանա
արդյունքու

, պայմանագ
արտապանի
րելու արդյուն

ինանսական
թե չեն դասա
ափվում են հ

պայմանակա
ված պայմա
մարի՝ նվազ
յն ճանաչվա

րծիքներ: Ի
ավարելու նպ
յդ թվում՝ ա
կան գործիք
իրականացվ
ձայն, այնու
անագրային
ն գնանշումն
ակտիվներ

նց արժեքը բ
մ են համապ
ույթի և
ների գործար
փոխություն

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

հետագայո
դրույքի մ

ենից ներկա
տիզացված
ը ճշգրտորե
նորդավճար
ադրույքի ա
զեղչեր) ֆի

ընթացքում, 
նական ճան

պաճանաչում
ակ, երբ Բանկ
րբ միևնույն
լ ֆինանսակ
կամ եթե

պա նմանա
ավորության
պարտավորո
նաչվում է ֆի

ագրեր. Ֆինա
ւմ այդ պայ
գիրը ստացո
կողմից պ

նքում:  

երաշխավոր
ակարգվում 
հետևյալ երկ

ան պարտավ
անագրով նախ
զեցված, ըստ
ած՝ կուտակվ

Իր բնակա
պատակով
արտարժույթ
քները դասա
վում է ֆինա
ւհետև դրան
արժեքից, ին
ներով կամ
ր, եթե դ
բացասական
պարփակ եկ

վնասի
րքներից առ
ները ներառ

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ում չափվու
եթոդը՝ տ

այացնում է
արժեքի հ
են զեղչում
րները և ստա
անբաժանելի
ինանսական
կամ (ըստ

նաչման պա

մը: Բանկն
կի պարտավ
փոխատուի

կան պարտ
տեղի է ո

ատիպ փոխ
ն ապաճան
ության հաշ
ինանսական

նսական երա
յմանագիրը
ողին փոխհա
արտքային

րության պա
որպես շահո
կու մեծությո

ավորությունն
խատեսված
տ անհրաժ

ված արժեզրկ

անոն գործո
կնքում է

թի սվոփեր
ակարգվում ե
անսական գո
նք չափվում
նչպես նաև մ
գնային մոդ

դրանց իրա
ն է: Գործարք
կամտի մասի
ի միջոցո
ռաջացած զ
ռվում են օգո

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ւմ են ամոր
տոկոսային

որոշակի ժ
հաշվարկի
է ապագա

ացված կամ
մասը, գոր

ն պարտավ
անհրաժեշտ

ահին առկա

ապաճանա
վորություննե
ի հանդեպ ո
տավորությա
ունեցել առկ
խանակումը
նաչում և ն
շվեկշռային
ն արդյունքո

աշխավորու
տրամադրո
ատուցելով
գործիքի հա

այմանագրեր
ույթի կամ վն
ուններից առ
ներ և պայ
պարտավոր
եշտության, 
կման չափով

ունեության
գործարքնե
և արտար

են որպես ա
ործիքների ս
մ են իրակա
մի շարք այլ
դելներով: Ա
ական արժ
քների շահու
ին հաշվետվ
ով չափ
ուտ օգուտ
ւտում կամ վ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

րտիզացված
ծախսը 

ժամանակահ
մեթոդ: Ար
գնահատվա
վճարված գ
րծարքի հետ
վորության 
տության) ա
ա զուտ հա

աչում է ֆի
երը մարվում
ունեցած ֆի

ամբ, որի պ
կա պարտա
կամ փոփ

նոր պարտա
արժեքի և վ
ւմ: 

թյան պայմա
ողը պարտա
այն կորուս
ամաձայն ս

րը սկզբնապե
նասի միջոց
ավելագույնո

այմանական 
րության գում
հասույթի 

վ  

ընթացքու
եր տարբեր 
րժույթի փոխ
առևտրային ն
սկզբնական 
ան արժեքով
լ գործոնների
Ածանցյալ ֆի
ժեքը դրակ
ւյթը և վնասը
վություններո
փվող ֆի
կամ վնաս

վնասում: 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

17

ծ արժեքով՝
ճանաչելով

հատվածում
րդյունավետ
ած կանխիկ
գումարները,
տ կապված
ակնկալվող

ավելի կարճ
աշվեկշռային

ինանսական
մ են, չեղյալ
ինանսական
պայմաններն
ավորության
փոխությունը
ավորության
վճարված և

անագիրը մի
ավորվում է
տները, որը
սահմանված

ես չափվում
ցով իրական
ով:   
ակտիվներ

մարի, և  
ճանաչման

ւմ Բանկն
ածանցյալ

խանակման
նպատակով
ճանաչման

վ: Կախված
ից, իրական
ինանսական
կան է և
ը վերոնշյալ
ում` որպես
ինանսական
: Ածանցյալ
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Բանկը ո
մեթոդով 
պարբերա
ստացման
պայմանա
են: 
 
Դրամակա
ներառում
սահմանա
գերազանց
ծանրաբեռ
 
Թանկարժ
սահմանվ
Մետաղնե
մետաղնե
 
Առգրավվ
վարկերի 
չափվում ե
 
Հիմնակա
մաշվածու
 
Մաշվածո
նախատես
Մաշվածո
ժամկետն
 

 

Շենքեր  
Համակարգ

Մեքենանե

Այլ  

 
Վարձակա
օգտակար
մասին, ո
ժամկետի
 
Հիմնակա
օգտագործ
շրջանառո
ակտիվի 
ֆինանսա
 
 
 
 

րպես վարձ
վարձակալ

ական հիմուն
ն ժամանակա
ական վարձա

ան միջոցնե
մ են կանխ
ափակումներ
ցում 90 օր
ռնված չեն պ

ժեք մետաղ
վող գներով, ի
երի բորսայի
երով  գործառ

ված ակտիվն
գծով գրավ
են հաշվեկշռ

ան միջոցներ:
ւթյունը և ար

ությունը հա
սված է զր
ությունը հա
ներով՝ 

գիչներ 

եր 

ալված ակտ
ր ծառայությ
որ Բանկը կ
ի վերջում կա

ան միջոցների
ծումից այլևս
ությունից դո
վաճառքից 

ական արդյու

 

ձակալ: Գոր
լության ժա
նք ավելի ճշ
ային բաշխո
ավճարները 

եր և դրանց
խիկ միջոց
րից և ժամ
րը, որոնք 
պայմանագրա

ղներ: Ոսկին
ինչը մոտավ
ի գնանշումն
ռնություններ

ներ: Որոշա
վադրված գո
ռային արժեք

 Հիմնական 
րժեզրկման կ

աշվարկվում 
րոյացնելու 
աշվարկվում

տիվների բա
յան ժամկետ
կստանա ա

ամ կերկարա

ի տարրը ապ
ս տնտեսակ
ուրսբերումի
ստացված մ
ւնքում: 

              

րծառնական
ամկետի ընթ
շգրիտ է ներ
ումը: Գործա
ծախսագրվ

ց համարժե
ցները, թղթա
մկետային ա

կարճ ժամ
ային պարտա

ն և այլ թա
վորապես դր
ների վրա: Գ
րից զուտ եկ

ակի հանգա
ւյքի վրա ա
քից և վաճա

միջոցները հ
կորուստներ

է հիմնակ
ակտիվներ

մ է ուղիղ

արելավումնե
տից նվազա

ակտիվի նկա
աձգի վարձակ

պաճանաչվո
կան օգուտնե
ից առաջացա
միջոցների և
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վարձակալ
թացքում, բա
րկայացնում
առնական վա
վում են այն

քներ: Դրամ
ակցային հ
ավանդները,
մկետում կ
ավորություն

անկարժեք մ
րանց իրակա
Գների  տատ
կամուտ հոդվ

ամանքներում
արգելանքի կ
առքի ինքնար

հաշվառվում
րը, եթե այդպ

կան միջոցն
րի արժեքը

գծային մ

Օ

երը ամորտ
ագույնով, եթ
ատմամբ սե
կալության ժ

ում է այն օտ
եր չեն ենթա
ած ցանկաց
և հաշվեկշռա

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

լության վճա
ացառությամ
վարձակալո

արձակալութ
ժամանակա

մական միջ
հաշիվների
, որոնց մա
կարող են
ններով: 

մետաղները
ան արժեքն է
տանումներն
վածում՝ այլ ե

մ, ակտիվնե
կիրառման դ
րժեքից նվազ

մ են սկզբնա
պիսիք կան:

ների հաշվե
դրանց օ

մեթոդով հ

Օգտակար ծա
ժամկետ (տա

2013թ

 
իզացվում ե
թե առկա չէ
եփականությ
ժամկետը: 

արելիս կամ
ադրվում: Հիմ
ցած օգուտ կ
ային արժեք

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

արները ծախ
մբ այն դեպ
ությունից տ
թյան պայմա
աշրջանում, ե

ջոցներն և դ
մնացորդնե

արման նախ
փոխարկվել

հաշվառվո
և հիմնված
ն  արտացոլ
եկամուտներ

երն առգրավ
դեպքում: Առ
զագույնով: 

ական արժեք

եկշռային ա
գտակար ծ

հետևյալ օգ

առայության 
արիներ) 
թ. 

Օ

50 
3-5 

8 
8 

են վարձակ
է ողջամիտ
յան իրավու

մ, երբ այդ ակ
մնական միջ
կամ վնաս հ
քի տարբերո

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

խսագրվում 
պքերի, երբ

տնտեսական 
անագրով նախ
երբ դրանք ա

դրանց համ
երը, որոնք
խնական ժա
լ կանխիկի

ում են ՀՀ Կ
է Լոնդոնի Թ
լվում  են  թ
րում կամ ծա

վվում են ժ
ռգրավված ա

ով՝ հանած կ

արժեքի հիմ
ծառայության
գտակար ծա

Օգտակար ծա
ժամկետ (տ

2012

 
կալության ժ
համոզվածո
ւնքը վարձա

կտիվի շարո
ոցների վաճ
հաշվարկվու
ություն և ճա

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

18

են գծային
բ որևէ այլ
օգուտների
խատեսված
առաջանում

մարժեքները
ք զերծ են
ամկետը չի
ի և որոնք

ԿԲ կողմից
Թանկարժեք
թանկարժեք
ախսերում: 

ժամկետանց
ակտիվները

կուտակված

ան վրա և
ն վերջում:
առայության

առայության 
տարիներ) 
2թ. 

20 
3-5 

5 
5 

ժամկետի և
ություն այն
ակալության

ունակական
ճառքից կամ
ւմ է որպես
անաչվում է
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Ոչ նյութա
 
Առանձին
նյութակա
կուտակվա
ծառայութ
ժամանակ
հաշվետու
կերպով: Ա
առանձին
 
Ոչ նյութա
օտարելիս
տնտեսակ
օտարումի
արդյունքո
 
Նյութակա
տարվա վ
արժեքներ
կորուստն
փոխհատ
առանձին
դրամաստ
որոշել բա
առանձին
փոքրագո
 
Անորոշ օ
ակտիվնե
ինչպես նա
 
Փոխհատո
օգտագործ
դրամակա
արտացոլ
ռիսկերը, 
 
Եթե ակտ
հաշվեկշռ
Արժեզրկո
հաշվառվո
որպես վե
 
Եթե հետ
միավորի)
այնպես, ո
կորոշվեր
արժեզրկո
ճանաչվու
արժեքով, 
վերագնա
 

ական ակտիվ

 ձեռքբերվա
ան ակտիվնե
ած ամորտի
թյան ժաման
կահատվածը
ւ տարվա վե
Անորոշ օգտ
ն, հաշվառվո

ական ակտի
ս կամ երբ
կան օգուտն
ից զուտ մու
ում այն ժամ

ան և ոչ նյո
վերջում Բա
րը՝ որոշելու 
ներ: Եթե ա
ուցվող գում

ն ակտիվի 
տեղծ միավոր
աշխման ողջ
ն դրամաստ
ւյն խմբին, ո

օգտակար 
երը ստուգվո
աև երբ առկա

ուցվող գու
ծման արժեք
ան հոսքերը
լում է փողի 
որոնցով ապ

տիվի (կամ դր
ռային արժե
ումից կորուս
վում վերագն
երագնահատ

ագայում ա
) հաշվեկշռա
որ ավելացո
, եթե նախ
ումից կորու
ւմ է ֆինան
 ինչի դե
հատումից ա

 

վներ 

ած ոչ նյութակ
երը, որոնք ա
իզացիան և կ
ակահատվա
ը և ամորտ
երջում՝ գնա

տակար ծառա
ում են սկզբնա

իվների ապա
 այլևս դրա
ներ: Ապաճա
ւտքերի և հա
մանակաշրջա

ւթական ակ
անկը վերանա

համար արդ
առկա է ո
մարը, որպես
փոխհատու
րի փոխհատ
ամիտ և հետ

տեղծ միավո
որոնց համար

ծառայությա
ում են արժե
ա է հայտան

ւմարն իրա
քից առավել
ը բերվում ե
ժամանակա

պագա գնահա

րամաստեղծ
եքը, ապա հ
ստն անհապ
ահատված ա

տումից արժե

րժեզրկումի
ային արժեք
ումից հետո 
խորդ ժամա
ւստ ճանաչ
նսական ար
եպքում ար
արժեքի աճ: 

              

կան ակտիվն
առանձին են ձ
կուտակված
ածում հաշվա
տիզացիայի
ահատումներ
այության ժա
ական արժե

աճանաչում
անց օգտագ
անաչումից օ
աշվեկշռային
անում, երբ ա

կտիվների ա
այում է իր
դյոք կա որև
րևէ նմանա
սզի որոշվեն
ցվող գումա
տուցվող գում
տևողական հ
րներին, այլ
ր կարելի է ո

ամբ և օգտա
եզրկման առ
նիշ, որ ակտի

ական արժե
լագույնն է. օ
են ներկա ա
ային արժեքի
ատված հոս

ծ միավորի) 
հաշվեկշռայ
պաղ ճանաչվ
արժեքով: Վե
եքի նվազում

ց կորուստը
քն ավելացվո
հաշվեկշռայ

անակաշրջան
չված չլիներ
րդյունքում, 
րժեզրկումից
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ներ: Որոշակ
ձեռք բերվել
 արժեզրկու
արկվում է ու
հաշվարկմա

րում ցանկա
ամկետով ոչ
քով՝ հանած

: Ոչ նյութա
գործումից կ
օգուտները
ն արժեքի տ
ակտիվն ապ

արժեզրկում,
նյութական

ևէ հայտանի
ատիպ հայտ
ն  արժեզրկո
արը հնարա
մարը, որին
հիմունք, ապ
լապես դրա
որոշել խելա

ագործման
ռկայության
իվը կարող է

եքից (հանա
օգտագործմա
արժեքի՝ կիր
ի ընթացիկ շ
քերը չեն ճշգ

փոխհատու
ին արժեքն
վում է ֆինա
երջինիս դեպ
: 

ը հակադար
ում է մինչ
յին արժեքը
ններում ակ
ր: Արժեզրկ
եթե տվյալ
ց կորստի

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

կի օգտակար
լ, հաշվառվո
ւմից կորուստ
ւղիղ գծային
ան մեթոդը

ացած փոփոխ
նյութական
ծ կուտակվա

ական ակտի
կամ օտար
կամ վնասն

տարբերությո
աճանաչվու

, բացի գուդ
ն և ոչ նյութ
շ, որ այս ակ
տանիշ, ապ
ումից կորուս
ավոր չէ որ
այդ ակտիվ

պա կորպորա
անք բաշխվո
միտ և հետև

համար դե
տեսանկյուն
է արժեզրկվա

ած վաճառք
ան արժեքը
րառելով տո
շուկայական
գրտվել: 

ւցվող գումա
իջեցվում է

անսական ա
պքում արժե

րձվում է, ա
վերանայվա
չգերազանց
կտիվի (կա
ումից կորս
ակտիվը չ
հակադար

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ր ծառայությ
ւմ են սկզբնա
տները: Ամո
ն մեթոդով: Օ
ը վերանայվ
խություն հա
ակտիվները
ծ արժեզրկո

իվներն ապա
ումից չեն
ները չափվո
ուն և ճանաչ
ւմ է: 

դվիլից:  Յու
թական ակտ
կտիվներում
պա գնահա
ստները (եթ
րոշել, Բանկ
վը պատկանո
ատիվ ակտի
ում են դրա
ևողական հի

եռևս ոչ մա
նից առնվազ
ած լինել: 

քի հետ կ
գնահատելի
ոկոսադրույք
ն գնահատու

արը գնահատ
է մինչ փոխ

արդյունքում, 
զրկումից կո

ապա ակտիվ
ած փոխհատ
ցի այն հաշվ
ամ դրամաս
ստի հակադ
չի հաշվառվ
րձումը դիտ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

յան ժամկետ
ական արժեք
որտիզացիան
Օգտակար ծա
վում են յուր
աշվառելով ա
ը, որոնք ձեռ
ումից կորուս

աճանաչվում
ակնկալվում

ում են որպե
չվում են ֆի

ւրաքանչյուր
տիվների հա
մ եղել են ար
ատվում է ա
թե այդպիսիք
կը գնահատ
ում է: Եթե հ
իվները ևս բա
ամաստեղծ ա
մունք: 

ատչելի ոչ 
զն տարին մ

կապված ծա
իս ակնկալվ
ք մինչ հար
ւմը և ակտի

տվում է ավե
խհատուցվող
եթե տվյալ 

որուստը դիտ

վի (կամ դր
տուցվող գու
վեկշռային ա
ստեղծ միավ
դարձումը ա
վում վերագն
տարկվում 

ոնոմբանկ ԲԲԸ
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տ ունեցող ոչ
քով՝ հանած
ն օգտակար
առայության
րաքանչյուր
առաջընթաց
ռք են բերվել
ստները:  

մ են դրանք
մ հետագա
ես ակտիվի
ինանսական

ր հաշվետու
աշվեկշռային
րժեզրկումից
ակտիվների
ք կան): Եթե
տում է այն
հնարավոր է
աշխվում են
ակտիվների

նյութական
մեկ անգամ,

ախսերը) և
վող ապագա
րկումը, որն
իվին բնորոշ

ելի քիչ քան
ղ գումարը:
ակտիվը չի
տարկվում է

րամաստեղծ
ւմարը, բայց
արժեքը, որը
վորի) գծով
անմիջապես
նահատված
է որպես
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Ներդրում
որտեղ Բա
ներդրման
միջոցով: Ն
արդյունքն
բաժնեմաս
համար մա
 
Ասոցիացվ
հաշվետվո
ակտիվնե
ներդրույմ
ընկերությ
 
Ներդրման
ներդրամա
 
Ասոցիացվ
արժեքում
(ձեռքբերմ
ժամանակ
 
Այն դեպք
շահույթնե
մասնակց
այդ դեպքո
 
Հարկում 
Շահութա
հարկը: 
 
Ընթացիկ 
Հարկվող 
ներկայաց
նվազեցմա
երբևէ չե
հաշվարկվ
էության, ո
 
Հետաձգվա
որոնք ա
պարտավ
հարկային
տարբերու
բոլոր նվա
որ ապագ
նվազեցվո
պարտավ
առաջանո
գործարքն
շահույթի 
  

մներ ասոցիա
անկն ունի ն
ն օբյեկտի ֆ
Ներդրման օ
ներում ներ
սնակցությա
ատչելի: 

ված ընկեր
ությունում 
երում Բանկի
մների արժեք
յան վնասնե

ն ամսաթվո
ան մասը ճա

ված ընկերո
մ բանկի 
ման գծով 
կահատվածո

քում երբ Բ
երը կամ վնա
ության չափ
ում համապ

ահարկի գծով

հարկ: Ընթա
շահույթը 

ցվող շահույ
ան ենթակա
են հարկվել
վում են՝ կիր
ուժի մեջ մտա

ած հարկ: Հ
առաջանում 
վորություննե
ն պարտավո
ւթյունների 
ազեցվող ժամ
գայում առկ
ող ժամանա
վորություննե
ում են ակտ
ների արդյու
վրա:  

 

ացված ընկե
նշանակալի
ֆինանսակա
օբյետի ակտի
րդրողի բաժ
ան մեթոդով

ություններո
սկզբնական

ի մասնակցո
քի արժեզրկ
երը չեն ճանա

ով ասոցիաց
անաչվում է ո

ությունում ձ
ունեցած մ

զեղչը) 
ում: 

Բանկը գոծա
ասները մար
փով: Կորուստ
ատասխան 

վ ծախսը նե

ացիկ հարկի 
տարբերվո

յթից եկամտ
ա են այլ հաշ
լու կամ նվ
րառելով հաշ
ած հարկի դ

Հետաձգված 
են ֆին

երի հաշվեկ
որություններ
գծով: Հետա
մանակավոր
կա կլինի հ

ակավոր տար
երը չեն ճա
տիվների և 
նքում, որոն

              

երություններ
 ազդեցությո

ան և գործառ
իվներն ու պ
ժնեմասը ֆ
, բացի այն

ում ներդրու
ն արժեքով
ության փոփ
կումից կորու
աչվում: 

ցված ընկերո
որպես գուդվ

ձեռքբերման
մասնակցութ
կրեդիտագր

արքի մեջ է
րվում են Բա
տները կարո
արժեզրկմա

երառում է ը

գծով պարտ
ում է համ
տի և ծախսի
շվետու ժամ
վազեցվելու:
շվետու ժամ
դրույքաչափե

հարկերը ճ
նանսական
կշռային գո
րը ընդհանո
աձգված հար
ր տարբերութ
հարկման ե
րբերությունն
անաչվում ա

պարտավո
ք ազդեցությ

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

րում: Ասոցի
ուն, բայց չի
ռնական քաղ
պարտավորո
ֆինանսական

դեպքերից,

ւմները հաշ
վ, և ճշգրտ
փոխությանը
ւստները: Բա

ության զուտ
վիլ:  

ամսաթվի դ
թյունից ցա
րվում է

մտնում Բ
անկի՝ տվյալ
ող են վկայե
ան գծով պահ

ընթացիկ հա

տավորությու
մապարփակ
ի այնպիսի
մանակաշրջ
: Բանկի ը
անակաշրջա
երը:  

ճանաչվում
հաշվետվո

ումարների
ուր առմամբ
րկային ակտ
թյունների գծ
ենթակա շա
ները: Նման

այն ժամանա
որություններ
յուն չունեն ի

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

իացված ընկ
ի վերահսկո
ղաքականու
ւթյունները, 
ն հաշվետվ
 երբ ներդր

շվառվում ե
տվում են ա
համապատ
անկի բաժնե

տ ակտիվնե

դրությամբ զ
ածր ձեռքբե
շահույթում

Բանկի հետ
ասոցիացվա
լ փոխանցվո
հուստավորո

արկի գծով պ

ւնը հիմնված
եկամուտն

տարրերի պ
աններում, ի
ընթացիկ հ
անի վերջի դ

են ժամանա
ություններու
և հարկմա
ճանաչվում
տիվները ըն
ծով միայն ա

ահույթ, որի
նատիպ հետ
ակավոր տա
րի սկզբնակ
ինչպես հաշ

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

կերությունը
ում նրան առ
ւթյան գծով
ինչպես նաև
վություններո
րումը դասա

են ֆինանսա
ասոցիացվա
ասխան, հա
եմասը գերա

երի իրական

զուտ որոշել
երման արժ
 կամ վն

ասոցիացվա
ած կազմակե
ող ակտիվի 
ում է պահան

պարտավորո

ծ է տարվա հ
ների մասի
պատճառով,
ինչպես նաև
հարկային պ
դրությամբ ու

ակավոր տա
ւմ ճանաչ

ան բազաներ
են բոլոր հա
նդհանուր ա
այն չափով որ

դիմաց կա
տաձգված հա
արբերությու
կան ճանաչմ
շվապահակա

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

 կազմակեր
ռաձին կամ 
որոշումներ 
և գործունեու
ում արտաց

ակարգվում է

ական վիճա
ած ընկերութ
աշվի առնելո
ազանցող՝ աս

ն արժեքը գե

լի ակտիվներ
ժեքի տարբ
նասում՝ ձ

ած ընկերու
երպությունո
արժեզրկմա
նջվում:  

ությունը և հ

հարկվող շա
ին հաշվետվ

 որոնք հար
և այն տարր
պարտավորո
ւժի մեջ մտա

արբերություն
չված ակտ
րի միջև: Հ
արկվող ժամ
առմամբ ճան
րքանով հավ
արող են օգ
արկային ակ
ւնների համ
ման պահի
ան, այնպես 
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րպություն է,
համատեղ՝
ընդունելու
ւթյան 
ցոլվում են
է վաճառքի

ակի մասին
թյան զուտ
ով առանձին
սոցիացված

երազանցող

րի իրական
բերությունը
ձեռքբերման

ւթյան հետ,
ում ունեցած
ան մասին, և

հետաձգված

հույթի վրա:
վությունում
րկման կամ
րերի, որոնք
ությունները
ած կամ, ըստ

նների գծով,
տիվների և
Հետաձգված
մանակավոր
նաչվում են
վանական է,
գտագործվել
կտիվները և
մար, որոնք
ն այնպիսի
էլ հարկվող
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Հետաձգվա
տարբերու
բացառութ
մարման ժ
տեսանելի
տարբերու
որով հա
ժամանակ
 
Հետաձգվա
ժամանակ
բավարար
կամ մասա
 
Հետաձգվա
դրույքներ
պարտավ
օրենքները
վերջում:  
 
Հետաձգվա
է արտաց
հաշվետու
պարտավ
 
Տարվա ը
ֆինանսա
ճանաչվել
դեպքում 
եկամուտն
 
Գործունե
հարկատե
հարկերը 
գործառնա
 
Պահուստ
կամ կառո
կատարել
 
Պահուստ
դրությամ
հաշվի ա
ազդեցութ
ներկա ար
 
Եթե ակնկ
մարելու հ
ակտիվ, ե
դեպքում 
չափվել:  
 

ած հարկա
ւթյունների 
թյամբ այն դ
ժամանակայ
ի ապագա
ւթյունների գ

ավանական 
կավոր տարբ

ած հարկայի
կաշրջանի վ
ր հարկվող շ
ամբ իրացնե

ած հարկա
րի օգտագո
վորության մ
ը), որոնք ու

ած հարկայի
ցոլի հարկա
ւ ժամանակ
վորություննե

ընթացիկ և
ական արդյու
լ են այլ հա
ընթացիկ 

ներում կամ 

եության հետ
եսակներ ևս

ներառվու
ական ծախս

տներ: Պահու
ուցողական)
լ պարտակա

տում ճանաչ
բ լավագույն

առնելով հար
թյունը էակա
րժեքը, որոնք

կալվում է, 
համար պահ
երբ ըստ էու
փոխհատու

 

ային պար
գծով՝ կապվ
դեպքերի, ե
յին բաշխում

այում: Հետ
գծով, կապվ
է, որ առկ
բերությունը

ին ակտիվի 
վերջում և 
շահույթ, որը
ել:  

ային ակտիվ
ործմամբ, ո
մարման ժա
ւժի մեջ են ե

ին պարտավ
ային հետևան
կաշրջանի վե
երի հաշվեկշ

և հետաձգվա
ւնքում, բացա
ամապարփակ

և հետաձ
ուղղակիորե

տ կապված հա
, որոնց գծով
ւմ են համ
երի բաղադր

ւստները ճա
), որպես ան

անությունը և

չված գումա
ն գնահատա
րակից ռիսկ

ան է, ապա պ
ք, ըստ ակնկ

որ որևէ այ
հանջվող ծա
ւթյան որոշա
ւցումը կստ

              

րտավորությ
ված հիմնակ
երբ Բանկն
մը, կամ հավ
տաձգված 
ված վերը նշվ
կա կլինի հ
 և ժամանակ

հաշվեկշռա
նվազեցվի 
ը թույլ կտա

վները և պ
որոնք ակնկ
ամանակ՝ հի
ղել կամ ըստ

վորություննե
նքները, որո
երջում, ակն
շռային արժե

ած հարկեր
առությամբ ա
կ եկամուտն
ձգված հար
են սեփական

արկեր: Հայա
վ գումարներ
մապարփակ
րիչ: 

նաչվում են,
նցյալ դեպքե
և պարտակա

արն իրենից
ականը, որը կ
կերն և ան
պահուստի
կալության, կ

լ կողմ ամբ
ախսումները,
ակի է, որ կ
ացվի և փո

                      

Ֆինանսա
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ունները ճ
կան միջոցնե
ի վիճակի
վանական է,
հարկային
ված ներդրո
հարկվող շա
կավոր տարբ

ային արժեքը
այն չափով
հետաձգվա

արտավորու
կալվում է, 
իմք ընդունե
տ էության ո

երի և հետա
ոնք կառաջա
նկալում է փ
եքները:  

ր: Ընթացիկ
այն դեպքերի
ներում կամ
րկերը նույն
ն կապիտալ

աստանի Հա
րի հաշվարկ
կ եկամուտ

, երբ Բանկն
երի արդյուն

անության գու

ներկայացն
կպահանջվի
նորոշություն
գումարը պե
կպահանջվեն

բողջությամբ
, ապա փոխ
կազմակերպ
ոխհատուցմ

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ճանաչվում
երի և հաճա
է վերահսկե
 որ ժամանա
ակտիվներ

ումների հետ
ահույթ, որի
բերությունը

 պետք է վեր
վ, որով այլև
ած հարկային

ւթյունները
որ կկիրա

ելով հարկե
ուժի մեջ են ե

աձգված հար
անան՝ կախվ
փոխհատուցե

կ և հետա
ի, երբ դրան
մ ուղղակիոր
նպես ճանա
լում:  

անրապետութ
կը կապված
տների մաս

ն ունի ներկա
նք և հավան
ւմարը հավա

նում է հաշ
ի ներկա պա
նները: Եթե
ետք է իրեն
ն այդ պարտ

 կամ մասա
խհատուցումը
պության կող
ան գումար

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

են հարկ
ախորդներին
ել ժամանա
ակավոր տա
րը նվազեց
տ, ճանաչվու
ի դիմաց կ
ը կմարի տես

րանայվի յու
ևս հավանա
ն ակտիվից օ

պետք է չ
առվեն ակտ
երի այն դրո
եղել հաշվետ

րկային ակտի
ված այն եղ
ել կամ մար

աձգված հար
նք վերաբերո
րեն սեփակա
աչվում են

թյունում կիր
է Բանկի գո
սին հաշվե

ա պարտակ
նական է, որ
աստիորեն կա

շվետու ժամ
արտականութ

ժամանակի
ից ներկայա

տականությո

ամբ փոխհա
ը պետք է դ
ղմից պարտա
րը կարող է

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

կվող ժամ
 տրված վա

ակավոր տա
արբերություն
ցվող ժամ
մ են միայն 
արող է օգ
սանելի ապա

ւրաքանչյուր
ական չէ, ո
օգուտն ամբ

չափվեն հա
տիվի իրա
ույքները (և
տու ժամանա

իվների չափ
ղանակից, ո
րել իր ակտի

րկերը ճան
ում են տարր
ան կապիտա
ն այլ համ

րառվում են տ
ործունեությա
ետվությունո

կանություն (
ր Բանկից կ
արող է գնահ

մանակաշրջ
թյունը մարե
ի մեջ դրա
ացնի այն ծա
ունը մարելու

ատուցելու է 
դիտվի որպե
ականությու
է արժանահ

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

21

մանակավոր
արկերի հետ,
արբերության
նը չի մարվի
մանակավոր
այն չափով,
գտագործվել
ագայում:  

ր հաշվետու
ր կստանա
բողջությամբ

արկերի այն
ցման կամ
 հարկային
ակաշրջանի

փումը պետք
րով Բանկը
իվների կամ

նաչվում են
րերի, որոնք
ալում, ինչի
մապարփակ

տարբեր այլ
ան հետ: Այս
ւմ՝ որպես

(իրավական
կպահանջվի
հատվել: 

ջանի վերջի
ելու համար՝
մի արժեքի

ախսումների
ւ համար: 

պահուստը
ես առանձին
ւնը մարելու
հավատորեն
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Պայմանա
ճանաչվու
բացառութ
հավանակ
վիճակի մ
ծանոթագ
համարվո
 
Արտարժո
տարբեր ա
Յուրաքան
հոդվածնե
հաշվառվո
իրական ա
հաշվառվո
 
Դրամային
շահույթու
 
Ֆինանսա
տարվա վ
 
 
 

ՀՀ դրամ/1 
ՀՀ դրամ/1 
 
 
Գրավ: Բա
դա նպատ
նկատմամ
հաճախոր
 
Բաժնետի
արժեքով: 
ձեռնարկա
առանց շա
 
Վերադաս
ավարտվա
տարվա տ
 

 

Սեգմենտն

Գործառնա
գործունեո
այլ μաղա
սեգմենտն
գործառնա
կայացնել
գծով առկա

ական ակտի
ւմ ֆինանս
թյամբ այն 
կանությունը
մասին հաշ
գրություններ
ում է հավանա

ույթ: Ֆինան
այլ արտարժ
նչյուր հաշվ
երը (տարր
վող՝ արտար
արժեքի սահ
վող ոչ դրամա

ն հոդվածն
ւմ կամ վնաս

ական հաշվ
վերջում հետև

ԱՄՆ դոլար 
ԵՎՐՈ 

անկը որպես
տակահարմ
մբ կոշտ գրա
րդի առկա և 

իրական կապ
 Թողարկվա
ատիրական 
ահութահարկ

սակարգումն
ած տարվա 
տեղեկատվու

ների ներկա

ական սեգ
ություններո
ադրիչների հ
ների գործա
ական որոշո
լու և դրա գո
ա է առանձի

 

իվներ և պ
սական վիճ
դեպքերի, ե
ը շատ փոք
շվետվությու
րում այն դեպ
ական: 

նսական հաշ
ժույթով կատ
վետու ժամա
րերը) վերա
րժույթով ա
հմանման օր
ային հոդված

ների գծով 
սում դրանց 

վետվությունն
ևյալն են՝ 

ս հաճախորդ
մար է համա
ավի տեսքով
ապագա պա

պիտալ: Բաժ
ած նոր բա
գործունեո

կի:  

ներ: Որոշակ
ֆինանսակ

ւթյան ներկա

այացում 

մենտը Բա
ւմ, որոնցից 
ետ գործառն

առնական ար
ում կայացնո
ործունեությա
ին ֆինանսա

              

պարտավորո
ճակի մաս
երբ տնտեսա
քր է: Պայմ
ւնում, բայց
պքերում, եր

շվետվությու
տարված գոր
անակաշրջա
ահաշվարկվո
արտահայտվա
րվա փոխարժ
ծները չեն վե

առաջացող
առաջացմա

ները պատ

Միջին
2013թ. 

409.55 
544.06 
12.87 

դի պարտավ
արվում: Գր
վ և Բանկին պ
արտավորութ

ժնետիրակա
աժնեմասերի
ության միա

կի վերադաս
կան հաշվե
այացմանը հա

անկի μաղա
այն կարող է
նություններ
րդյունքները
ողի կողմից
ան արդյունք
ական տեղեկա
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ություններ: 
սին հաշվետ
ական օգուտ
անական ա
դրանք բա

բ դրանց հետ

ւնները պատ
րծարքները
անի վերջում
ում են այդ
ած ոչ դրա
ժեքով: Արտ
երահաշվար

ղ փոխարժե
ան ժամանաշ

րաստելիս

ն փոխարժեք 
2012թ

 401.76
 516.39
 12.93

վորություննե
րավը հիմնա
պահանջի ի
թյունների դի

ան կապիտա
ին ուղղակի

ավորումների

սակարգումն
տություններ
ամապատա

ադրիչն է, 
է վաստակե
րին վերաμեր
ը կանոնավո
ց՝ սեգմենտի
քները գնահա
ատվություն

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

Պայմանակ
տվությունու
տներ մարմ
ակտիվները
ացահայտվու
տ կապված

տրաստելիս
ճանաչվում
մ արտարժո
դ օրվա փ
ամային հոդ
արժույթով հ
կվում:  

եքային տա
շրջանում : 

Բանկի կող

թ. 2013թ
31-ի

6 
9 

երի ապահով
ականում լի
իրավունք է տ
իմաց:  

ալի համալրո
իորեն վերա
ից, նվազեցվ

ներ են տեղի
րում՝ 2013թ

ասխանությու

որը ներգ
լ հասույթնե
րող հասույթ
որ կերպով
ին միջոցներ
ատելու նպա
ն: 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

կան պարտ
ւմ սակայն
նավորող մ
չեն արտա
ւմ են հաշվ
տնտեսակա

Բանկի գոր
են գործարք
ույթով արտ
փոխարժեքով
դվածները, վ
հաշվարկվա

արբերություն

ղմից կիրա

Սփոթ
թ. դեկտեմբերի
ի դրությամբ 
405.64 
559.54 
12.44 

վման միջոց
ինում է հա
տալիս այս ա

ումները ճան
ագրելի ծախ
վում են սե

ի ունեցել 20
թ. դեկտեմբե
ւն ապահովե

գրավված է
եր և կրել ծախ
թները և ծախ
վերանայվու
րի μաշխման
ատակով: Գո

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

տավորությու
 բացահայ
իջոցների ա

ացոլվում ֆի
վետվություն

ան օգուտներ

րծառնական
քի օրվա փո
տահայտված
վ: Իրական
վերահաշվա

ած սկզբնակա

նները ճան

առված փոխ

թ փոխարժեք  
ի  2012թ. դ

31-ի դ
 40
 53
 13

ց է ընդունում
աճախորդի ա
ակտիվների 

նաչվում են ս
խսերը, բաց
եփական կա

12թ. դեկտեմ
երի 31-ին ա
ելու նպատա

է ձեռնարկա
խսեր (ներա
խսերը): Գոր
ւմ են Բանկ
ն վերաμերյ
ործառնական

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

22

ւնները չեն
տվում են,
արտահոսքի
ինանսական
ններին կից
րի ներհոսքը

ն արժույթից
ոխարժեքով:
 դրամային
ն արժեքով
արկվում են
ան արժեքով

նաչվում են

խարժեքները

դեկտեմբերի  
դրությամբ 
03.58 
32.24 
3.27 

մ գրավ, երբ
ակտիվների
նկատմամբ

սկզբնական
ցառությամբ
ապիտալից՝

մբերի 31-ին
ավարտված
ակով: 

ատիրական
ռյալ Բանկի
րծառնական
կի գլխավոր
ալ որոշում
ն սեգմենտի
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Բանկի գո
ըստ ՖՀՄՍ
հիմունքով
ակտիվնե
շահույթի 
Հայաստա
կայացնող
Բանկին՝ ո
 
3. Կարև

անոր
 
Բանկի հա
լինում կ
պարտավ
երևում: Գ
համապա
գնահատո
 
Գնահատո
գնահատո
տեղի է 
փոփոխու
ընթացիկ 
 
Անորոշու
ապագայի
գնահատո
պարտավ
ճշգրտում
 
Վարկերի 
պարտքեր
պահուստ
արժեզրկո
արժեզրկմ
որպես գն
զգայուն ե
հիմնված 
ենթադրու
ցանկացա
չափերի մ
են ունեն
հաշվետվո
 
Բանկը կի
դրությամ
 
Անհատա
որոնք առ
սեփական

ործառնությո
Ս 8 «Գործա
վ  չի  ուս
երը հիմնակ

մեծ մասը
անի Հանրապ
ղը, որը Բան
որպես մեկ ա

ևոր հաշվ
րոշության

աշվապահա
կատարել դ
վորություննե
Գնահատումն
ատասխան 
ումներից:  

ումներն և 
ումներում փ
ունենում, 

ւթյունը ճանա
և ապագա ժ

ւթյան գնահ
ին վերաբեր
ումներից բխ
վորություննե
մների առաջա

արժեզրկու
րը՝ դրանք ա
տները սահմ
ումից կորու
ման պահու
նահատման
են մի ժամա

են չվճա
ւթյունների 
ած զգալի տ
միջև կհանգե
նալ նշանա
ությունների

իրառում է ա
բ արժեզրկմ

կան գնահա
ռանձին վեր
ն կապիտալի

 

ունները բավ
առնական սե
սումնասիրո
կանում գտն
ը Բանկը ս
պետության հ
նկի դեպքում
ամբողջությա

վապահակա
ն հիմնակա

ական քաղա
ատողությու
երի հաշվեկշ
ներն և դրա 
գործոնների

ենթադրու
փոփոխությու
եթե փոփո
աչվում է այ
ժամանակաշ

հատման չա
րող հիմնակ
խող անորոշ
երի հաշվեկ
ացման զգալ

ւմ: Բանկը 
արժեզրկման
մանվում են
ւստները ճա
ստին կատա
ն անորոշութ
անակաշրջա
արումների 
վրա, որոնք

տարբերությո
եցնի անհրա
ակալի ազդ
ի վրա:  

անհատակա
ան պահուս

ատումները 
ցված նշանա
ի 2%-ից ավե

              

վականին ին
եգմենտներ» 
ում  Բանկի
նվում են Հա
ստանում է
հետ կապվա
մ հանդիսա
անը  վերաբե

ան դատո
ան աղբյուր

քականությո
ւններ, գնա
շռային արժե
հետ կապվա

ի վրա: Փա

ւթյունները
ւնները ճանա
ոխությունը
յդ և ապագա
շրջանների վ

ափանիշների
կան ենթադ
շության այլ
կշռային ա
լի ռիսկ: 

կանոնավոր
ն տեսանկյու
ն վարկերի
անաչելու հ
արվող մաս
թյունների հ

անից մյուսը
չափերի և

ք կատարվե
ուն Բանկի կ
աժեշտության
դեցություն

ան և խմբայի
տին մասհա

կիրառվում
ակալի են: Վ
ելին է կազմո

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

նտեգրացվա
ստանդարտ
ի բաղադրի
այաստանի
է Հայաստա
ած գործառնո
անում է Խոր
երող  տեղեկ

ողությունն
րները  

ունը կիրառ
ահատումներ
եքների վերա
ած ենթադրո
աստացի ա

շարունակա
աչվում են ա
վերաբերու

ա ժամանակ
վրա:  

ի հիմնակա
դրություննե
հիմնական

արժեքների՝

ր կերպով վ
ւնից գնահա
և դեբիտոր

համար: Բա
հանումների
հիմնական
տեղի ունեց
և ապագա
ել են անցյա
կողմից գնա
ն, որ Բանկը
նրա ապ

ին գնահատո
անումները որ

են այն վա
Վարկերը և
ում, առանձի

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ած են և կազ
տի պահանջն
իչների գործ
Հանրապետ

անի Հանրապ
ություններից
րհուրդը, միա
կատվություն

ների և գնա

ելիս Բանկի
ր և ենթադ
աբերյալ, որո
ությունները
արդյունքներ

աբար վերա
այն ժամանա
ւմ է միայն
աշրջաններո

ան աղբյուր
երը և ժամա
աղբյուրներ
հաջորդող

վերանայում
ատելու համա
րական պա

անկը վարկե
ի վերաբերյա
աղբյուր, որ
ցող փոփոխ

ա կորուստն
ալ գործունե
ահատված կ
ը գրանցի հա
ագա ժամա

ումների համ
րոշելիս:  

արկերի և դե
դեբիտորակ

ին վերցված 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

զմում են մե
ների: Ղեկավ
ծառնական
տությունում
պետություն
ց: Գլխավոր
այն ստանու
նը: 

ահատումն

ի ղեկավարո
դրություններ
ոնք այլ աղբյ
 հիմնված ե
րը կարող

անայվում
ակաշրջանու
ն այդ ժամ
ում, եթե փո

րները: Ստո
անակաշրջա
րը, որոնք կ

ֆինանսակ

է իր վարկ
ար: Բանկի

արտքերի պո
երի և դեբի
ալ գնահատ
րովհետև ա

խությունների
ների գնահ
եության փո
կորուստների
ավելյալ պահ
անակաշրջա

մադրություն

եբիտորակա
կան պարտք
համարվում

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

եկ գործարա
վարությունն
արդյունքնե
, իսկ իր հ
նում իրակա
գործառնակ
ւմ և ուսումն

ների հետ 

ությանն ան
ր այն ակտ
յուրներից ա
ն նախկին փ
են տարբ

են: Հաշվա
ւմ, երբ փոփ
մանակաշրջ
ոփոխություն

որև ներկայ
անի վերջի 
կրում են ակ
կան տարո

կերն և դեբ
վարկերի ա
որտֆելում 
իտորական 
տումները դի
ա) դրանք բ
ի նկատմամ
հատման վ
որձի հիման
ի և դրանց 
հուստներ, որ
անների ֆի

ն՝ հաշվետո

ան պարտքե
քերը, որոնց
մ են նշանակ

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

23

ար սեգմենտ
ն  առանձին
երը: Բանկի
հասույթի և
անացվող և
կան որոշում
նասիրում է

կապված

նհրաժեշտ է
տիվների և

ակնհայտ չեն
փորձի և այլ
բերվել այդ

ապահական
փոխությունը
ջանին կամ
նն ազդում է

ացվում են
դրությամբ

կտիվների և
ում էական

բիտորական
արժեզրկման
առաջացած
պարտքերի

իտարկում է
բավականին
մբ, քանի որ
վերաբերյալ
ն վրա և բ)
փաստացի

րոնք կարող
ինանսական

ու ամսաթվի

երի համար,
ց մնացորդը
կալի: Բանկն
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օգտագործ
գումարնե
սակավաթ
 
Առանձին
նաև բոլոր
են խմբայ
գնահատվ
ռիսկի բնո
Բանկը ա
ցուցանիշ
վճարումն
տնտեսակ
չկատարմ
առկա փո
վարկերի 
դատողութ
արտացոլ
 
Խմբային 
պահուստ
ունեցել, ս
 
Ֆինանսա
պահուստ
հնարավո
հնարավո
համարժե
 
2013 և 
համապա
համապա
  

Հիմնակա
միջոցների
օգտագործ
կանխարգ
ակտիվնե
նպատակ
է գնահատ
թվականի
վրա առա
համաձայ
մաշվածու
է 329 ՀՀ դր

 

  

ծում է ղեկա
երը, այն դե
թիվ պատմա

 վերցված նշ
ր այն վարկե
ին հիմունքո
վող վարկեր
ութագրիչներ
ապագա դր
ներից, հա
ների կատա
կան պայման
ման հետ:  
որձից այն ա

խմբին հ
թյան վրա՝ վ
լեն պատմակ

հիմունքով գ
տը արտացոլ
սակայն դեռ չ

ական հա
տավորումը ո
որություն չու
որ ազդեցութ
եքության վրա

2012թթ. 
ատասխանաբ
ատասխանաբ

ան միջոցներ
ի օգտակար
ծման ժամա
գելիչ գործող
երի փաստա
կով կիրառվո
տված օգտա
ի հունվարի 
աջընթաց սկ
ն: Գնահատ
ւթյան ծախս
րամով:  

 

ավարությա
եպքում երբ
ական տվյալն

շանակալի վ
երն և դեբիտո
ով գնահատ
րն և դեբիտ
րի և կետան
րամական 

աճախորդներ
արման իրա
ններից, որո
Ղեկավարու
կտիվների գ
ամանման 
վարկերի խմ
կան տվյալնե

գանահատմ
լի կորստի պ
չեն գնահատ

աշվետվությո
որոշվում է՝ ե
ւնի կանխատ
թյունները ֆ
ա ապագա ժ

դեկտեմբե
բար՝ 41,511
բար  817,445

րի օգտակար
ր ծառայությ
անակահատ
ղությունների
ացի օգտագ
ող օգտակար
կար ծառայո
1-ից և այս փ
կզբունքով,՝ 
տման այս 
սը նվազել է 3

              

ն գնահատո
բ վարկառո
ներ՝ կաապվ

վարկերն և դ
որական պա

տվող վարկեր
տորական պա
նցվածության
հոսքերում
րի նախկին
ավիճակի վ
նք առնչությ
ւթյունն օգտ
գծով, որոնք
արժեզրկմա

մբի գծով դիտ
երում չարտ

ման մեթոդոլ
պատճառ հա
տվել անհատ

ուններում
ելնելով ներկ
տեսելու հան
ֆինանսակա
ժամանակաշ

երի 31-ի
,187 և 34,04

5 և 662,477 հա

ր ծառայութ
յան ժամկետ
տվածի և 
ի արդյունքն
գործման ժա
ր ծառայությա
ության ժամկ
փոփոխությո
հաշվառելո
փոփոխութ

307,274 հազա

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ումը՝ գնահա
ուն ունի ֆի
ված համանմ

եբիտորակա
արտքերը, որ
րի և դեբիտ
արտքերը խ
ն կարգավիճ
փոփոխութ

ն վարքագծ
վատթարացմ
յուն ունեն խ

տագործում է
ունեն վարկ
ան հայտան
տարկելի տվ

տացոլված ըն

լոգիայի խնդ
անդիսացող
տական հիմո

ֆինանսակ
կա տնտեսա
նգամանքներ
ան ակտիվնե
շրջաններում

դրությամբ
41,797 հազա
ազար դրամ

թյան ժամկե
տների վերա

օգտագործ
ների հիման
ամկետները
ան ժամկետ
կետները հի
ունները կիր
վ դա որպե

թյան արդյու
ար ՀՀ դրամ

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ատելու հա
ինանսական
ման վարկառ

ան պարտքեր
րոնք անհատ
տորական պա
խմբավորվու
ճակի և գնահ
թյունները գ
ծից, տվյալ
ման դիտար
խմբի ակտիվ
է գնահատա
կային ռիսկի
նիշ: Բանկ
վյալները ճշգ
նթացիկ հան

դիրն է՝ ապա
իրադարձու

ունքով: 

կան ակտ
ական և քաղա
րի փոփոխո
երի արժեզր
մ: 

բ համախա
ար դրամ, ի
:   

տ: 2013թ. Բ
անայումը: Հ
ծումն ավել
ն վրա, Բանկ

սովորաբա
տներից: Այդ ի
իմնական մի
րառել է օգտ
ես  գնահա
ւնքում 2013
ով և մեկ բա

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ամար արժեզ
ն դժվարութ
ռուների հետ

րը, որոնք ար
տապես չեն գ
արտքերի մե
ւմ են ըստ 
հատվում հա
գնահատում 
լ խմբի վա
րկելի տվյա
վների գծով պ
ականներ՝ ել
ին բնորոշ հա
կը հիմնվու
գրտելու համ
գամանքներ

ահովել, որ
ւթյունները, 

տիվների
աքական հան
ւթյունները Հ
րկումից կոր

առն վարկ
իսկ պահու

Բանկն ավա
իմնական մ
լացնելու հ
կը բացահա
ար ավելի
իսկ պատճա
իջոցների որո
տակար գործ
տման փոփ
3թ. դեկտեմ

աժնետոմսի հ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

զրկումից կո
թյուններ, և 
տ:  

րժեզրկված 
գնահատվել,
եջ: Խմբային
նմանատիպ
ամապատաս

է՝ ելնելո
արկառուներ
ալներից, ին
պարտավորո
լնելով վնաս
ատկանիշնե
ւմ է ղեկա
մար այնպես
րը: 

արժեզրկում
որոնք արդե

արժեզրկմա
նգամանքնե
Հայաստանո
րուստների 

կերն կազ
ւստին մասն

արտել է իր 
միջոցների պ
համար իրա
այտել է, որ  
երկար են 

առվ Բանկը ե
ոշ դասերի հ
ողության ժա

փոխություն 
մբերի 31-ի 
հաշվով եկա

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

24

որուստների
առկա են

չեն, ինչպես
 ներառվում
ն հիմունքով
պ վարկային
սխանաբար:
ով նախկին
րի կողմից
նչպես նաև
ությունների
սների գծով
ր և առկա է

ավարության
ս, որ դրանք

մից կորստի
են տեղի են

ան գծով
երից: Բանկը
ում և դրանց
պահուստի

զմում էին
նահանումը՝

հիմնական
պատմական
ականացվող
որոշ դասի
մաշվածքի

երկարաձգել
համար 2013
ամկետների
 ՀՀՄՍ 8-ի
դրությամբ

մուտը աճել
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Շենքեր  

Համակարգ
Մեքենանե

Այլ  
 

4. Նոր 
ստա

 
4.1 ՖՀՄՍ
 
Հաշվետու
մեկնաբան
ներկայաց
 
Ֆինանսա
 
ՖՀՄՍ 1 
(փոփոխո
համապա
համապա
 
Այս փոփ
հաշվետվո
հոդվածնե
ՖՀՄՍ հա
հաշվետվո
տեսանկյո
համապա
արտացոլ
փոփոխու
համապա
 
ՖՀՄՍ 13 
սահմանո
վերաբերյա
չափման 
ֆինանսա
թույլատրվ
բացառութ
ՖՀՄՍ 2. 
որոնք կա
իրական 
չափումնե
արժեզրկմ
 

գիչներ 
եր 

և վեր
անդարտներ

Ս-ների ուղղո

ւ տարում 
նություններ
ցված գումար

ական հաշվետ

Ֆինանսա
ությունների 
արփակ եկա
արփակ եկամ

փոխության ա
ությունում 
երի և հետագ
ամապատաս
ությունները
ունից: Փոփ
արփակ եկամ
լելու համա
ւթյունը որև
արփակ եկամ

Իրական ա
ում է իրակ
ալ մեկ միա
պահանջնե

ական գործիք
վում է իրա
թյամբ բաժնե
Բաժնետոմս

արգավորվու
արժեքի հե
եր (օր՝ զուտ
ման գնահատ

 

րանայված
րի  կիրառ

ումներ, որոն

ընդունվել 
րը, որոնք 
րների վրա: 

տվություննե

ական հաշվ
ամսաթիվ՝ հ

ամտի հոդվա
մտի մասին հ

ազդեցությա
հոդվածները
գայում շահո
սխան ստանդ
ը նաև փոփ
փոխությունն
մտի հոդված
ար: Բացի 
ևէ այլ ազդ
մտի, կամ ըն

րժեքով չափ
կան արժեքո
սնական ուղ
երը կիրառվ
քների հոդվա
ական արժ
ետոմսերի վ
սերի վրա հ
ւմ են ՀՀՄՍ 
ետ որոշակի
տ իրացվելի 
տման նպատ

              

 

ծ ֆինան
ռումը 

նք ազդում են

են հետև
ազդեցությո

երի վրա ազդ

վետվություն
հունիս 2011
ածների ներ
հաշվետությո

ան արդյունք
ը՝ տարանջա
ույթում կամ
դարտի համ
փոխվել են
երը կիրառ
ծները ներկա

վերը նշվ
դեցություն չ
դհանուր հա

փում: Բանկն
ով  չափմա
ղեցույց: ՖՀՄ
վում են թե
ածների նկա
եքով չափո
վրա հիմնվա
հիմնված վճ

17 Վարձա
ի նմանությո
արժեքը պա
տակներով): 

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

Օգտակար ծա
ժամկ

(տարիներ) մ
թվականի հո

նսական

ն ֆինանսակ

յալ նոր և
ուն են գո

դեցություն ո

նների ներկ
): Բանկը կի
րկայացում»:
ունում բացա

քում պետք
ատելով շա
մ վնասում վե
մաձայն, որի

 միևնույն
ռվել են հե
այացվել են վ
ված ներկա
չի ունեցել

ամապարփա

ն այս տարի
ան և իրակ
ՄՍ 13-ի շրջա
ե ֆինանսա

ատմամբ, որո
ում և իրակ
ած վճարումն
ճարում ստա
ակալություն
ուններ, սակ
աշարների չա

 

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

առայության 
կետ 
մինչև 2013 
ունվարի 1-ը 

2

հաշվետ

կան հաշվետ

և վերանայվ
ործել ֆինա

ունեցող ստա

կայացում ս
իրառել է ՀՀ
: Փոփոխու
ահայտման պ

է վերլուծել
ահույթում կա
երադասակա
ին այդ հոդվա
հիմունքով

ետընթաց կ
վերափոխվա
այացման փ
շահույթի

ակ եկամտի վ

ի առաջին ա
կան արժեք
անակը լայն
ական գործ
ոնց գծով այ
կան արժեք
ների գործար
անդարտով, 
ստանդարտ
կայն չեն հ
ափման համ

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

 Օգտ

(տա
հ

  
20  

3  
5  

5  

տվությունն

տվություններ

ված ստան
անսական հ

անդարտներ

ստանդարտի
ՀՄՍ 1-ի փոփ
ւթյան արդյո
պահանջը: 

լ համապար
ամ վնասում
արգման ենթ
ածը վերաբե

վ եկամտահ
կերպով, հա
ած կերպով՝ ա
փոփոխությո
կամ վնաս

վրա: 

անգամ է կիր
քով չափում
ն է. ՖՀՄՍ 13
իքների հոդ
լ ՖՀՄՍ-ներ
քով չափմա
րքների, որո
վարձակալո

տով և չափո
հանդիսանու
մար, կամ օգ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

տակար ծառա
ժամկետ

րիներ)  2013 թ
հունվարի 1-ից

ների միջ

րի վրա 

նդարտները 
հաշվետվութ

ր 

ի փոփոխո
փոխություն
ունքում մե

րփակ եկամ
մ չվերադաս
թակա հոդվա
երում է:  Ֆի
հարկի  վեր
ամապատաս
այդ փոփոխո
ուններից, 
սի փոփոխո

րառել ՖՀՄՍ
մների բացա
3-ի՝ իրական
դվածների, 
րով պահանջ
ան բացահա
ոնք կարգավ
ության գործ
ումների, որո
ւմ իրական 
գտագործմա

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

25

այության 
տ 
թվականի 
ց հետո 

50 

3-5 
8 

8 

ջազգային

և դրանց
թյուններում

ություններ 
նները՝ «Այլ 
ծանում է 

մտի մասին
սակարգվող
ածների՝ այն
ինանսական
րլուծության
սխանաբար՝
ություններն
ՀՀՄՍ 1-ի

ությունների,

Ս 13-ը: Այն 
ահայտման 
ն արժեքով 
և թե ոչ 
ջվում կամ 
այտումներ, 
վորվում են 
ծարքների, 
ոնք ունեն 
արժեքով 

ան արժեքը 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



ՖՀՄՍ 13-
շուկայակ
սովորակա
դիմաց, ա
գնահատմ
 
ՖՀՄՍ 1
կազմակե
նրանք չպ
առաջին 
տեղակատ
ազդեցութ
գումարնե
 
Ստանդար
Ընթացիկ 
մեկնաբան
հաշվետվո
 
Նոր և վ
ասոցիացվ
2011թ. մա
բացահայտ
ֆինանսա
կազմակեր
Առանձին
ասոցիացվ
ընդունում
որոշակի ա
 
Ընթացիկ 
(2011թ. փո
վերաբերյա
օգտագործ
 
ՀՀՄՍ 19 Ա
է ՀՀՄՍ 1
հետագա 
19 (2011թ
դրույթներ
Համաձայ
նպատներ
պահանջվ
ակտիվնե
այդպիսով
նախորդ 
անմիջապ
ակտիվը կ
դեֆիցիտի
սխեմայի 
գումարով
դրույքաչա

-ը սահմանո
կան պայմա
ան գործար
անկախ նրա
ման մեկ այլ 

3-ով պահա
րպություննե

պետք է կիրա
կիրառումի
տվությունու
թյուն չի ո
երի վրա:  

րտներ, որոն
տարում 

նություններ
ություններո

վերանայված
ված կազմա
այիսին ընդ
տումների վ

ական հաշվե
երպություննե

 ֆինանսակ
ցված կազմա
մից հետո, թ
անցումային

տարում, Բ
ոփոխությու
ալ: ՀՀՄՍ 
ծում է միայն

Աշխատակի
19 (2011թ. փ
փոփոխությ

թ. փոփոխութ
րի: Այս անցո
ն ՀՀՄՍ 
րի սխեմանե
վում է սահ
երի իրական
վ՝ բացառելո
ծառայությո

պես ճանաչվ
կամ պարտա
ի կամ ավելց
ակտիվների
վ ըստ նոր Հ
ափ զուտ սա

 

ում է իրակա
աններում, 
քում ակտի

անից` այդ գ
մեթոդ: Բաց

անջվում է 
երի համար 
առեն  Ստան
ց առաջ ըն
ւմ: Բացի  լր
ունեցել հա

նք չեն ազդու
ընդունվել 

րը : Դրանց
ում ներկայա

ծ ստանդա
ակերպություն
դունվել են 
վերաբերյալ 
ետություններ
ներում մաս
կան հաշվե

մակերպությո
թողարկվեցի
ն դրույթներ ա

Բանկն առաջ
ւն), ինչպես ն

27-ը (2011թ
ն առանձին ֆ

իցների հատ
փոփոխությո
ունները՝ նա
թյուն) հետը
ումային դրո
19-ի փոփո
երի հաշվա
հմանված նպ
ն արժեքի  
ով «միջանցք
ունների ար
վում են այլ
ավորություն
ցուկի ամբող
ի գծով, որը կ
ՀՀՄՍ 19 (20
ահմանված հ

              

ան արժեքը ո
հիմնական

իվը վաճառե
գինն ուղղա
ցի այդ ՖՀՄՍ

առաջընթա
սահմանվել
նդարտում ս
նկած ժամա
լրացուցիչ բա
ամախմբված

ւմ հաշվետվ
են հետև

ց ընդունու
ացված գումա

արտներ հա
նների և բաց
համախմբմա
լ հինգ նոր
եր, ՖՀՄՍ  1
սնակցության
ետվությունն
ուններում և
ին փոփոխո
այս ստանդա

ջին անգամ
նա և փոփոխ
թ. փոփոխո
ֆինանսակա

տուցումներ (2
ուն).Աշխատ
ախքան դրա
ընթաց սկզբո
ույթները ազդ
ոխություննե
ռումը ենթա
պաստների
փոփոխութ

ային» մոտե
րժեքի ճանա
լ համապար
նը, որը ճանա
ղջական արժ
կիրառվում
011թ. փոփոխ
հատուցման

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

որպես գին, ո
(կամ ա

ելու կամ կ
ակիորեն դի
Ս 13-ը սահմա

աց կիրառ
լ են առանձն
սահմանված
անակահատ
ացահայտու
ծ ֆինանսա

վության արդ
ևյալ նոր և
ւմը զգալի
արների վրա:

ամախմբման
ցահայտումն
ան, համատ
ստանդար

11 Համատե
ն բացահայ
ներ և ՀՀՄՍ
և համատեղ
ություններ Ֆ
արտների առ

է կիրառել
խություններ
ություն) կիր
ան հաշվետվ

2011թ. փոփո
ակիցների հ

անց ուժի մեջ
ունքով և հա
դեցություն չ
երի նախա
արկվում է փ
գծով պար

թյունների ճ
ցումը, որը թ
աչումը: Բո
րփակ եկամ
աչվում է հա
ժեքը: Ավելի
էր նախորդ
խություն), ո
պարտավոր

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

որը չափմա
ամենաբարեն
կվճարվեր պ
տելի է, թե
անում է բաց

ում 2013թ.
նահատւկ ան
բացահայտմ

տվածներում
ւմներից, ՖՀ
ական հաշ

դյունքների կ
և վերանայ

ազդեցութ
  

ն, համատե
ների վերաբե
տեղ, ասոցի
րտներ, որոն
եղ պայմանա

այտում, ՀՀՄ
Ս 28  (2011
եղ ձեռնարկ
ՖՀՄՍ 10, 1
ռաջին անգա

ՖՀՄՍ 10, Ֆ
ը ՖՀՄՍ 10, 
րառելի չէ
վություններ: 

ոխություն): 
հատուցումն
ջ մտնելու ա
ամաձայն ՀՀ
չունեն հետա
ասահմանվա
փոփոխությա
տավորությո
ճանաչումը
թույլատրելի
ոլոր ակտու
մուտում, այն
ամախմբված
ին, տոկոսայի
ՀՀՄՍ 19-ու
որը հաշվար
րության կա

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ն ամսաթվի
նպաստ) շո
պարտավորո
ե գնահատվ
ցահայտման 

 հունվարի
նցումային դ
ման պահան
ներկայացվ

ՄՍ 13-ի կի
շվետվությու

կամ ֆինանս
յված ստա

թյուն չի ո

եղ պայմա
երյալ 
իացված կա
նցից են՝ Ֆ
ավորվածութ
ՄՍ 27  (2

1թ. փոփոխ
կումներում: 
1, 12-ում, ո
ամ կիրառմա

ՖՀՄՍ 11, Ֆ
11, 12-ում՝ ա
Բանկի հա
 

Ընթացիկ տ
ներ ստանդա
մսաթիվը: Բ
ՄՍ 19.173-ո

ագա ժամանա
ծ հատուցո
ան: Ըստ ա
ուններում, 
դրանց տե

ի էր նախորդ
ւարային օգ
նպես, որ զ
հաշվեկշռու
ին ծախսը և
ւմ փոխարին
րկվում է՝ օգ
ամ ակտիվի ն

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

ի դրությամբ,
ուկայում կ
ությունը փո
վում է օգտա
զգալի պահ

ի 1-ից: Բա
դրույթներ, ը
նջները՝ Ստ
ված համեմ
իրառումը ա
ւններում ճ

ական դրութ
անդարտները
ունեցել ֆի

անավորվածո

զմակերպու
ՖՀՄՍ10՝ Հա
թյուններ, ՖՀ
2011թ. փոփ
խություն) Ն

Այս ստան
որոնցով բա
ան վերաբերյ

ՖՀՄՍ 12 և Հ
անցումային 
անդեպ, քան

տարում Բան
արտը և դրա
Բանկը կիրա
ում նշված ա
ակահատվա
ումների և 

այս փոփոխո
ինչպես նա
ղի ունենալ
դ ՀՀՄՍ 19-ով
գուտները և 
զուտ կենսա
ւմ, արտացո
 ակնկալվող
նվել է զուտ 
գտագործելո
նկատմամբ 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

26

, ընթացիկ 
կստացվեր 
ոխանցելու 
ագործելով 
հանջներ:  

ացի այդ, 
ստ որոնց, 
անդարտի 
մատական 
այլ էական 
ճանաչված 

թյան վրա: 
ը և դրանց
ինանսական

ությունների,

թյունների և
ամախմբված
ՀՄՍ 12 Այլ
փոխություն)
Ներդրումներ
նդարտների
ցատրվեցին
ալ: 

ՀՀՄՍ 28 28
դրույթների
նի որ այն

նկը կիրառել
ան առնչվող
առել է ՀՀՄՍ
անցումային
ածների վրա:
արձակման

ությունների,
աև սխեմայի
լու պահին,
վ, և աճում է
վնասները

աթոշակային
ոլի սխեմայի
ղ եկամուտը
տոկոսային

ով  զեղչված
: Նոր ՀՀՄՍ
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19 (2011թ
հատուցու
 
Փոփոխու
տարեկան
ների տար
ներում: Բ
են ժաման
մասին 3-
փոփոխու
պահանջվ
հաշվապա
կատարու
վերադաս
ազդեցութ
տեղեկատ
լինեն ֆին
 
Փոփոխու
ստանդար
վերական
հետաձգվ
այն դեպք
Ներդրում
ներդրումա
գործում, 
ներդրումա
ընթացքու
 
4.2  Նոր և
 
Բանկը դե
դեռևս չեն
 
ՖՀՄՍ 9  

Փոփոխո
7-ում 
Փոփոխո
12 և ՀՀՄ

Փոփոխո

 
ՖՀՄՍ 9 
սահմանե

թ. փոփոխու
ւմների ծախ

ւթյուններ ՀՀ
ն բարելավմա
րեկան բարե

Բանկի համա
նակաշրջան
րդ հաշվետվ
ւթյուններով 
վում է նե
ահական հա
ւմ է ֆի
սակարգում և
թյուն ունի 
տվության վր
նանսական վ

ւթյուններ ՀՀ
րտի փոփոխ
նգնում վերն
ված հարկայի
քում, երբ ներ
մային գույք ս
ային գույքը
եթե ներդրո
ային գույքո
ւմ, այլ ոչ թե 

և վերանայվ

եռևս չի կիրա
ն գործում: 

ություններ Ֆ

ություններ Ֆ
ՄՍ 27-ում 

ություններ Հ

Ֆինանսակա
ել  ֆինանսա

 

թյուն) սահմ
սերի ներկա

ՀՄՍ 1 ֆին
ան  մաս՝ 20
ելավումներ
ար էական ե
նի սկզբի ֆի
վություն) և 
սահմանվո

երկայացնել 
աշվառման 
ինանսական
և բ) հետընթ
ֆինանսակ

րա: Ըստ այդ
վիճակի մաս

ՄՍ 12՝ Շահ
խությունները
նագրով: Ըստ
ին պարտավ
րդրումային 
ստանդարտո
ը ամբողջապ
ումային գո
ում մարմնա
վաճառքի մի

ված, սակա

առել հետևյա

ՖՀՄՍ 9 և Ֆ

ՖՀՄՍ 10 , Ֆ

ՀՄՍ 32-ում 

կան գործիքն
ական ակտիվ

              

մանում է նա
այացման գծո

նանսական
009 – 2011թթ
ի արդյունքո
ն ՖՀՄՍ 1-ո
նանսական
հարակից ծ

ում է, որ ֆ
այն ժամ

քաղաքակա
ն հաշվետ
աց կիրառու
կան վիճակ
դ փոփոխու
սին հաշվետվ

հութահարկ ս
ը (2010թ. դեկ
տ այդ փոփ
վորություննե
գույքը չափ
ում:  Այս փո
պես վերակ
ւյքը պահվո

ավորված հի
իջոցով:   

այն դեռևս չգ

ալ նոր և վեր

Ֆին
սկսվ
թույ
 

ՖՀՄՍ Պար
բաց

ՖՀՄՍ Ներ
1-ին
ժամ
ավե
 
Ֆին
պար
հուն
ժամ
ավե

ներ: ՖՀՄՍ
վների դասա

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ա և ավելի մ
ով: 

հաշվետվու
թ բարելավմա
ում մի շարք
ում տեղի ուն
վիճակի մա

ծանոթագրու
ֆինանսակա
անակ, երբ

անությունը հ
տությունների
ւմը, վերանե
կի մասին
թյունների հ
վությանը:  

ստանդարտ
կտեմբեր)՝ հ
փոխությունն
երի և հետաձ

փվում է իրակ
ոփոխություն
կանգնվում է
ում է բիզնե
իմնականում

գործող ՖՀՄ

րանայված Ֆ

նանսական գ
վող տարե
յատրվում է դ

րտադիր ուժ
ցահայտումն
րդրումային ը
ն սկսվող
մանակահատ
ելի վաղ կիրա

նանսական
արտավորությ
նվարի 1-ին
մանակահատ
ելի վաղ կիրա

9՝ թողարկ
ակարգման և

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

մեծ բացահա

ւթյունների
ան ցիկլ առ
ք փոփոխու
նեցած փոփո
ասին հաշվետ
ւթյունների  

ան վիճակի
բ  ա) կա
հետընթաց
ի միավոր
երկայացումը
երրորդ հ

հարակից ծա

ում: Բանկը
հետաձգված
ների, գործն
ձգված հարկ
կան արժեքի
ններով կատ
է վաճառքի
ես մոդելում
մ բոլոր տնտ

ՄՍ-ներ  

ՖՀՄՍ-ները,

գործիքներ.
եկան ժամա
դրանց ավել

ժի մեջ մտնել
ներ:  
ընկերությու
կամ դրա

տվածների հ
առումը: 

ակտիվ
թյունների հ
սկսվող կամ
տվածների հ
առումը: 

կված 2009թ
և չափման հա

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

այտման պա

ներկայացո
մայիս 2012թ
ւթյուններ են
ոխություննե
տվության  
ներկայացմ
մասին երր
ազմակերպո
կերպով կա

րների վեր
ը կամ վերադ
հաշվետվութ
անոթագրութ

կիրառել է Հ
հարկ. Հիմք
նական մոտ
կային ակտի
ի մոդելի օգտ

տարվում է են
միջոցով: Ա

մ, որի նպա
տեսական օ

, որոնք հրա

Գործում է 
անակահատվ
լի վաղ կիրա

լու ամսաթի

ւններ. գործո
անից հետո
համար, և թ

իվների
հաշվանցում
մ դրանից հ
համար, և թ

թ. նոյեմբերի
ամար: ՖՀՄՍ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

ահանջներ ս

ւմ (որպես 
թ.): 2009-201
ն տեղի ունե
երը, որոնք վ
(ֆինանսակ

ման ժամկետ
րորդ հաշվե
ությունը կի
ամ հետընթա
րաներկայաց
դասակարգո
յունում ներ
թյունները չպ

ՀՀՄՍ 12 Շահ
քում ընկած ա
տեցում է սա
իվների չափմ
տագործմամ
նթադրությո
Այ ենթադրո
ատակն է՝ օ
օգուտները 

ապարակվել 

2015թ. հուն
վածների հ

առումը: 

իվը  և ՖՀՄՍ

ում է 2014թ. 
ո ընկած 
թույատրվում

և ֆին
մ. գործում 
ետո ընկած 
թույատրվում

ին, նոր պա
Ս 9 փոփոխ

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

27

սահմանված

ՖՀՄՍների
11թթ ՖՀՄՍ-
եցել ՖՀՄՍ-
վերաբերում
ան վիճակի
տներին: Այս
ետվությունը
իրառում է
աց կերպով
ցում կամ
ումը էական
րկայացված
պետք է կից

հութահարկ
ակտիվների
ահմանվում
ման համար
մբ ՀՀՄՍ 40.
ւն, ըստ որի
ությունը չի
օգտագործել
ժամանակի

են, սակայն

վարի 1-ին 
համար, և 

Ս 9 անցման 

 հունվարի 
տարեկան 
մ է դրանց 

նանսական 
է 2014թ. 
տարեկան 
մ է դրանց 

ահանջներ է
վել է 2010թ.
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հոկտեմբե
նաև ապա
 

ՖՀՄՍ 9-ի
• Բոլոր

Ճանա
արժեք
ներդր
հոսքե
որոնք
տոկոս
հաշվա
սեփա
հաշվա
կազմա
փոփո
համա
սովոր

 

• Ինչ 
պարտ
պարտ
պարտ
եկամո
ճանա
հաշվա
վերագ
վերադ
իրակա
չափվ

 

Բանկի ղ
ազդեցութ
հաշվառվա
դասակար
արժեքով 
փոփոխու
գնահատա
մանրամա
 
Փոփոխու
հաշվանցո
ՀՀՄՍ 32
պարտավ
փոփոխու
իրավունք
 
Բանկի ղե
ազդեցութ
ֆինանսա
փոխադա
ՖՀՄՍ 10
Համախմբ

երին՝ ներառ
աճանաչման 

ի հիմնական
ր ճանաչված
աչումը և չափ
քով  կամ 
րումները, ո
երի հավաքա
ք իրենցից նե
սների մար
ապահական
ական կապիտ
ապահական
ակերպությո
ոխություննե
ար) իրական
րաբար ճանա

վերաբերու
տավորությու
տավորությա
տավորությա
ուտում, եթ

աչումը այլ հա
ապահական
գրելի են 
դասակարգվ
ան արժեքի 
վող, ներկայա

ղեկավարութ
թյուն ունենա
ված գումարն
րգված է որպ

համապա
ւթյունները ճ
ական տալը 
ասն ստուգու

ւթյուններ ՀՀ
ում   
-ի փոփոխո

վորություննե
ւթյունների 
ք» և «համաժ

եկավարությ
թյուն կունեն
ական ակտի
րձ հաշվարկ

0 Համախմբվ
բված և առա

 

ռելով ֆինան
պահանջնե

 պահանջնե
 ֆինանսակա
փումը ստան
իրական ա

որոնք նպատ
ագրումը և ո
երկայացնու
րում, սովոր
ն ժամանա
տալում ներ
ն ժամանա
ունները կա
րը ներկայա
ն արժեքով
աչել միայն շ

ւմ է շա
ւնների չա

ան իրական
ան վարկայ
թե պարտա
ամապարփա
ն անհամապ

ֆինանսակ
վում շահույթ
ողջ գումար

ացվում է շահ

թյունը ակնկ
ալ Բանկի ֆի
ների վրա (օ
պես վաճառք
ատասխան 
ճանաչելով շ
գործնական

ւմ: 

ՀՄՍ 32 Ֆի

ություններով
երի հաշվա
հստակեցվե
ամանակյա 

ունը չի ակն
նա Բանկի 
իվներ և ֆ
կ: 
ված ֆինան

անձին ֆինան

              

նսական պա
ր: 

րը 
ան ակտիվն
նդարտի շրջա
արժեքով: Մա
տակ ունեն
ունեն պայմ
մ են միմիայ
աբար չափ

ակաշրջաննե
րդրումները չ
ակաշրջաննե
արող են փ
ացնել սեփակ
վ այլ համա
շահաբաժինն

ահույթում
ափմանը, Ֆ
ն արժեքի
յին ռիսկի
ավորության
ակ եկամուտ
պատասխան
կան պար
թի կամ վնա
րը որը նախ
հույթում կա

կալում է, ո
ինանսական
րինակ՝ Բան
քի համար պա

հաշվետո
շահույթում կ
նում հիմնավ

ինանսական

վ պարզաբա
անցմանը վե
ել են «ներ
իրացում և փ

նկալում, որ
ֆինանսակ

ֆինանսակա

նսական հա
նսական հա

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

արտավորութ

ները, որոնք գ
անակներում
ասնավորապ
ապահովե

մանագրով ն
յն մայր գում

փվում են ի
րում: Բոլո
չափվում են
երի վերջու
ոփոխությա
կան կապիտ
ապարփակ
ների տեսքո

կամ վնա
ՖՀՄՍ 9 

փոփոխու
 փոփոխո
վարկային

տում չի ստե
նությունը: Ի
րտավորությա
ասի: Համաձա
խատեսված է
մ վնասում:  

ր ՖՀՄՍ 9-
ն ակտիվներ
նկի ներդրու
ահվող ֆինա
ու ժամա
կամ վնասու
վորված չէ ա

ն ակտիվնե

անվում են
երաբերվող
րկայումս ո
փոխադարձ

այդ փոփոխ
կան հաշվետ
ան պարտավ

աշվետություն
շվետվությու

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

թյունների դ

գտնվում են
մ, պետք է ա
պես, բիզնես
ել պայմանա
նախատեսվա
մարի և մայր
րենց իրակ
որ մնացած
ն իրենց իրա
ւմ: Բացի
ն ոչ ենթա
տալում ներդ
եկամուտու
վ եկամուտը

ասում իրա
պահանջու

ւթյան գում
ւթյանը, նե
ն ռիսկի փ
եղծի կամ մե
Իրական ար
ան վարկա
այն ՀՀՄՍ 39
է շահույթու
  

-ի կիրառու
ում և ֆինան
ւմը հետգնվո
անսական ա
անակահատվ
ւմ): Սակայն
այնքան ժամ

երի և ֆինա

ֆինանսակ
պահանջնե

ունի հաշվա
հաշվարկ» հ

խությունների
տվություննե
վորությունն

ններ. ՖՀՄՍ
ւններ ստան

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

դասակարգմա

ՀՀՄՍ 39 ֆի
այնուհետև չա
ս մոդելում
ագրով նախ
ած դրամակ
ր գումարի գ
կան արժեքո
ծ պարտքա
ական արժեք

այդ, հա
ակա որոշու
դրման (որը 
ւմ, և շահո
ը:  

ական ար
ւմ է, որպ
մարը, որը
երկայացվի
փոփոխությո
եծացնի շահ
րժեքի փոփ
ային ռիսկ
9, ֆինանսակ
մ կամ վնաս

ւմը ապագա
նսական պա
ող արժեթղթ

ակտիվներ, պ
վածներում՝
ն ՖՀՄՍ 9-ի ա
մանակ, քանի

անսական պ

կան ակտիվ
երը: Մասնա
անցման օր
հասկացությ

ի կատարում
երի վրա, ք
ներ, որոնց

Ս 10-ը փոխ
նդարտի մի մ

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

ան և չափմա

ինանսական 
ափվեն ամոր
պահվող պ

խատեսված 
կան միջոցնե
գծով վճարմա
ով՝ համապ
ային ներդր
քով՝ համապ
ամաձայն Ֆ
ւմ կայացնե
չի պահվու

ույթում կամ

րժեքով ֆի
պեսզի ֆի
ը վերագրե

այլ համ
ունների ա
հույթի կամ վ
փոխությունն
կին, այնու
կան պարտա
սում իրակա

այում կարող
արտավորութ
թերում, որը 
պետք է չափվ

իրական 
ազդեցությա
ի դեռ չի իրա

պարտավորո

վների և ֆի
ավորապես,
րենսդրորեն 
ունները:  

մը ՀՀՄՍ 32-
քանի որ Բա

գծով անհ

խարինում է
մասին, որն 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար
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ան, ինչպես

ն գործիքներ:
րտիզացված
պարտքային
դրամական
երի հոսքեր
ան ենթակա
պատասխան
րումները և
պատասխան
ՖՀՄՍ 9-ի,
ել հետագա
ւմ վաճառքի
մ վնասում

ինանսական
ինանսական
լի է այդ
մապարփակ
ազդեցության
վնասի միջև
երը, որոնք
ւհետև չեն
ավորության
ան արժեքով

ղ է էական
թյուններում
ներկայումս
վեն իրական

արժեքի
ան ողջամիտ
ականացվել

ությունների

ինանսական
 ըստ այդ
կիրառելի

-ում էական
անկւ չունի
հրաժեշտ է

է ՖՀՄՍ 27՝
առնչվում է

 
 
 
 
 

 
 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

դ 
 
 
 
 
 
 

վ 

 
 
 
 
 
 
լ 

 

 
 
 

 
 
է 

 
է 



համախմբ
միավորնե
Համաձայ
դա վերա
ՀՀՄՍ 27 և
և ավելի մ
 

ՖՀՄՍ 10-
վերահսկո
վերահսկո
 

ա)   Ներդր
բ)     ներդր

եկամ
գ)    ներդր

հնար
 

Բոլոր երե
կազմակե
 

5. Զուտ
 

(հազար դր

Տոկոսային

Ամորտիզա
- Վա

- Հա
- Պա

կա

- Այ

Ընդամենը 
ֆինանսակ
 

Իրական ա
- Վա

Ընդամենը 
ֆինանսակ

Ընդամենը 
Տոկոսային

Տոկոսային
պարտավո

- Ըն
ավ

- Վա
- Ավ

- Հե
- Վա

- Այ

Ընդամենը 

Զուտ տոկո
ակտիվներ
 

բված ֆինան
եր մեկնաբա
ն ՖՀՄՍ 10-

ահսկողությու
և ՍՄԿ 12-ի 
մեծ կարևորո

-ը ներառում
ողության 
ողության սա

րվող կազմա
րող կազմակ
մուտների ստ
րվող կազմա
րավորությու

եք տարրերը
րպության ն

տ տոկոսայ
րամ) 

ն եկամուտ 
ացված արժեք
արկեր հաճա

ակադարձ հետ
ահանջներ բա
ազմակերպութ

յլ տոկոսային

տոկոսային ե
կան ակտիվնե

արժեքով հաշվ

աճառքի համա

տոկոսային ե
կան ակտիվնե

տոկոսային ե
ն ծախս 
ն ծախս ամորտ
որությունների

նթացիկ հաշի
վանդներ  
արկեր միջազ
վանդներ և մն
ետգնման պայ
արկեր ՀՀ Կեն
յլ տոկոսային

տոկոսային ծ

ոսային եկամո
րի գծով արժեզ

 

նսական հաշ
անությանը:  
-ի, բոլոր կա
ւնն է:  Այս 
միջև՝ նախկ

ություն է հաղ

մ է ռիսկերի 
սահմանմա

ահմանումը ն

ակերպությա
կերպության
տացման գծո
ակերպության
ւն ներդրողի

ը պետք է բավ
նկատմամբ: 

յին  եկամո

քով հաշվառվո
խորդներին 
տգնման պայմ
անկերի և այլ ֆ
թյունների նկա
ն եկամուտ 

եկամուտ ամո
երի գծով   

վառվող ֆինա
ար մատչելի ֆ

եկամուտ իրա
երի գծով 

եկամուտ 

տիզացված ա
ի գծով 
իվներ և հաճա

զգային ֆինան
նացորդներ բա
յմանագրեր 
նտրոնական բ
ն ծախս 

ծախս 

ուտ նախքան 
զրկման կորու

              

շվետվությու

ազմակերպու
փոփոխութ

կինում օգտա
ղորդում ռիս

ավելի մանր
ան թերութ
ներառում է 

ան հանդեպ ո
ն փոփոխակա
ով ռիսկերը 
ն հանդեպ ու
ի շահույթի վր

վարարվեն, 

ուտ    

ող ֆինանսակ

մանագրեր 
ֆինանսական
ատմամբ 

որտիզացված

անսական ակտ

ֆինանսական

ական արժեքով

արժեքով հաշվ

ախորդներից ն

նսական կազմ
անկերում 

բանկից և ՀՀ կ

տոկոսակիր
ւստները  

                      

Ֆինանսա
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ւններին և Ս

ւթյունների հ
թյունը վերա
ագործված վ
սկերին և օգո

րամասն սա
թյուների
հետևյալ տա

ունեցած իրա
ան եկամուտ

ւնեցած լիազ
րա ազդեցու

որպեսզի նե

կան ակտիվնե

ն 

արժեքով հաշ

տիվներ 
ն ակտիվներ

վ հաշվառվող

վառվող ֆինան

ներգրավված 

մակերպությո

կառավարությ

ֆինանսական

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

ՍՄԿ 12՝ Համ

համար կա հ
ացնում է առ
վերահսկողո
ուտներին:  

ահմանումներ
վերացման

արրերը՝   

ավասություն
տների գծով ի

զորություննե
ւթյուն գործե

երդրողը վեր

 

եր  

շվառվող 

ղ 

նսական 

ուններից 

յունից 

ն  

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

մախմբում՝ հ

համախմբմա
ռկա անհամ
ության հասկ

ր՝ ՀՀՄՍ 27 ն
նպատակ

նները  
իրավուքներ

երն օգտագո
ելու նպատա

ահսկողությ

2

6,24
      17

           8

6,51

                   72

                   72

7,23

1,90

54
39

           36
28

               1

3,50

3,73

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

հատուկ նշա

ան միայն մի
մապատասխ
կացության վ

նախորդ տա
կով: ՖՀՄՍ

րի կամ այդ 

ործելու 
ակով  

ուն ունենա 

2013թ.  
  
  

46,994  
77,750  

85,677  

385  

10,806  

 
 

25,840  

25,840  

36,646  
 
 

00,027  

42,208  
95,289  
69,140  
84,256  
10,102  

01,022  

  

35,624  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար
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անակության

ի հիմունք, և
խանությունը
վերաբերյալ,

արբերակում
Ս 10–ում

ներդրվող 

2012թ.

     5,173,504
      215,873

          293,394

              603

5,683,374

   504,449

   504,449

     6,187,823

1,597,144

694,721
187,626

           93,258
295,586
26,099

   2,894,434

3,293,389

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

.

4
3

4

3

4

9

9

3

4

1
6
8
6
9

4

9



 

6. Կոմի
 
 

[(հազար դր

 

Հաշվարկա

Վճարային

Դրամարկղ

Արտարժու

Երաշխիքն

Պետական
սպասարկմ

Այլ վճարնե

Ընդամենը 

 

Վճարային

Արտարժու

Հաշվարկա

Երաշխիքն

Թղթակցայ

Այլ վճարնե

Ընդամենը 

 

 

7. Զուտ
 

(հազար դր

 
Արտարժու

Վնաս արտ

Ընդամենը 

 

8. Այլ ե
 

(հազար դր

 
Ստացված 

Թանկարժե
վերագնահ

Հիմնական

Եկամուտ դ

Այլ եկամու

Ընդամենը 

 

 
 

իսիոն և այ

րամ) 

ային փոխանցո

ն քարտերով գ

ղային գործառ

ւյթով և արժեթ

ներ և ակրեդիտ

 և տեղական 
ման գծով վճա

եր և կոմիսիոն

կոմիսիոն և ա

ն քարտերով գ

ւյթով և արժեթ

ային փոխանցո

ներ  

յին հաշիվներ

եր և կոմիսիոն

կոմիսիոն և ա

տ եկամուտ

րամ) 

ւյթի առք ու վա

տարժույթի փո

զուտ եկամու

եկամուտնե

րամ) 

տույժեր և  տ

եք մետաղներ
հատումից օգո

ն միջոցների վ

դրամաշնորհն

ւտ 

այլ եկամուտ

 

յլ վճարներ

ումներ 

գործառնությո

ռնություններ 

թղթերով գործ

տիվներ 

բյուջեի հետ հ
արներ 

ն եկամուտնե

այլ վճարումն

գործառնությո

թղթերով գործ

ումներ 

րի սպասարկո

ն ծախսեր 

այլ վճարումն

տ արտարժ

աճառքից զուտ

ոխարկումից 

ւտ արտարժու

եր 

ուգանքներ 

րի և ոսկու ձու
ուտ 

վաճառքից օգո

ներից 

տներ 

 

              

րի տեսքով

ւններ 

ծառնությունն

հաշիվների  

եր 

երի տեսքով ե

ւններ 

ծառնությունն

ում 

երի տեսքով ծ

ժութային գ

տ օգուտ 

ւթային գործա

ւլակտորների

ուտ 

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

վ եկամուտ

ներ 

եկամուտներ

ներ 

ծախսեր 

գործառնու

առնություններ

ի վաճառքից և

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

տներ և ծախ

 

 

ւթյունների

 

րից 

 

և 

 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

խսեր 

2013թ. 

77

41

                   18

5

1

11

1,55

17

9

6

4

3

38

ից 

2013թ. 

1,041
          (131,

909

2013թ. 

128

10
9

31

181

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

 

  
7,822  

0,968   

1,161   

3,736   

5,987   

-  

8,786   

8,460  

6,524   

0,899   

9,255  

7,376  

4,102          

7,242  

5,398  

 

  
1,653  
,981)  

9,672  

 

  
8,880  

0,875  
9,785  

507  
1,778  

1,825  

  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

30

2012թ. 

589,144 

266,583 

       186,704 

23,488 

14,091 

4,037 

116,087 

1,200,134 

146,644   

43,277   

56,135 

4,170   

            3,358   

19,267 

272,851 

2012թ. 

867,228 
(56,267) 

810,961 

2012թ. 

103,306 

4,681 
4,367 

507 
33,819

146,680 

 
 
 
 
 

 
 



 
9. Տոկո

 
(հազար դր

 
Հաճախորդ

Այլ  
Պահանջնե
նկատմամբ

Ընդամենը 

 

 
10. Անձն

 
(հազար դր

 
Աշխատավ

Սոցիալակ

Ընդամենը 

 
 
 

2013թ.-ի հ
նոր օրեն
սոցիալակ
տատանվո
 
11. Այլ ծ

 
(հազար դր

 

Հիմնական

Ինկասացի
Գովազդի և

Հարկեր (բա
Գործառնա

Պլաստիկ ք
Կապի և հա

Գրասենյա
Գործուղմա

Ապահովա

Վճարումնե

Անվտանգո

Խորհրդատ
Վճարված տ

Այլ գործառ

Ընդամենը 

 

ոսակիր ակ

րամ) 

դներին տրվա

եր բանկերի 
բ (Ծան. 15) 

վարկային կո

նակազմի գ

րամ) 

վարձ և այլ վճ

կան ապահովա

անձնակազմի

հունվարի 1-
նք: Փոփոխո
կան ապահո
ում է 24.4%-ի

ախսեր 

րամ) 

ն միջոցների վ

իոն ծախսեր 
և ներկայացու

ացառությամբ
ական վարձակ

քարտերի գծո
աղորդակցմա

կային ծախսե
ան ծախսեր 

ագրության գծո

եր ավանդներ

ության գծով ծ

տվական և մա
տուգանքներ 

ռնական ծախ

այլ ծախսեր 

 

կտիվների 

ած վարկեր (Ծա

և այլ ֆինա

որուստների ա

գծով ծախս

ճարներ 

ագրության վճ

ի գծով ծախս 

-ին Հայաստ
ությունների 
ովագրության
ից մինչև 36%

վերանորոգմա

ւցչական ծախ

բ շահութահա
կալության գծո

ով կատարված
ան միջոցների 

եր 

ով ծախսեր 

րի հատուցում

ծախսեր 

ասնագիտակա

սեր 

              

գծով արժ

ան. 16) 

անսական կա

արժեզրկման ծ

սեր 

ճարներ  

տանի Հանրա
համաձայն

ն վճարները
%՝ ըստ հարկ

ան և պահպան

խսեր 

արկի) 
ով ծախսեր 

ծ ծախսեր 
գծով ծախսեր

մը երաշխավո

ան ծառայությո

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ժեզրկման կ

ազմակերպութ

ծախս 

ապետություն
ն ֆիզիկակա
փոխարինվե
կվող հիմքի և

նման ծախսեր

ր 

որող հիմնադր

ուններ 

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

կորուստն

 

թյունների

 

նում ուժի մե
ան անձան
ել են մեկ միա
և հաշվարկվո

 

ր 

րամին 

 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ներ 

2013թ. 

143
(2,
(1,

139

2013թ. 

2,972

2,972

եջ մտել եկա
ց եկամտա
ասնական եկ
ում է սանդղ

2013թ. 

          262
247

      234
   167

     148
    111
     104

          81
     54

            54
           50

44
          28
             2

144

1,738

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

 

  
3,858  
,173)  
,767)  

9,918  

  

 

  

2,299  

-  

2,299  

  

ամտային հա
ահարկը և պ
կամտային հ
ակի մեթոդո

 

  

2,424   

7,500  

4,612   

7,068   

8,764   

1,973   

4,338   

1,993   

4,993   

4,158   

0,533   

4,730   

8,861   

2,147   

4,577   

8,671  

  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

31

2012թ. 

137,466 
4,428 

(2,304) 

139,590 

 

2012թ. 

2,096,985 
246,765 

2,343,750 

 

արկի մասին
պարտադիր
հարկով, որը
ով: 

2012թ. 

247,986 
232,690 
228,345 
171,068 
122,032 

91,863 
118,605 

92,500 
63,852 
35,578 
41,578 
40,846 
17,484 

777 
144,304 

1,649,508 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



12. Շահո
 

(հազար դր

 

Ընթացիկ հ

Հետաձգվա
Նախորդ ժա

 

Ընդամենը 

 
Հայաստա
հարկային
պարտավ
հաշվետվո
միջև: Հետ

Ստորև ն
փոխկապ

(հազար դր

 

Շահույթ մի

 

Շահութահ

Չհարկվող 

Չնվազեցվո

Արտարժու
Այլ վերագն

Այլ արտոն

Նախորդ ժա
շահութահա
փոխհատո

Ընդամենը 

 

 

ութահարկ

րամ) 

հարկ 

ած հարկ 
ամանակաշրջ

շահութահար

անի Հանրապ
ն օրենսդրո
վորություննե
ությունների

տաձգված շա

ներկայացվո
ակցվածությ

րամ) 

ինչև  հարկում

հարկ՝ 20% դրո

եկամուտ  

ող ծախսեր 

ւյթի փոխարկ
նահատումնե

նություններ 

ամանակաշրջ
արկի փոխհա
ուցում 

շահութահար

 

կի գծով ծա

ջանի ընթացի

րկի գծով ծախ

պետությունո
ության և Ֆ
երի գծով ա
ի կազմման ն
ահութահարկ

ում է շահ
յունը: 

մը 

ույքաչափով 

կումից կորուս
ր 

ջանի 
առտուցում 

րկի գծով ծախ

 

              

ախս   

իկ հարկի ճշգր

խս 

ում շահութա
ՖՀՄՍ-ի միջ
առաջ են բե
նպատակներ
կի գումարը հ

հութահարկի

2

 

ստներ

խս 

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

րտում  

ահարկի դր
ջև եղած տ
երում ժամա
րով դրանց հ
հաշվարկվո

ի գծով ծա

013թ. 

970,583 
 

194,117 
(101) 

38,535 
26,396 

1,082 
(6,147) 

- 

253,882 

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

 

րույքաչափը
տարբերությո
անակավոր
հաշվեկշռայ
ւմ է՝ կիրառե

ախսի և հ

Արդյունավե
դրույքաչափ

(%) 

 

2

(1

2

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

2013թ. 

279
            (25,

253

կազմում է 
ունները մի 
տարբերութ
ին արժեքնե
ելով 20% հիմ

հաշվապահա

ետ 
փ 

 
2012

  

  

  
20  

-  
3  
3  
  

1)  
- 

 

25  

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

 

  
9,328   
,446)  

-  

  

3,882  

  
20% (2012թ
շարք ակտ

թյուններ ֆի
երի և հարկմ
մնական դրո

ական շահո

2թ. 
 Ար

դր

  
497,865  

  
99,573  

(101)  
46,030  
11,253  

879  
(4,815)  

(439)  

152,380  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

32

2012թ. 

175,957 
(23,138) 

(439) 
 

152,380 

 
թ.՝ 20%): ՀՀ
տիվների և
ինանսական
ման բազայի
ույքաչափը: 

ույթի միջև

րդյունավետ 
րույքաչափ 

(%) 

20

-

9

2

(1)

-

30

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

Ժամանակ

(հազար դր

Կուտակվա
պարտավո
Ածանցյալ 

Հիմնական

Ընդամենը 
ակտիվ 

Վաճառքի 
ներդրումն

Պահանջնե
ֆինանսակ
կազմակեր
նկատմամբ
Պայմանակ
պարտավո
Վարկեր հա

Ընդամենը 
պարտավո

Զուտ հետա
պարտավո
 

(հազար դր

Կուտակվա
պարտավո

Այլ ակտիվ
Ածանցյալ ֆ

Հիմնական

Ընդամենը 
հարկային 

Վաճառքի 
ներդրումն

Պահանջնե
ֆինանսակ
կազմակեր
նկատմամբ
Պայմանակ
պարտավո
Հաճախորդ

Ընդամենը 
հարկային 
 

Զուտ հետա
պարտավո

կավոր տար

րամ) 

ած ծախսեր և 
որություններ 
գործիքներ 

ն միջոցներ 

հետաձգված 

համար մատչ
եր 

եր բանկերի և 
կան 
րպությունների
բ 
կան 
որություններ 
աճախորդներ

հետաձգված 
որություն 

աձգված հարկ
որություն 

րամ) 

ած ծախսեր և 
որություններ 

վներ 
ֆինանսական

ն միջոցներ 

հետաձգված 
ակտիվ 

համար մատչ
եր 

եր բանկերի և 
կան 
րպությունների
բ 
կան 
որություններ 
դներին տրվա

հետաձգված 
պարտավորո

աձգված հարկ
որություն 

 

րբերությունն

դ

այլ 

հարկային  

չելի 

այլ 

ի 

րին  

հարկային 

կային 

3

այլ 

ն գործիքներ 

չելի 

այլ 

ի 

ած վարկեր 

 
ություն 

կային 

              

ների գծով հե

2012թ. 
դեկտեմբերի 3

դրությամբ

68

4
1

74

(44,

(15,

(4,
(18,

(83,

(9,

2011թ. 
դեկտեմբերի

31-ի դրությամ

55,2

1,8

57,0

(20,16

(8,79

(4,19
(32,03

(65,18

(8,16

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ետաձգված հ

31-ի 
բ 

 
Շահո

վն
ճա

8,196  

4,558  
,348  

4,102  

199)  

333)  

932)  
852)  

316)  

214)  

ի 
մբ 

 
Շահու

վն
ճան

13  

812  
-  

-  

025  

69)  

95)  

94)  
31)  

89)  

64)  

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

հարկի հաշվ

ույթում կամ 
նասում 

անաչված  

41,212 

(4,558) 
978 

37,632 

396 

4,617 

(1,131) 
(16,068) 

(12,186) 

25,446 

ւյթում կամ 
նասում 
նաչված  

12,983 

(1,812) 
4,558 

1,348 

17,077 

158 

(6,538) 

(738) 
13,179 

6,061 

23,138 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

վարկ.  

 Այլ 
համապար

եկամտո
ճանաչվա

 

 
 

 

 (22

 

 
 

 (22

 (22

 Այլ 
համապար

եկամտո
ճանաչվ

 

 
 

 

 

 (2

 

 
 (2

 

 (2

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

րփակ 
ում 
ած 

 

դե
31-ի

-  

-  
-  

-  

22,628)  

-  

-  
-  

22,628)  

22,628)  

րփակ 
ում 
ված 

 

դե
31-ի

-  

-  
-  

-  

-  

24,188)  

-  

-  
24,188)  

-  

24,188)  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

33

2013թ. 
եկտեմբերի 
ի դրությամբ 

109,408 

 
2,326 

111,734 

(266,431) 

(10,716) 

(6,063) 
(34,920) 

(318,130) 

(206,396) 

2012թ. 
եկտեմբերի 
ի դրությամբ 

68,196 

- 
4.558 

1,348 

74,102

(44,199) 

(15,333) 

(4,932) 
(18,852) 

(83,316)

(9,214)

 
 
 
 
 

 
 



  
13.  Մեկ
 

(հազար դր

 

Ընթացիկ ժ
Շրջանառո
կշռված մի
Մեկ բաժնե

 
14. Դրամ

 
(հազար դր

 

Կանխիկ դր

Թղթակցայ
Թղթակցայ

Ընդամենը 

 
2013թ. դե
տեղաբաշ
դրամային
համաձայ
չպահպան
ունեցած դ
և պարտա
 
15. Պահ

 
(հազար դր

 
Վարկային

Ստացվելի
Վարկեր և 

Բանկերում
Այլ ֆինանս
գումարներ
Բանկերից 
ենթակա ա
Նվազեցում

Ընդամենը 
կազմակեր
 

2013թ.-ի 
կազմակե
երաշխիքա

կ բաժնետո

րամ) 

ժամանակաշր
ության մեջ գտ
ջին թիվ  
ետոմսին ընկն

մական մի

րամ) 

րամական մի

յին հաշիվներ
յին հաշիվներ

դրամական մ

կտեմբերի 3
շխված պար
ն և արտար
ն: Այդ միջո
նելը կարող 
դրամական մ
ադիր պահու

անջներ բա

րամ) 

ն քարտերով վ

իք գումարներ 
ավանդներ 

մ դեպոնացվա
սական կազմա
ր 
և ֆինանսակ

այլ գումարներ
մ արժեզրկմա

պահանջներ 
րպությունների

դեկտեմբե
րպություննե
ային գումա

 

ոմսին ընկն

րջանի շահույթ
տնվող սովորա

նող բազային 

իջոցներ և դ

իջոցներ  

ր ՀՀ ԿԲ-ում 
ր բանկերում 

միջոցներ և  դր

31-ի դրությա
րտադիր պա
ժույթով որո
ոցների ելքա
է հանգեցնե
միջոցների, ա
ւստների համ

անկերի և ֆ

վճարումների 

վճարային հա

ած գումարներ
ակերպությու

կան կազմակե
ր 
ան պահուստն

բանկերի և ա
ի նկատմամբ 

երի 31-ի 
երի նկատ
արները՝  

              

նող շահու

թ 
ական բաժնետ

շահույթ 

դրանց հա

րանց համար

ամբ թղթակց
ահուստները
ոշ միջոցներ
ագրումն արգ
ել ՀՀ կենտր
այլ դրամակ
մար Բանկը

ֆինանսակ

ավանդ ՀՀ ԿԲ

ամակարգերո

ր 
ւններում դեպո

երպություններ

երի գծով   

այլ ֆինանսակ

դրությամ
տմամբ» տո

44,620 հա

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

ւյթ 

տոմսերի 

ամարժեքնե

ժեքներ   

ցային հաշիվ
ը, որոնք հա
րի գծով Կեն
գելված չէ, ս
րոնական բա
կան տեղաբա
տոկոսներ չ

կան կազմ

Բ-ում 

ով  

ոնացված 

րից ստացման

կան 

մբ «պահա
ողում ներա
զար ՀՀ դ

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

2013թ. դեկ
ի դրո

 

եր   

2013թ. դե
31-ի դր

 

   

 
վները ՀՀ ԿԲ
աշվարկվում
տրոնական
սակայն պահ
անկի կողմից
աշխումների
չի ստանում:

մակերպութ

2013թ.-ի դ
31-

ն 

անջներ բա
առված են
րամ գումա

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

տեմբերի 31-
ությամբ 

716,701
933,335

0.77

եկտեմբերի 
րությամբ 

      8,466,289  

      5,002,552  
4,397,900

17,866,741

Բ-ում ներառ
մ են Բանկ
բանկի կող
հուստավորմ
ց տույժերի 
ի, թղթակից հ
  

թյունների

դեկտեմբերի 
ի դրությամբ

1,270,000
477,484  
225,268

71,183

99,177

405,424
(27,509)

2,521,027

անկերի և 
Բանկի կ

արով VISA 

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

 2012թ. դե
31-ի դր

  
 
 

 

 2012թ. դե
31-ի դր

  

 

 
 

 

  
ռում են նաև
կի կողմից ն
ղմից սահմա
ման նվազա
կիրառման: 
հաշիվների ա

 նկատմամ

 2012թ.-ի դ
31-ի

 

 
 
 
 

 

 
 

 

այլ ֆի
կողմից տր

վճարահա

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

34

եկտեմբերի 
րությամբ  

345,485 
933,335 

0.37 

եկտեմբերի 
րությամբ  

6,887,594 

4,383,253 
3,717,404 

14,988,251 

և ՀՀ ԿԲ-ում
ներգրաված

անած կարգի
ագույն չափը

 ՀՀ ԿԲ-ում
ավանդների

մբ 

դեկտեմբերի 
ի դրությամբ

1,270,000
897,294

2,428,307
131,316

98,673

448,564
(29,276)

5,244,878

ինանսական
րամադրված
աշվարկային

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



համակար
գործառնո
հազար ՀՀ

Ավանդայ
իրականա

Այլ ֆինան
հատկացո

(հազար դր
 

31 դեկտեմբե

Ժամանակա

31 դեկտեմբե

 

31 դեկտեմբե

Ժամանակա

31 դեկտեմբե

 
16. Հաճա

 

(հազար դր

 
Վարկեր հա

Օվերդրաֆ

 
Նվազեցում

Ընդամենը 

 
2013թ. դե
տոկոսադ
Եվրոյով և

2013թ.-ի 
8,342,381 
10 վարկա
տրամադր
չափ պահ

Վարկերն 

 

 

 

 

 

 

րգով, 54,5
ություններ ի
Հ դրամ գումա

ին հաշիվն
ացվող փոխհ

նսական կա
ումների շար

րամ) 

երի, 2011թ. 

աշրջանի հակադ

երի, 2012թ. 

երի, 2012թ. 

աշրջանի հակադ

երի, 2013թ. 

ախորդներ

րամ) 

աճախորդներ

ֆտ 

մ վարկերի ար

հաճախորդնե

եկտեմբերի 3
դրույքը կազմ
և այլ ազատ փ

դեկտեմբերի
հազար դրա

առուների և 
րված թվով 
հուստ է ձևավ

ըստ ոլորտն

 

557 հազար
իրականացն
արով):  

ները ՀՀ ԿԲ
հաշվարկներ

ազմակերպու
րժը հետևյալ

դարձում 

դարձում 

րին տրված

րին  

րժեզրկման պ

երին տրված վ

31-ի դրությա
մում է19.93 
փոխարկելի

ի 31-ի դրո
ամ (համախա
նրանց հետ 
10 վարկառո
վորվել այդ վ

ների ներկայ

              

ր ՀՀ դր
նելու նպատ

Բ-ում իրենց
րի երաշխիքա

ւթյունների ն
լն է.  

ծ վարկեր 

պահուստների

վարկեր  

ամբ հաճախ
% ՀՀ դրամ

ի արտարժու

ությամբ Բան
առն վարկայ
փոխկապա
ուների և նր
վարկերի հա

յացված են ս

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

րամ Maste
ակով (2012թ

ցից ներկայ
ային ավանդ

նկատմամբ պ

  

ի գծով   

խորդներին տ
մով վարկեր
ւյթներով վար

նկն ունի կ
ին պորտֆել

ակցված անձա
րանց հետ կ
ամար (2012թ

ստորև.  

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

erCard վճա
թ. 44,394 հա

ացնում են
դ:   

պահանջներ

դե

տրված վարկ
րի համար (
րկերի համա

կենտրոնացո
լի 20.5%) ըն
անց (2012թ.
ապակցված

թ.՝ 156,807 հա

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

արահաշվար
ազար ՀՀ դր

ԱրՔա վճ

րի գծով արժ

2013թ.-ի 
եկտեմբերի 31
դրությամբ

38,996,7
2,514,4

41,511,1
(817,44

40,693,7

կերի միջին 
(2012թ.՝ 17.3
ար 14.43% (2

ում տրամա
նդհանուր գո
՝ 6,708,262 հ

ծ անձանց):  
ազար դրամ):

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

րկային հա
րամ գումար

ճարային հա

ժեզրկման կո

Ըն

 

1-ի 
 2

դեկտե
դր

756  
431  

187  
45)  

742  

  
կշռված ար

33 %) և ԱՄ
2012թ.՝ 14.34%

ադրված վար
ումարով, տր
հազար դրամ

213,861 հա
: 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

35

ամակարգով
ով և 54,279

ամակարգով

որուստների

նդամենը 

31,580 

(2,304) 

29,276 

 

29,276 
(1,767) 

27,509 

012թ.-ի 
եմբերի 31-ի 
րությամբ 

32,629,991 
1,411,806 

34,041,797 
(662,477) 

33,379,320 

 
րդյունավետ

ՄՆ դոլարով,
%): 

րկերի գծով
րամադրված
մ կամ 20%՝
զար դրամի

 
 
 
 
 

 
 

վ 
 

վ 

 

 
 

վ 
 
 
 



(հազար դր

Սպառողա
Առևտուր 

Արդյունաբ

Հիփոթեքա

Գյուղատնտ

Շինարարո
Այլ ճյուղեր

 
Նվազեցվա

Ընդամենը 

 
 2013թ. դ
ներկայաց
  (հազար դ
 
2013թ. դեկ

Արտադրու
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18

   - 180 օրից
Ընդամենը
Գյուղատնտ
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18
- 180 օրից

Ընդամենը
Շինարարո
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18
- 180 օրից

Ընդամենը
Առևտուր 
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18

րամ) 

ական  

բերություն 

ային 

տեսություն 

ություն 
ր 

ած արժեզրկմա

վարկեր   

դեկտեմբերի 
ցված է ստոր
դրամ)  

կտեմբերի 31-ի

ւթյուն 
ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ
ց ավել ժամկե
ը 
տեսություն 
ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ
ց ավել ժամկե
ը 
ություն 
ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ
ց ավել ժամկե
ը 

ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ

 

ան կորուստի 

31-ի դրու
րև՝  

ի դրությամբ 

նց 
անց 
անց 
տանց 
ետանց 

նց 
անց 
անց 
տանց 
ետանց 

նց 
անց 
անց 
տանց 
ետանց 

նց 
անց 
անց 
տանց 

              

պահուստը 

ւթյամբ վճա

Համախ
վարկ

7,5

7,5

1,9

1,9

7

7

8,6

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

արման ենթ

խառն 
կեր 

 Ա
գծո

535,777

388
-
 -

10,506
-

546,671

973,852

3,647
377
401
166

978,443

752,081

-
-
-
-
-

752,081

689,872

-
-
-

20,631

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

2
դեկտ

դր

  

 
թակա վարկ

Արժեզրկման 
ով պահուստ

140,224

39
-
-

5,253
-

145,516

30,250

438
45
48

100

30,881

27,734

-
-
-
-
-

27,734

150,454

-
-
-

4,945

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

2013թ.-ի 
տեմբերի 31-ի 
րությամբ 

12,891,853
         8,719,094

 7,546,671

    3,189,897

  1,978,443

    752,081
6,433,148

41,511,187
(817,445

40,693,742

կերի որակա

 Զուտ վա

7,3

7,4

1,9

1,9

7

7

8,5

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

 2012
դեկտեմբ

դրութ

3  
4    

1   

7    

3   

1   
8    

7  
)  

2  

  
ական վերլ

արկեր    Հ

ար
պ

  
395,553  

  
349  

  
  

5,253  
  

401,155  
  

943,602  

  
3,209  

332  
353  
66  

  
947,562  

  
724,347  

  
-  
-  
-  
-  
-  

724,347  
  

539,418  
  

-  
-  
-  

15,686  

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

36

2թ.-ի 
բերի 31-ի 
թյամբ 

8,575,939 
8,397,063 

6,235,520 

3,168,351 

3,348,087 

373,905 
3,942,932 

34,041,797 
(662,477) 

33,379,320 

լուծությունը

Համախառն 
վարկերի 
րժեզրկման 
պահուստ  

1.9%

10.1%

50.0%

1.9%

1.5%

12.0%
11.9%
12.0%
60.2%

1.6%

3.7%

-
-
-
-
-

3.7%

1.7%

-
-
-

24.0%

 
 
 
 
 

 
 

 



  (հազար դ
 
2013թ. դեկ

- 180 օրից
Ընդամենը
Սպառողա
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18
 - 180 օրի

Ընդամենը
Հիփոթեք
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18
- 180 օրից

Ընդամենը
Այլ ոլորտ
Ոչ ժամկե
Ժամկետա
- 1-ից 30 
- 31-ից 60
- 61-ից 90
- 91-ից 18
 - 180 օրի
 

Ընդամենը
 

2012թ. դե
ներկայաց

(հազար դ
 
2012թ. դեկ
դրությամ

Արտադրո
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 
- 61-ից 
- 91-ից 
   - 180 օ

ժամկետա
Ընդամե

Գյուղատն
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 

դրամ)  

կտեմբերի 31-ի

ց ավել ժամկե
ը 
ական 
ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ
ից ավել ժամկե
ը 
քային 
ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ
ց ավել ժամկե
ը 
տներ 
ետանց   
անց 
օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
0 օր ժամկետա
80 օր ժամկետ
ից ավել ժամկե

ը 

եկտեմբերի 
ցված է ստոր
դրամ)  

կտեմբերի 31-
մբ 

ություն 
մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ
90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
օրից ավել 
անց 
ենը  
նտեսություն 
մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ

 

ի դրությամբ 

ետանց 

նց 
անց 
անց 
տանց 
ետանց 

նց 
անց 
անց 
տանց 
ետանց 

նց 
անց 
անց 
տանց 
ետանց 

31-ի դրու
րև՝ 

-ի 

Հ

անց 
տանց 
տանց 
ետանց 

անց 
տանց 

              

Համախ
վարկ

8,7

12,8

12,8

3,1

3,1

6,2

1

6,4

ւթյամբ վճա

Համախառն 
վարկեր 

6,235,52

6,235,52

3,346,44

72
1

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

խառն 
կեր 

 Ա
գծո

8,591
719,094

807,495

22,190
13,309
15,699
33,160

891,853

183,773

-
2,986
2,788

350
-

189,897

294,101

10,223
-

25,492
103,332

-

433,148

արման ենթ

 Արժեզ
գծ

պահ

20 

- 
- 
- 

- 
- 

20 

42 

26 
8 

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

Արժեզրկման 
ով պահուստ

4,457
159,856

217,954

2,231
1,331
2,092

10,409

234,017

43,033

-
299
279
84

-
43,695

143,321

1,227
-

6,116
25,082

-

175,748

ակա վարկ

զրկման 
ծով 
հուստ 

 

165,119 

- 
- 
- 

- 
- 

165,119 

49,620 

87 
2 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

 Զուտ վա

8,5

12,5

12,6

3,1

3,1

6,1

6,2

կերի որակա

Զուտ վարկ

6,07

6,07

3,29

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

արկեր    Հ

ար
պ

4,134  
559,238  

  
589,541  

  
19,959  
11,978  
13,607  
22,751  

  
657,836  

  
140,740  

  
-  

2,687  
2,509  

266  
-  

146,202  
  

150,780  
  

8,996  
-  

19,376  
78,250  

-  
  

257,401  

ական վերլ

կեր    Հ

ա

70,401 

- 
- 
- 

- 
- 

70,401 

96,822 

639 
16 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

37

Համախառն 
վարկերի 
րժեզրկման 
պահուստ  

51.9%
1.8%

1.7%

10.1%
10.0%
13.3%
31.4%

1.8%

1.4%

-
10.0%
10.0%
24.0%

-
1.4%

2.3%

12.0%
-

24.0%
24.3%

-

2.7%

լուծությունը

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ  

2.6%

-
-
-
-
-

2.3% 

1.5%

12.0%
11.1%

 
 
 
 
 

 
 

 



(հազար դ
 
2012թ. դեկ
դրությամ

- 61-ից 
- 91-ից 
- 180 օր

ժամկետա
Ընդամե

Շինարար
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 
- 61-ից 
- 91-ից 
 - 180 օր

ժամկետա
Ընդամե

Առևտուր 
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 
- 61-ից 
- 91-ից 
- 180 օր

ժամկետա
Ընդամե
Սպառո
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 
- 61-ից 
- 91-ից 
- 180 օր

ժամկետա
Ընդամե
Հիփոթե
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 
- 61-ից 
- 91-ից 
- 180 օր

ժամկետա
Ընդամե

Այլ ոլոր
Ոչ ժամ
Ժամկետ
- 1-ից 3
- 31-ից 

դրամ)  

կտեմբերի 31-
մբ 

90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
րից ավել 
անց 
ենը 
րություն 
մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ
90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
րից ավել 
անց 
ենը 

մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ
90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
րից ավել 
անց 
ենը 
ողական 
մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ
90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
րից ավել 
անց 
ենը 
եքային  
մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ
90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
րից ավել 
անց 
ենը  

րտներ 
մկետանց   
տանց 

30 օր ժամկետ
60 օր ժամկետ

 

-ի 

Հ

տանց 
ետանց 

անց 
տանց 
տանց 
ետանց 

անց 
տանց 
տանց 
ետանց 

անց 
տանց 
տանց 
ետանց 

անց 
տանց 
տանց 
ետանց 

անց 
տանց 

              

Համախառն 
վարկեր 

5
84

3,348,08

373,90

373,90

8,397,06

8,397,06

8,559,94

3,45
1,61

15
9,95

81

8,575,93

3,167,30

1,04

3,168,35

3,916,66

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

 Արժեզ
գծ

պահ

59 
42 

  
 

87 

05 

- 
- 
- 
- 
- 

05 

63 

- 
- 
- 
- 
- 

63 

49 

8 
8 
0 
2 

2  
9 

08 

43 
- 
- 
- 
- 

51 

67 

- 
- 

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

զրկման 
ծով 
հուստ 

 

7 
505 

  
 

50,221 

60,018 

- 
- 
- 
- 
- 

60,018 

133,742 

- 
- 
- 
- 
- 

133,742 

150,863 

346 
162 

15 
1,990 

406  
153,782 

52,852 

125 
- 
- 
- 
- 

52,977 

40,339 

- 
- 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

Զուտ վարկ

3,29

31

31

8,26

8,26

8,40

8,42

3,11

3,11

3,87

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

կեր    Հ

ա

52 
337 

  
 

97,866 

13,887 

- 
- 
- 
- 
- 

13,887 

63,321 

- 
- 
- 
- 
- 

63,321 

09,086 

3,112 
1,456 

135 
7,962 

406  
22,157 

14,456 

918 
- 
- 
- 
- 

15,374 

76,328 

- 
- 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

38

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ  

11.9%
60.0%

 

1.5% 

16.1%

-
-
-
-
-

16,1% 

1.6%

-
-
-
-
-

1.6% 

1.8%

10.0%
10.0%
10.0%
20.0%

50.0%

 1.8%

1.7%

12.0%
-
-
-
-

1.7% 

1.0%

-
-

 
 
 
 
 

 
 



(հազար դ
 
2012թ. դեկ
դրությամ

- 61-ից 
- 91-ից 
- 180 օր

ժամկետա
Ընդամե

 

դրամ)  

կտեմբերի 31-
մբ 

90 օր ժամկետ
180 օր ժամկե
րից ավել 
անց 
ենը 

 

-ի 

Հ

տանց 
ետանց 

              

Համախառն 
վարկեր 

20
26,06

3,942,93

                      

Ֆինանսա
 2013 թվ

 Արժեզ
գծ

պահ

05 
60 

   
2 

                     

ական հաշվետ
վականի դեկտե

զրկման 
ծով 
հուստ 

 

25 
6,254 

   
46,618 

                      

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

Զուտ վարկ

1

3,89

             Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

կեր    Հ

ա

180 
19,806 

   
96,314 

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

39

Համախառն 
վարկերի 

արժեզրկման 
պահուստ  

12.2%
24.0%

 

 1.2%

 
 
 
 
 

 
 



 
Ստ
 

(հ

1

Մ
վ

Դ
Վ

3
Ա
Խ

Ա
հ
ա
ա

 
 

տորև ներկայացվա

հազար դրամ) 

1 հունվարի, 2013թ

Մասնահանումներ
վերականգնումներ

Դուրսգրված գումա
Վերականգնումներ

31 դեկտեմբերի, 20
Անհատական արժ
Խմբային արժեզրկո

Անհատապես արժ
համախառն գումա
անհատապես գնա
արժեզրկման պահ

ած է 2013թ. վարկե

. 

ր պահուստին/ 
ր 

արներ 
ր 
13թ. 

ժեզրկում  
ում  

ժեզրկված վարկերի
արը (մինչև 
հատված 

հուստներով զտելը

 

րի արժեզրկման փ

Արտադրութ
յուն

165,119

(24,622)

 -
5,019

145,516
 -

145,516
145,516

ի 

ը)   

 -

փոփոխություններ

թ  Գյուղատնտ
սություն

9  50,2

) 
 

(19,8

-  (11,4
9  11,9

6  30,8
-  

6  30,8
6  30,8

- 

 

րի վերլուծությունը

տե-  Շինարար
թյուն

221  60

79) 
 

(32

22)  

961  

881  27
 -  

881  27
881  27

 - 

 

ը:  

րու-
ն

 Առևտո

0,018  133,7

,284) 
 

25,3

 -  (13,73
 -  14,4

7,734  159,8
-  

7,734  159,8
7,734  159,8

 - 

 

Ֆինան
 2013 

ւր  Սպառողա
կան

742  153,78

382 
 

79,2

38)  (23,53
470  24,55

856  234,01
-  25,96

856  208,04

856  234,01

 - 

 

240,32

նսական հաշվետվո
թվականի դեկտեմբ

ա-  Հիփոթեքա
յին

82  52,

13 
 

(41,9

34)  

56  32,

17  43,
68  

49  43,
17  43,

26 

 

ություններին կից ծա
բերի 31-ին ավարտվ

ա-  Այլ 

977  46,618

942) 
 

157,990

    -  (28,862)
660              - 

695  175,746
 -   - 

695  175,746
695  175,746

 - 

 

 -

Հայէկոնոմբանկ ԲԲ

անոթագրություննե
ված տարվա համա

4

 Ընդամենը 

 662,477
 

143,858

 (77,556)
 88,666
 817,445
 25,968
 791,477
 817,445
 

240,326

 
ԲԸ 

 
եր 
ար 

 
40 

7 

8 

) 
6 
5 
8 
7 
5 

6 



 
 
Ստ

(հ

1
Մ
վ
Դ
Վ
3
Ա
Խ

 
 
Ա
հ
ա
ա

 
Գր

տորև ներկայացվա

հազար դրամ)  

 հունվարի, 2013թ.
Մասնահանումներ
վերականգնումներ
Դուրսգրված գումա
Վերականգնումներ
1 դեկտեմբերի, 20
Անհատական արժե
Խմբային արժեզրկո

Անհատապես արժե
համախառն գումա
անհատապես գնահ
արժեզրկման պահո

րավի առարկայի

ած է 2012թ. վարկե

. 
ր պահուստին/ 
ր 
արներ 
ր 
13թ. 
եզրկում  
ում  

եզրկված վարկերի
արը (մինչև 
հատված 
ուստներով զտելը)

ի վերլուծություն

րի արժեզրկման փ
Արտադրու
թյուն 

187,870 

(22,888) 

 - 
137 

165,119 
21,684 

143,435 
165,119 

ի 

)   

243,430 

նը դիրտակվում է

փոփոխություններ
 Գյուղատնտես

ություն 
 67,05
 

(12,790

 (5,491
 1,44
 50,22
 
 50,22
 50,22
 
 

է ծանոթագրությ

րի վերլուծությունը
ս  Շինարարո

յուն 
59  3,2

0) 
 

56,7

1)  
43  
21  60,0
 -  51,8

21  8,1
21  60,0

 

 - 

 

155,7

ուն 34-ում:

ը:  
ութ  

Առևտուր 

267  169,1

751 
 

36,35

  (79,39
 -  7,59

018  133,74
832  
186  133,74
018  133,74

 

762 

 

Ֆինան
 2013 

 Սպառողա
կան 

86  79,43

57 
 

80,87

97)  (26,383
96  19,85
42   153,78

 22,58
42  131,19
42   153,78

 

 - 

 

64,93

նսական հաշվետվո
թվականի դեկտեմբ

ա  Հիփոթեքա
ին 

37  52,84

74 
 

29,75

3)  (32,451
54  2,83
82  52,97
87  5,61
95  47,36
82  52,97

 

31 

 

42,81

ություններին կից ծա
բերի 31-ին ավարտվ

այ  
Այլ 

4  66,166 

1 
 

(30,589) 

1)  
3  11,041 

77  46,618 
5  2,883 
2  43,735 

77  46,618 
 

7 

 

41,148 

Հայէկոնոմբանկ ԲԲ

անոթագրություննե
ված տարվա համա

4

Ընդամենը 

 625,829 
 

137,466 

 (143,722)  
 42,904 
 662,477 
 104,601 
 557,876 
 662,477 
 
 

548,088 

 
ԲԸ 

 
եր 
ար 

 
41 



 
 
17. Վաճա
 

(հազար դրամ

Բանկի կողմի

Պարտքային 
ՀՀ պետական

 
Կապիտալի գ

ՀՀ-ում գործող
ՀՀ-ից դուրս գ

 

 

Ընդամենը Բա
 

Գրավադրվա
Պարտքային 

ՀՀ պետական

Ընդամենը 
ակտիվներ 

 
Պարտքային
թողարկված
միջակայքու
գործիքների
գործող տոկ
զեղչատոկոս

ՀՀ-ի ներսու
գործիքներն
հաշվառված
հնարավոր 
մտադիր է դ

18.  Փոխա

Բանկն ու
համաձայնա
կողմին Բա
վերագրավա
չկատարմա
արժեթղթեր
օգուտները 
իրականացվ
փոխառությ
գործարքներ

 

ռքի համա

մ) 

ից պահվող 

գործիքներ 
ն արժեթղթեր 

գործիքներ 

ղ ընկերությու
գործող ընկեր

անկի կողմից 

ած արժեթղթեր
գործիքներ 

ն արժեթղթեր 

վաճառքի 

ն գործիքներ
ծ արժեթղթե
ւմ (2012թ.՝ տ
ի իրական ա
կոսադրույքն
ս:   

ւմ և ՀՀ-ից դ
ն իրենցից 
ծ ինքնարժե
չէ արժանա

դրանք պահե

անցված ֆի

ւնի գործա
ագրերով փո
անկի կողմից
ադրվել կամ
ն (դեֆոլտի)

րը պայմանա
պահպանվ

վում են այն
ան ու վա
րում, որտեղ

ար մատչելի

 

ւնների արժեթ
ությունների ա

պահվող 

ր, ծան 18. 

համար մա

րն իրենցից 
եր տարեկա
տարեկան 10
արժեքը չափվ
ների վրա, 

դուրս գործո
ներկայացն

քով և ճշգրտ
ահավատորե
ել երկարաժա

ինանսակա

արքներ հետ
ոխատվությո
ց ստացած կ
մ վերավաճա
) բացակայո
ագրի ավար
վել են և ա
ն պայմաննե
արկային գո
ղ Բանկը հան

լի ֆինանսա

թղթեր 
արժեթղթեր 

ատչելի ֆի

ներկայացնո
ան ֆիքսված
0 - 13.5%) և
վում է օգտա
որպես տվյ

ղ կազմակեր
նում են կ
տված արժե
են գնահատ
ամկետ կտրվ

ան ակտիվն

տգնման և
ուն տրված
կանխիկ դր
առվել գործը
ության դեպք
տին: Բանկի

այդ իսկ պա
երով, որոնք
ործունեությա
նդես է գալիս

Ֆինան
 2013 թ

ական ակտ

ինանսական 

 
ում են Հայա
ծ տոկոսադ
որն ուժի մե
ագործելով գ
յալ ֆինանս

րպություննե
կապիտալի
զրկումից կո

տել: Այսպիս
վածքով: 

ներ և ֆինա

և հակադա
կամ վաճա

ամի փոխա
ընկերների կ
քում, սակայ
ի սահմանմ
ատճառով դ
ընդունված
ան ժաման
ս որպես միջ

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

տիվներ 

2013թ.-ի դեկտ
31-ի դրութ

         

աստանի Ֆին
դրույքով, որ
եջ է 2015 – 2
գնահատման
սական գործ

երի բաժնետ
գործիքներ

որուստներո
սի ներդրում

անսական

արձ հետգն
առված արժ

արեն: Այս ֆի
կողմից Բան
յն գործընկե
մամբ այդ ա
դրանք չեն
ծ են ստանդա
նակ, ինչպե
ջնորդ: 

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

տեմբերի 
թյամբ 

 
2,375,194 

 
 

144,137 
         1,715 

145,852 
 

2,521,046 
 
 
 

4,624,479 

7,145,525 

 
նանսների ն
րը տատան
2032թթ. (201
ն տեխնիկա
ծիքի ապագ

տոմսերի գծո
ր չգնանշվա
ով, քանի որ 
մների համա

ն պարտավ

նման համ
ժեթղթերը փ
ինանսական
նկի կողմից 
երը պարտա
արժեթղթերի 
ապաճանա
արտ վարկա
ես նաև ա

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

2012թ.-ի դ
31-ի դր

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
նախարարու
նվում է 10%
12թ.՝ 2015 – 
՝ հիմնված տ
գա դրամակ

ով սեփական
ած ընկեոր
դրանց իրա

ար շուկա չկ

վորություն

մաձայնագրե
փոխանցվում
ն ակտիվներ
պարտավո

ավորվում է վ
գծով բոլոր

աչվել: Այս գ
ավորման և 
այնպիսի փ

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

դեկտեմբերի 
րությամբ 

693,754

169,186
1,818

171,004

864,758

4,037,132

4,901,890

ւթյան կողմի
%-ի և 13%-
2032թթ.): Այ
տվյալ պահի
կան հոսքեր

ն կապիտալ
ւթյուններում

ական արժեք
կա և Բանկ

ններ 

երով: Ռեպ
մ են երրոր
րը կարող ե
որություններ
վերադարձնե
ր ռիսկերն ո
գործարքներ
արժեթղթեր

փոխանակմա

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
42 

4 

6 
8 

4 
 

8 
 
 
 

2 

0 

ից 
-ի 
յս 
ին 
րի 

լի 
մ՝ 
քը 
կը 

պո 
րդ 
են 
րի 
ել 
ու 
րն 
րի 
ան 



 
Հակադարձ 

2013թ. դեկտ
ոլորտում գ
դրությամբ: 
ակտիվների
պետական 
դրամ): Բանկ

 

Հետգնման պ
 
(հազար դրամ

Հետգնման պ
համար մատչ
Հակադարձ հ
վերագրավադ
Ընդամենը հե
ֆինանսական
Հարակից պար

 
2013թ. դեկտ
հետգնման պ
ներառում ե
դրամ գումա
 
19. Ներդրո
 
Ստորև նե
ներդրումնե
 
(հազար դրամ

 

1 հունվարի   
Ներդրումներ

Ներդրումներ
Սեփական կա
շահույթի/(վն
Այլ համապա

31 դեկտեմբեր

 
 

Ներդրումնե
 

Անվանումը 

 
 

ՍԻԼ Ինշուրան
 

հետգնման պ

տեմբերի 31
գործող կազ

1,348,482 հ
ի իրական 
պարտքային
կը պարտավ

պայմանագր

մ) 

պայմանագրեր
չելի ֆինանսա
հետգնման պա
դրված ակտիվ
ետգնման պայ
ն ակտիվներ 
րտավորությու

տեմբերի 31-ի
պայմանագր
են ՀՀ կենտր
արով (2012թ.

ումներ աս

երկայացված
երի հաշվեկշ

մ) 

րի դասակարգ

րի աճ 
ապիտալում հ
նասի) մաս 
արփակ եկամո

րի 2013թ. 

երիմանրամա

նս ԱՓԲԸ 

պայմանագր

-ի դրությամ
զմակերպութ
հազար ՀՀ դ
արժեքը ա
ն արժեթղթե
վոր է վերադ

րեր 

րով փոխանցվ
ական ակտիվն
այմանագրերո
վների իրակա
յմանագրերով

ւնների հաշվեկ

ի դրությամբ
րերի գծով՝ 4
րոնական բա
՝ 2,847,780 հ

սոցիացվա

ծ աղյուսա
ռային արժե

գումներում փ

հաշվառվող նե

ուտի մաս 

ասները 31 դ

րեր 

մբ Բանկն ո
թյունների հ
դրամ): 2013

այս հակադա
եր, կազմում
դարձնել համ

ված և գրավադ
ների իրական
ով որպես գրա
ան արժեքը 
վ փոխանցվա

կշռային արժե

բ հաշվեկշռա
4,504,784 հա
անկի հետ ստ
ազար գումա

ած կազմակ

կում ներկ
եքներում շար

փոփոխություն

երդրումների 

դեկտեմբերի

Գործուն
տես

Ապահով
 

Ֆինան
 2013 թ

ունի հակադ
ետ 1,379,83
3թ. դեկտեմ
արձ հետգն
մ էր 1,387,14
մարժեք գում

դրված՝ վաճա
ն արժեքը 
ավ ստացված 

ծ և գրավադր

եք

ային արժեքո
ազար ՀՀ դրա
տորագրված
արով):  

կերպությո

կայացվում
րժը 2013 և 2

ն 

գծով տարվա

2013թ. և 201

նեության 
սակը  

 

վագրություն 
 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

դարձ հետգ
33 հազար Հ
բերի 31-ի

նման պայմա
49 հազար Հ
մարի արժեղ

դ

առքի 

ված 

ում ներառվա
ամ (2012թ.՝ 4
ծ հետգնման

ուններում

են ասոցի
2012թթ. ավա

2

ա 

12թ.  դրությա

Գրանցման 
երկիրը 

 

Հ
 

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

գնման պայմ
ՀՀ դրամ (2
դրությամբ
անագրերով
ՀՀ դրամ (201
ղթեր:  

2013թ.-ի 
դեկտեմբերի 3

դրությամբ

4,624

4,624

4,504

ած հարակից
4,255,724 հազ
 պայմանագ

իացված կա
արտված ֆին

2013թ. 

 
262,16

(18,531

1,56

245,19

ամբ հետևյա

Ներդրմա
չափը (հազ

ՀՀ դրամ

 

ՀՀ 299,
  

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

մանագրեր ֆ
2012թ. դեկտ
որպես գրա

վ, որը ներկ
12թ՝ 1,037,09

31-ի 
բ 

 2
դեկտ

դր

4,479  

-  

4,479  

4,784  

ց պարտավո
զար ՀՀ դրա
գրեր՝ 4,003,4

ազմակերպո
անսական տ

 

 
0  
-  
-  

1)  

3  

2  

լն են՝ 

ան 
զար 
մ) 

 
Մասնա

 

,000  
  

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

ֆինանսակա
տեմբերի 31-
ավ ստացվա
կայացնում
98 հազար Հ

2012թ.-ի 
տեմբերի 31-ի 
րությամբ 

4,037,132

-

4,037,132

4,255,724

որություններ
ամ) գումարո
448 հազար Հ

ություններու
տարիներին՝

2012թ. 

 
-

274,000
25,000

(37,481)

641

262,160

ակցություն 
% 

 

20% 

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
43 

ան 
-ի 
ած 
է 

ՀՀ 

2 

- 

2 

4 

րը 
վ, 
ՀՀ 

ւմ 



 
31 դեկտեմբ
մասնակցու
տեղեկատվո
վնասը, ներա
 

 
(հազար դրամ)

Անվանումը 

Մ
ց

Սիլ 
Ինշուրանս 
ԱՓԲԸ 
 
(հազար դրամ)

 

Մ
ց

Սիլ 
Ինշուրանս 
ԱՓԲԸ 
 
 

 

Ասոցիացվա
կազմակերպ
Հաշվետու տ
նույնը). 
 

բերի 2013թ
թյունը իր 
ությունը, նե
ակյացված է

 
Մասնակ
ցության 
չափը 
(%) 

Ընդա
ակտ

20.00  3,0
 

 
Մասնակ
ցության 
չափը 
(%) 

Ընդա
ակտ

20.00  2,5
 

ած կազմակ
պություններ
տարում Բա

. և 2012թ. 
ասոցիաց

րառյալ՝ ընդ
է հետևյալ աղ

ամենը 
տիվներ 

Ընդա
մենը

պարտա
վորու

թյուննե

024,166 1,567,8
 

ամենը 
տիվներ 

Ընդա
մենը

պարտա
վորու

թյուննե

595,329 1,054,1
 

կերպությունն
րի բաժնետոմ
անկը չի ստ

 

 դրությամբ
ցված կազմ
դհանուր ակտ
ղյուսակում: 

-
ը 
ա-
ւ-
եր 

Զուտ 
ակտիվներ

833 1,456,333
 

-
ը 
ա-
ւ-
եր 

Զուտ 
ակտիվներ

153 1,541,176
 

ների գծով
մսերը հրապ

տացել շահա

Ֆինան
 2013 թ

բ և այդ ա
մակերպությ
տիվները, պ
 

ր 
Զուտ 

ակտիվնե-
րում 
բանկի 
մասնա-
բաժինը 

3 291,266 

31 

ր 
Զուտ 

ակտիվնե-
րում 
բանկի 
մասնա-
բաժինը 

6 308,235

հաշվետու
պարակայնոր
աբաժիններ ա

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ամսաթվին ա
յուններում

պարտավորո

31 դեկտեմբերի
Հասույթ Շահ

(վն

2,484,775 (

դեկտեմբերի 20
Հասույթ Շահ

(վն

1,541,176 (1

ամսաթիվն
րեն ցուցակվ
ասոցիացվա

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ավարտված
և դրա

ւթյունները, 

ի 2013թ. 
հույթ / 
նաս) 

Շահույ
ում / 

(վնա-
սում) 
բանկի
մասնա
բաժին

92,656) (18,53

012թ. 
հույթ / 
նաս) 

Շահույ
ում / 

(վնա-
սում) 
բանկի
մասնա
բաժին

87,406) (37,48

ն է՝ 31 դեկ
ված չեն: 
ած կազմակե

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

տարվա հա
ամփոփ ֆ
հասույթը, շ

յթ

-

ի 
ա-
ը 

Այլ 
համապարփ

եկամուտ

1) 7
 

թ

-

ի 
ա-
ը 

Այլ 
համապարփ

եկամուտ

1) 3
 

կտեմբերի: 

երպությունն

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

ամար բանկ
ֆինանսակա
շահույթը կա

փակ 
տ 

Այ
համապա
եկամու

բան
մասնաբ

7,815

փակ 
տ 

Այ
համապա
եկամու

բան
մասնաբ

3,205

Ասոցիացվա

ներից (2012թ

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
44 

կի 
ան 
ամ 

լ 
արփակ 
ւտում 
նկի 
բաժինը 

1,563

լ 
արփակ 
ւտում 
նկի 
բաժինը 

641

ած 

թ: 



 
 
20. Հիմնա

 
(հազար դրամ

Սկզբնական ա

1 հունվարի 2
Ավելացումնե

Օտարումներ

Վերադասակ

 31 դեկտեմբե

 
1 հունվարի 2

Ավելացումնե
Օտարումներ

31 դեկտեմբեր

ՄԱՇՎԱԾՈՒ

1 հունվարի 2

Մաշվածությա

Օտարում 
Վերադասակ

 31 դեկտեմբե

 
1 հունվարի 2

Մաշվածությա
Օտարում 

Վերադասակ

31 դեկտեմբեր

ՀԱՇՎԵԿՇՌԱ
ԱՐԺԵՔ 

31 դեկտեմբեր

31 դեկտեմբեր

31 դեկտեմբեր

 
Ամբողջությա

31դեկտեմբե
ակտիվների
2012թ. Բանկ

Բանկը որոշ
սպասարկմա
օգտագործմ
Հետևաբար,
ժամկետներ

ական միջոց

մ) 

արժեք 

2012թ. 
եր  

ր  

կարգումներ  

երի, 2012թ. 

2013թ. 

եր  
ր  

րի, 2013թ.  

ՒԹՅՈՒՆ 

2012թ. 

ան ծախս 

կարգում 

երի, 2013թ. 

2013թ. 

ան ծախս 

կարգում 

րի, 2013թ. 

ԱՅԻՆ 

րի, 2013թ. 

րի, 2012թ. 

րի, 2011թ. 

ամբ մաշվա

երի 2013թ. 
ի սկզբնակա
կն ավարտել

շել է, որ հիմ
ան աշխատ
ման ժամկետ

 Բանկը երկ
րը 2013թ. հո

ցներ 

Հող և 
շենքեր 

 
3,003,055 

98,061 
- 

 

3,101,116 

 
3,101,116 

271,125 

- 

3,372,241 

 
1,110,685 

159,083 
- 

- 

1,269,768 

 
1,269,768 

40,649 

 
1,310,417 

 

 

2,061,824 

1,831,348 

1,892,370 

ծ ակտիվներ

դրությամբ 
ան արժեքը կ
լ է իր հիմնա

մնվելով սպա
տանքների ա
տներն ավելի
կարաձգել է 
ունվարի 1-ի

 

Փոխադ
րամիջո

 

 372,54

 42,89

 (62,037

 

 353,40

 
 353,40

 177,31

 (39,482

 491,23

 

 172,00

 63,60

 (62,037

 

 173,57

 
 173,57

 36,18

 (30,189

 179,56

 

 

 311,66

 179,83

 200,53

ր 

հիմնական
կազմում է 1
ական միջոցն

առման պատ
արդյունքում

 երկար են, ք
որոշակի կա
ից սկսած և

Ֆինան
 2013 թ

դ-
ոց 

 

Համա

սա
ր

  
43  1

97  
7)  
-  

03  1

  
03  1

10  
2)  

31  1

  
05  
03  
7)  

  

71  1

  
71  1

86  
9)  
68  1

  

 
 

63  

32  

38  

միջոցների
1,119,426  հա
ների օգտակ

տմականորեն
որոշակի ա
քան մաշված
ատեգորիայի
և այդ փոփո

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ակարգ-
չային 

րքավո-
րումներ 

 
նե
վ

մ

  
1,549,326  

192,677  
(60,932)  

(443)  

1,680,628  

  
1,680,628  

200,270  
(54,654)  

1,826,244  

  
975,735  
230,023  
(60,314)  

(328)  

1,145,116  

  
1,145,116  

115,645  
(54,654)  

1,206,107  

  

 
 

620,137  

535,512  

573,591  

 ցանկում ն
ազար դրամ
կար ծառայու

ն ձևավորվա
ակտիվների կ
ծության նպա
ի հիմնական
ոխություննե

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

Կապիտալ 
երդրումներ 
վարձակալ-

ված 
հիմնական 

միջոցներում 

 
153,686

1,062

-

-

154,748

 
154,748

10,228

-

164,976

 
21,881

5,948

-

-

27,829

 
27,829

10,316

 
38,145

 

 

126,831

126,919

131,805

ներառված 
մ (2012թ.` 1,
ւթյան ժամկե

ած ժամկետն
կատեգորիա
ատակով հա
ն միջոցների
երը առաջըն

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

 

Այլ  

 

   

 997,447  
 136,689  

 (17,059)  

 443  

 1,117,520  

   
 1,117,520  

 182,984  
 (19,899)  

 1,280,605  

   

 608,361  

 131,987  

 (17,059)  
 328  

 723,617  

   
 723,617  

 72,308  
 (19,888)  

 776,037  

   

 
 

 

 504,568  

 393,903  

 389,086  

ամբողջությա
,235,252   հա
ետների վերա

ների վրա և կ
աների համա
աշվարկված ժ
ի օգտակար 
նթաց կերպո

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

Ընդամենը 

 
6,076,057

471,386

(140,028)

-

6,407,415

 
6,407,415

841,917

(114,035)

7,135,297

 
2,888,667

590,644

(139,410)

-

3,339,901

 
3,339,901

275,104

(104,731)

3,510,274

 

 

3,625,023

3,067,514

3,187,390

ամբ մաշվա
ազար դրամ
անայումը: 

կանխարգելի
ար փաստաց
ժամկետներ
ծառայությա
ով կիրառել

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
45 

ած 
մ): 

իչ 
ցի 
ը: 

ան 
է 



 
օգտակար 
փոփոխությ
գծով ծախսը
բաժին ընկն
 
Պայմանագր
2013թ. դեկտ
հիմնական 
վճարման 
պարտավոր
ֆինանսավո
 

21.  Ոչ նյո
 

(հազար դրա

ՍԿԶԲՆԱԿԱ
2012թ.  հուն
Ավելացումն
2012թ. դեկտ
2013թ.  հուն
Ավելացումն

Օտարումնե
2013թ. դեկտ
ՄԱՇՎԱԾՈՒ
2012թ.  հուն
Ամորտիզաց
2012թ. դեկտ
2013թ.  հուն
Ամորտիզաց
Օտարումնե
2013թ. դեկտ
ՀԱՇՎԵԿՇՌ
Զուտ հաշվե
դեկտեմբերի
Զուտ հաշվե
դեկտեմբերի
Զուտ հաշվե
հունվարի 1-

 
 

ծառայությ
ուններ՝ համ
ը 2013թ. դեկ
նող շահույթը

րային պարտ
տեմբերի 31
միջոցների 
2014թ. Բան
րության գծո
որումը բավա

ւթական ա

ամ) 

ԱՆ ԱՐԺԵՔ 
վարի 1-ի դրո
ներ 
տեմբերի 31-ի դ
վարի 1-ի դրո
ներ 

եր 
տեմբերի 31-ի դ
ՒԹՅՈՒՆ 
վարի 1-ի դրո
ցյիայի գծով ծա
տեմբերի 31-ի դ
վարի 1-ի դրո
ցիայի գծով ծա
եր 
տեմբերի 31-ի դ
ՌԱՅԻՆ  ԱՐԺԵ
եկշռային  արժ
ի 31-ի դրությա
եկշռային  արժ
ի 31-ի դրությա
եկշռային  արժ
-ի դրությամբ 

ան ժամկե
մաձայն ՀՀՄ
կտեմբերի 31
ը մեծացել է 3

տավորությու
1-ի դրությա
հետ՝ 446,10
նկի ղեկավ
ով: Բանկի 
արար կլինեն

ակտիվներ

ությամբ 

դրությամբ 
ությամբ 

դրությամբ 

ությամբ 
ախս 
դրությամբ 
ությամբ 
ախս 

դրությամբ 
ԵՔ 
ժեքը 2013թ. 
ամբ 
ժեքը 2012թ. 
ամբ 
ժեքը 2012թ.  

 

ետների վ
ՄՍ 8-ի: Այս
-ի դրությամ
329 ՀՀ դրամ

ուններ 
ամբ Բանկն
01 հազար ՀՀ
վարությունը

ղեկավարո
ն այս և համա

ր 

Լիցեն

Ֆինան
 2013 թ

վրա՝ դրան
ս փոփոխութ
մբ   նվազել է
մով: 

ուներ պայ
Հ դրամ գու
ը արդեն հ
ությունը կա
անման այլ պ

նզիաներ 

116,268 
6,197 

122,465 
122,465 

1,536 

124,001 

23,176 
11,719 
34,895 
34,895 
12,287 

-
47,182 

76,819 

87,570 

93,092 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

նք հաշվառ
թյան ազդեց
է 307,274 հազ

յմանագրայի
ւմարով (201
հատկացրել
արծում է, ո
պարտավորո

Համակարգ
ծրագրե

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ռելով որպ
ցության արդ
զար ՀՀ դրա

ին պարտավ
2թ. 284,723
է անհրաժ

որ ապագա
ությունների

գչային 
եր 

 

 
22,079  

 
22,079  
22,079  

1,120  
(2,002)  
21,197  

 
17,658  

1,027  
18,685  
18,685  

1,065  
(1,732)  

18,018  

 

3,179  

3,394  

4,421  

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

պես գնահա
դյունքում մա
մով, և մեկ բ

վորությունն
հազար), որ
ժեշտ ռեսու
ա զուտ հա
ի կատարման

Այլ 
 

 
14,407  

 

14,407  
14,407  

 

 

14,407  

 
3,387  
1,310  
4,697  
4,697  
1,211  

 

5,908  

 

8,499  

9,710  

11,020  

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

ատումներու
աշվածությա
բաժնետոմսի

ներ՝ կապվա
րը ենթակա
ւրսները այ

ասույթները
ն համար:  

Ընդամենը

152,754
6,197

158,951
158,951

2,656

(2,002)
159,605

44,221
14,056
58,277
58,277
14,563
(1,732)
71,108

88,497

100,674

108,533

ԲԸ 
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ւմ 
ան 
ին 

ած 
է 
յս 
և 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

22.  Այլ ակ

(հազար դրամ

Ստացվելիք գ

Այլ ֆինանսա

Ընդամենը այ

Կանխավճար

Նյութեր 

Թանկարժեք 

Աշխատակից

Այլ ակտիվնե

Ընդամենը ոչ 

Նվազեցված՝ 

Ընդամենը ոչ 

Ընդամենը այ
 

Այլ ակտիվն

(հազար դրամ

2012թ.հունվա

Տարեկան հա
Դուրս գրված

Վերականգնո

2012թ. դեկտե

 
2013թ.հունվա

Տարեկան ծա

Դուրս գրված

Վերականգնո

2013թ. դեկտե

 
23. ՀՀ Կե

 
(հազար դրամ

Վարկեր ՀՀ Կ

Վարկեր ՀՀ կա

Ընդամենը վա
 ՀՀ կառավար

 

ՀՀ ԿԲ-ից և 
հայկական 
«Վերականգ
ներգրաված

2013թ. և 20
վարկեր ստ

կտիվներ 

մ) 

գումարներ 

ական ակտիվն

յլ ֆինանսակա

րներ և այլ դեբ

մետաղներ 

ցներին տրվա

եր 

չ ֆինանսակա

արժեզրկման

չ ֆինանսակա

յլ ակտիվներ 

ների գծով ար

մ) 

արի 1-ի դրութ

ակադարձում 
ծ գումարներ 

ում 

եմբերի 31-ի դր

արի 1-ի դրութ

խս 

ծ գումարներ 

ում 

եմբերի 31-ի դր

ենտրոնակ

մ) 

Կենտրոնական

առավարությո

արկեր ՀՀ Կեն
րությունից 

ՀՀ Կառավա
հիմնադրամ
գնվող էներ
ծ միջոցները:

012թ. դեկտե
ացված Գեր

ների արժեզրկ

ան ակտիվներ

բիտորական պ

ծ հատուցումն

ան ակտիվներ 

ն պահուստ  

ան ակտիվներ 

րժեզրկման 

թյամբ 

րությամբ 

թյամբ 

րությամբ 

կան բանկի

ն բանկից  

ունից 

նտրոնական բ

արությունից
մի «Փոքր և 
րգետիկա» 
:  

եմբերի 31-ի
մանա-հայկ

կման կորուստ

ր 

պարտք 

ներ 

կորուստներ

ից և ՀՀ կա

բանկից և 

ց ստացված
միջին բիզնե
և «Բնակա

 դրությամբ
ական հիմնա

Ֆինան
 2013 թ

տ 

րի պահուստ

ռավարութ

վարկերը ն
եսի վարկայ

արանային

 ՀՀ կառավ
ադրամի «Փ

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

2013թ. դ
31-ի

տի շարժը հե

թյունից ստ

2013թ.
31-ի

ներկայացնո
յին ծրագրի»
ֆինանսավո

վարությունից
ոքր և միջին

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

դեկտեմբերի 
ի դրությամբ 

83,455 
(835) 

82,620  

213,305 
191,978 

23,883 
23,828 
73,750 

526,744 
(11,604) 

515,140 

  597,760 

տևյալն է. 

տացված վա

. դեկտեմբերի
ի դրությամբ 

2,479,29
43,69

2,522,98

ւմ են վարկ
» ֆինանսավ
որում» ծրա

ց ստացված
ն բիզնեսի վա

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

 
2012թ. դեկտ

31-ի դր
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ընդ

արկեր 

ի   2012թ. դ
31-ի դ

92   
93  

85  

կեր ստացվա
վորման շրջ
ագրերի շրջ

ծ վարկերը 
արկավորմա

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

տեմբերի 
ությամբ 

65,722 
(657) 

65,065 

171,979 
236,067 

57,002 
2,549 

51,402 

518,999 
(7,535) 

511,464 

576,529 

դամենը 

20,903

4,428
(18,681)

1,542

8,192

8,192
(2,173)
(7,080)
13,500

12,439

դեկտեմբերի 
դրությամբ 

2,534,849
1,024,156

3,559,005

ած Գերմանա
անակներու
ջանակներու

ներառում ե
ան ծրագրի» 

ԲԸ 
 

եր 
ար 
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2

ա-
մ, 
ւմ 

են 
և 



 
«Տնտեսությա
միջոցները: 

24. Պարտ
 

(հազար դրամ

Վարկեր և ավ
կազմակերպո

Ֆինանսակա

Այլ բանկերի 
Այլ   

Ընդամենը պա
կազմակերպո

 
2013թ. դեկ
ստացված վ
ստացված 
կազմում է
ընդհանուր
 
25. Միջա

ավան

Միջազգայի
Վերակառու
Միջազգայի
կողմից ստա

2013թ.-ի դեկ
դրամով պա
(2012թ.՝ 9
պարտավոր

2013թ.-ի դեկ
տոկոսների 

Ընդհանուր 
պայմաններ
աղյուսակու

(հազար

Սևծովյան 
Զարգացմ

ՄՖ
ՎԶԵ
ՎԶԵ
ՎԶԵ

Ընդա

ան կայունա

ավորությո

մ) 

վանդներ այլ բ
ություններից 
ն կազմակերպ

թղթակցային 

արտավորութ
ությունների ն

կտեմբերի 
վարկերը և
վարկեր: 2
է ընդհանո
 վարկերի և

ազգային ֆի
նդներ 
ին ֆինանս
ւցման և Զա
ին Ֆինանսա
ացված վարկ

կտեմբերի 3
արտավորու
9.13%), ԱՄ
րությունների

կտեմբերի 3
չվճարումնե

առմամբ 
ր ունեցող վ
ւմ:  

ր դրամ) 

Առևտրի և 
ման Բանկ 

ՖԿ 
ԵԲ 
ԵԲ 
ԵԲ 

ամենը 

ացման վարկ

ուններ բա

բանկերից և ֆ

պությունների

հաշիվներ 

թյուններ բանկ
նկատմամբ 

31-ի դրութ
և ավանդներ
2013թ. դեկտ
ուր առմամ
և ավանդներ

ինանսակա

սական կա
արգացման 
կան Կորպո
կերը: 

31-ի դրությա
ւթյունների գ
ՄՆ դոլար
ի համար 5.8

1-ին ավարտ
եր կամ այլ խ

2013թ. դեկտ
վարկերը և, 

Արժույթ 

ԱՄՆ 
դոլար 
ԱՄՆ 

ՀՀ դրամ  
ԱՄՆ 
Եվրո 

կավորում» 

անկերի և ֆ

ֆինանսական

ի ընթացիկ հա

կերի և ֆինան

թյամբ բան
րն իրենցից
տեմբերի 3
մբ բանկերի
րի 35%: 

ան կազմա

ազմակերպու
Եվրոպակա

որացիայի և Ն

ամբ միջազգա
գծով միջին
րով, Եվրոյ

% (2012 թ.: 6

տված ֆինա
խախտումնե

տեմբերի 31
ներառյալ հ

Ժամկետ 

1-3  տարի 

1  տարի 
1-5  տարի 
1-5  տարի 
1  տարի 

Ֆինան
 2013 թ

 ծրագրերի

ֆինանսակ

աշիվներ 

նսական 

նկերից և ա
 ներկայաց
1-ի դրությա
ից և ֆինա

ակերպությ

ւթյուններից
ան Բանկից
Նիդեռլանդն

ային ֆինան
ն կշռված ա
յով և ա
6.12%):  

անսական տա
ր (2012: նույ

1-ի դրությա
հաշվեգրված

Անվանակ
դրույք %

6

3
10
6

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ֆինանսավո

ան կազմա

2013թ. դ
ի դ

այլ ֆինան
նում են ռե
ամբ բանկե
անսական

յուններից

վարկերը
, Սևծովյան
ների Ֆինանս

նսական կազ
արդյունավետ
այլ ազատ

արվա համա
նպես): 

մբ վարկեր
ծ տոկոսներ

կան 
% 

20
դեկտ

.42% 1

.89% 

.30% 2

.04% 
          

4

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

որման շրջա

ակերպութ

դեկտեմբերի 3
դրությամբ 

5,847,3
            451,7

                99,3
176,0

6,574,5

նսական կա
եզիդենտ և ո
երից մեկից
հաստատո

ստացված

 և ավա
ն Առևտրի
սական Զար

զմակերպութ
տ տոկոսադ

փոխարկե

ար Բանկը չի

ից և ժամ
րը, ներկայա

013թ. 
տեմբերի 

31 

Ա

1,352,133 

81,128 
2,353,137 

307,324 
           - 

4,093,722 

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

անակներում

թյունների ն

31-  2012թ. 
31-ի 

363
796 
341 
034

534

ազմակերպո
ոչ ռեզիդեն
ց ստացվա
ություններից

ծ վարկեր և

նդները նե
և Զարգացմ
րգացման Կո

թյունների ն
դրույքը կազ
ելի արտա

չի ունեցել մա

կետային ա
ացված է ստ

Անվանական 
դրույք % 

6.64% 

6.25% 
12.90% 

5,5% 
5.8% 

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

մ ներգրավա

նկատմամ

դեկտեմբերի
դրությամբ 

919,324
354,49
129,962
171,836

1,575,613

ությունների
նտ բանկերի
ծ մնացորդ
ց ստացվա

և 

երառում ե
ման Բանկի
որպորացիայ

նկատմամբ Հ
զմում է 7.8
արժույթներո

այր գումար

ավաննդների
տորև բերվա

2012թ. 
դեկտեմբեր

31 

2,017,

941,
2,347,
2,176,

62,8
7,546,

ԲԸ 
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ած 

բ 

4
1
2
6

3

ից 
ից 
դը 
ած 

են 
ից 
յի  

ՀՀ 
% 
ով 

ի, 

ից 
ած 

րի 

,900 

,687 
,980 
,100 
804, 
,471 



 
2013 և 2012
Զարգացման
պարտավոր
միջոցների 
դրույքաչափ
շարք այլ տվ
դեկտեմբերի

1. ՄՖԿ գծ
տոկոսա

2. Սևծովյա
գործակի

Այս պայմա
Առևտրի և Զ

26. Պարտ
 

(հազար դրամ

Իրավաբանա
Ընթացիկ/հաշ

Ժամկետային

 
Ֆիզիկական ա

Ընթացիկ/հաշ

Ժամկետային

 

Ընդամենը պա
նկատմամբ 

 2013թ. դ
պարտավոր
դրամ), որոն
պարտավոր
հաշվեկշռայ

2013թ. դեկտ
գումարը կա
միջոցների ը

2013թ. դեկտ
միջին կշռվա
ազատ փոխ

2013թ. դեկտ
խախտումնե

 

 

2թթ. դեկտե
ն Բանկից 
րության դրո
գծով առկա

փերը, վարկ/
վյլաներ: Բա
ի 31-ի դրութ

ծով հիմնակ
ադրույքի ռիս

ան Առևտրի
իցը 

անագրային դ
Զարգացմա

ավորությո

մ) 

ական անձինք 
շվարկային հա

ն ավանդներ 

անձինք 

շվարկային հա

ն ավանդներ 

արտավորութ

դեկտեմբերի 
րությունները
նք իրենցից 
րությունների
յին արժեքին

տեմբերի 31
ազմում է 7
ընդհանուր գ

տեմբերի 31-
ած արդյունա

խարկելի արտ

տեմբերի 31-
եր (2012թ.: ն

եմբերի 31-ի
ստացված

ույթներ: Բա
ա ֆինանսա
/կապիտալ 
նկի կողմից 
թյամբ: Բացա

կան միջոցն
սկի գործակի

ի և Զարգա

դրույթների 
ն Բանկի և Մ

ուններ հա

աշիվներ 

աշիվներ 

թյուններ հաճա

31-ի 
ը կազմում ե
 ներկայացն
ի գծով ապա
ն:    

-ի դրությամ
7,834,789 հա
գումարի 23%

ի դրությամբ
ավետ տոկոս
տարժույթներ

-ի դրությամ
նույնպես): 

ի դրությամբ
ծ վարկերի
անկը պարտ
ական դրույ
հարաբերակ
չի արձանա

առություն են

ներ գումար
իցը 

ացման Բան

համար երկ
ՄՖԿ-ից ստ

աճախորդն

ախորդների 

դրությամբ
են 1,492,915
նում են վար
ահովվածութ

մբ Բանկի տ
ազար դրամ

% (2012թ.: 22

բ հաճախոր
սադրույքը կ
րով պարտա

մբ Բանկը չի

Ֆինան
 2013 թ

բ միայն ՎԶ
ի և ավան
տավոր է հա
թների հետ
կցությունը

ագրվել այս դր
ն կազմում հե

րած կապիտ

նկի գծով գ

կու ամսաթվ
տացված զիջո

ների նկատ

20

իրավաբա
հազար դրա

րկերի, ակրե
թյուններ: Այ

տասը ամեն
մ (2012թ.: 

2%): 

րդների նկատ
կազմում է 4.
ավորությունն

ի ունեցել մա

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ԶԵԲ, ՄՖԿ
նդների գծ
ամապատա

տ: Այդ դրու
և ֆինանսա
րույթներից ո
ետևյալ դեպք

տալ ներդրո

գործառնակա

վերի դրությ
ում:  

տմամբ 

13թ. դեկտեմբ
դրությամ

անական
ամ գումարո
եդիտիվների
յդ ավանդնե

նամեծ հաճա
5,950,188 հա

տմամբ ՀՀ դր
09% (2012թ.
ների համար

այր գումարի

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

և Սևծովյա
ծով էին ա
ասխանությու
ւյթները ներ
ական գործո
որևէ մեկի խ
քերը՝ 

ումների գո

ան ծախս/գ

յամբ էլ Բան

բերի 31-ի 
մբ 

 
10,102,347 
5,308,581 

15,410,928 
 

10,141,180 
18,839,668 

28,980,848 

44,391,776 

անձ հաճ
ով ավանդնե
ի, երաշխիքն
երի իրական

ախորդների 
ազար դրամ

րամով պար
: 4.0 %), ԱՄ
ր 5.44% (2012

ի, տոկոսներ

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

ան Սևծովյան
առկա պայ
ւն ապահով
րառում են 
ունեությանն 
խախտում 20

րծակիցը և 

գործառնակա

նկն ունի Սև

2012թ. դեկտ
31-ի դրու

 
 
 

 1

 
 1

 2

 3

ճախորդներ
ր (2012թ.: 26
ների և այլ պ
ն արժեքը մ

ավանդներ
մ) կամ հա

րտավորությո
Մն դոլարով, 

2թ.: 4.64 %): 

րի չվճարում

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

4

ն Առևտրի
յմանագրայի
վել փոխառո
սահմանվա
առնչվող մ

013թ.  և 2012թ

համախառ

ան արդյուն

ևծովյան 

տեմբերի 
ւթյամբ 

 
9,293,622 
3,278,336 

12,571,958 

9,838,291 
13,830,449 

23,668,740 

36,240,698

ի հանդե
66,786 հազա
պայմանակա
մոտ է դրան

ի ընդհանու
աճախորդներ

ունների գծո
եվրոյով և ա
 

մներ կամ ա

ԲԸ 
 

եր 
ար 
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և 
ին 
ու 
ած 
մի 
թ. 

ռն 

նք 

պ 
ար 
ան 
նց 

ւր 
րի 

ով 
այլ 

այլ 



 

27. Շահու
պարտ

 
(հազար դրամ

Առևտրային ած
գործիքներ 

Արտարժութայ

 

Ընդամենը ածա
ֆինանսական 
 
 

Արտարժույ
Ստորև բերվ
փոխանակմ
արտարժույ
փոխարժեքն
 

(հազար դրամ
 

 
ԱՄՆ դոլարի

Ռուբլու առք, 
Եվրոյի առք, ռ
 

28. Այլ պա
 

(հազար դրամ

Կրեդիտորակ

Այլ պարտավ

Ընդամենը այ
 

Աշխատակից
Վճարման են

Վճարվելիք շա

Ընդամենը ոչ
 

Ընդամենը այ

 

ւյթի կամ վ
տավորությո

մ) 

ծանցյալ  

յին սվոփեր 

անցյալ  
գործիքներ 

յթի սվոփ պ
վող աղյուսա
ման սվոփ պ
թով արտահ
ներով: 

մ) 

ի առք, ՀՀ դրամ

Եվրոյի վաճա
ռուբլու վաճա

արտավորո

մ) 

կան պարտք 

վորություններ

յլ ֆինանսակա

ցներին վճարվ
նթակա հարկե

ահաբաժիննե

չ ֆինանսակա

յլ պարտավոր

վնասի միջո
ուններ  

2013թ. դեկտ

Պայմանա-
կան գումար 

 

1,119,080 

 

1,119,080 

 
 

պայմանագրե
ակում, հիմն
պայմանագր
հայտված գ

մի վաճառք 

առք 
առք 

ություններ

ր 

ան պարտավո

վելիք հատուց
եր, բացի շահո

եր 

ան պարտավոր
 

րություններ  

 

ոցով իրակ

տեմբերի 31-ի

Ակտիվների 
իրական 
արժեք 

 

-

-

 

եր 
նական արտ
րերի գումար
ումարները

ր 

որություններ

ցումներ  
ութահարկից

րություններ 

Ֆինան
 2013 թ

կան արժեք

ի դրությամբ 
Պարտավո-
րությունների

իրական 
արժեք 

 

6,740

6,740

 

տարժույթներ
րները դեկտ
փոխարկվո

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

քով չափվո

 2012

ի 
 

Պայմա
կան գու

  

0  2,22

  

0  2,22

  
  

րի կտրվածք
տեմբերի 31-ի
ում են հաշվ

2013թ. դեկ
31-ի դրո

2013թ. դեկ
31-ի դրո

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ող ֆինանս

2թ. դեկտեմբե

նա-
ւմար 

Ակտի
իրական

 

24,790 

 

24,790 

 
 

քով, ներկայա
ի դրությամբ
վետու ամսա

Անվանակա
կտեմբերի 
ությամբ 

 
- 
- 

1,119,080

1,119,080 

կտեմբերի 
ությամբ 

35,974 

134,208 
170,182

 

351,147 
91,608 

38,558 
481,313

 

651,495 

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

սական ակ

երի 31-ի դրութ

վների 
ն արժեք 

Պար
թյո

իրակ

 

20,030 

 

20,030 

 
 

ացված են ա
բ: Ստորև ն
աթվի դրութ

ան գումար  

2012թ. դեկտ
31-ի դրո

 
 
 
 

 

2012թ. դեկ
31-ի դրո

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

5

կտիվներ և

թյամբ 

տավորու-
ունների 
կան արժեք 

8,012 

 

8,012 

 

արտարժույթ
ներկայացվա
թյամբ գործո

տեմբերի 
ւթյամբ 

 
1,614,320 

161,629 
448,841

2,224,790 

տեմբերի 
ւթյամբ 

38,277 

24,633 
62,910

 

223,202 
79,841 

45,140 
348,183

 

411,093 

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
50 

և 

թի 
ած 
ող 



 

29. Սեփա
   
2013թ. դեկտ
կապիտալը 
համալրված
բաժնետոմս
հայտարարվ
հատ բաժնե
 

2013թ.և 2012
 
(հազար դրամ

 

Վերակառուց
Եվրոպական

Սարիբեկ Սու
Խաչատուր Ս

Ռոբերտ Սուք
Էդուարդ Սու

Այլ բաժնետե

 

 

2013թ. և 201
բաժնետոմս
ունեն մեկ բա
 

ՎԶԵԲ-ի բաժ
սահմանափ
գլխավոր պա
ռիսկերը, նե
նպատակով
ստեղծում ա
արտացոլվա
 
30. Պայմա

Իրավական 
Հայաստանի
ընկնում հա
պահանջում
իրավասու մ
 

Հաճախ հա
հաշվապահ
առաջանալ 
անմիջապես
վաղ ժաման
 

կան կապի

տեմբերի 31
կազմում էր

ծ բաժնետիր
սերից՝ յուրա
ված սովորա
ետոմս: 

2թ. դեկտեմբ

մ) 

ցման և Զարգա
 Բանկ 

ւքիասյան  
Սուքիասյան  

քիասյան  
ւքիասյան 

րեր 

12թ. դեկտեմ
սեր: Սովորա
աժնետոմսի

ժնեմասը կա
փակվում են
ահուստով, ո
երառյալ հնա
վ: Պահուստ
այդ նպատա
ած բաժնետի

անագրային

և հարկային
ի Հանրապե
աճախակի կ
մ են մեկնա
մարմիններ ո

արկային մ
հական մեթո

հավելյալ 
ս նախորդող
նակահատվա

իտալ 

1-ի դրությա
ր 2,333,338 հ
րական կապ
աքանչյուրը 
ական անվա

բերի 31-ի դր

ացման 

բերի 31-ի դր
ական բաժն
ի դիմաց մեկ 

ազմում է 25%
ն կուտակվա
որը ստեղծվ
արավոր կոր
տը ստեղծվե
ակների հա
իրական կապ

ն և պայմա

ն հարցեր 
ետության հ
կատարվող 
աբանություն
ունեն տարբ

մարմինները
ոդների համա
տույժեր և 
ղ 3 տարին: Ո
ածներ: 

ամբ Բանկի
հազ. դրամ 
պիտալը բա
համապատ

անական բա

ությամբ Բա

2013թ. դեկ

Վճարվ
բաժնետի

կապիտ

2

րությամբ Բա
նետոմսերի
ձայնի իրավ

% գումարած
ած շահույթ
ված է համաձ
րուստները և
ել է համաձ
ամար ոչ պ
պիտալի 15 %

անական պ

հարկային հ
փոփոխությ
ներ: Շատ դ
բեր մեկնաբա

 պահանջո
ար, որոնց գ
տուգանքնե
Որոշ հանգա

Ֆինան
 2013 թ

գրանցված
(2011թ.՝ 2,33
ղկացած  է

տասխանաբա
ժնետոմսերի

անկի բաժնետ

կտեմբերի 31-ի

ված 
րական 
տալ 

 

կա

583,338 
 

527,573  
455,413  

240,930  
49,040  

477,044  

2,333,338  

անկը չուներ
բաժնետերե
վունք Բանկի

ծ մեկ բաժնետ
թով: Բաշխմ
ձայն ՀՀ օրեն
և այլ չնախա
ձայն կանոն

պակաս քան
%-ի չափով:

պարտավոր

համակարգը
յուններով, ո
դեպքերում, 
անություններ

ում են լրա
գծով պահան
եր: Հարկայի
ամանքներու

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

և ամբողջո
33,338 հազ.դ
է թվով 933,3
ար 2,500 դր
ի առավելագ

տերերն են. 

ի դրությամբ

Ընդամենը 
վճարված 
ապիտալի % 

25.0

22.6
19.5

10.3
2.1

20.5

100.0

 սեփականո
երը իրավուն
ի տարեկան

տոմս: Բանկ
ման ոչ ենթ
նսդրության
ատեսված ռի
նադրության
ն հաշվապա

րություննե

ը կարգավոր
որոնք երբե
այս կամ ա

ր:  

ացուցիչ հա
նջներ չեն ն
ին ստուգու
ւմ հարկերի

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ությամբ վճ
դրամ): Համա
335 հատ սո
րամ անվան
գույն չափը 

 2012թ. դեկ

 

 Վճարվա
բաժնետիրա

կապիտ

 
58

 52
 45

 24
 4

 47

 2,33

ության իրավ
նք ունեն ստ
և ընդհանու

կի՝ բաշխման
թակա միջոց
պահանջներ
իսկերը և ծա
ն, որը նախ
ահական հա

եր   

րող օրենսդ
եմն հստակ
այն հարցու

արկեր այն
ներկայացվել
ւմը կարող
ստուգումը

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

արված բաժ
աձայն կանո
ովորական 
նական արժե
սահմանվա

կտեմբերի 31-ի

ած 
ական 
ալ 

 Ը
վ

կա

83,338 
 

27,573  
55,413  

40,930  
49,040  

77,044  

33,338  

վունքով իրեն
տանալու շա
ւր ժողովներո

ն ենթակա պ
ցները ներկ
րի՝ ընդհանո
ախսերը փոխ
խատեսում է
աշվառման 

դրական դա
չեն, հակա

ւմ տարբեր 

նպիսի գործ
լ: Արդյունքո
է ներառել
կարող է ըն

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

5

ժնետիրակա
ոնադրությա
անվանակա
եքով: Բանկ

ած է 1,066,66

ի դրությամբ

Ընդամենը 
վճարված 
ապիտալի %  

25.0

22.6
19.5

10.3
2.1

20.5

100.0

ն պատկանո
ահաբաժին
ում: 

պահուստներ
կայացված ե
ուր բանկայի
խհատուցելո
է պահուստ
հաշիվներու

աշտն աչքի
սական են
հարկային

ծարքների
ում կարող ե
լ ստուգման
դգրկել ավել

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
51 

ան 
ն, 

ան 
կի 
65 

ող 
և 

րը 
են 
ին 
ու 
տի 
ւմ 

է 
և 
և 

և 
են 
նն 
լի 



 
Ղեկավարու
նախատեսվ
պարտավոր
 
Ղեկավարու
դատական 
կամ հետագ
 
Վարկային պ
Իր գործուն
պարունակո
ֆինանսակա
հաշվեկշռու
 
Այս պայման
անվանակա

 (հազար դրա

Չօգտագործվ
Ակրեդիտիվն

Երաշխիքներ

Ընդամենը պա
և այլ պայման

 
 
Պարտավոր
Բանկն իր բ
պայմանագր
 
Չեղյալ չհայ
վարձավճար
 
(հազար դրամ

Մինչև 1 տար

1-5 տարի  
5 տարուց ավ

Ընդամենը պա
վարձակալու

 

Ապահովագ
Հայաստանո
բազմաթիվ 
իր գործուն
ապահովագ
նկատմամբ 
31-ի դրութ
փոխադրամ
պարտավոր

ւթյունը հա
ված պահա
րությունները

ւթյունը նաև 
հայցերից և 
գա գործունե

պարտավորվ
նեության ըն
ող ֆինանս
ան գործիքն
ւմ: 

նագրային պ
ան կամ պայմ

ամ) 

ված վարկային
ներ 

ր 

այմանագրայի
նական պարտ

րություններ գ
բնականոն գ
րեր շենք և տ

տարարվող 
րների կառո

մ) 

րի 

վելի  

արտավորութ
ւթյան գծով 

գրություն 
ում ապահո
ապահովագ
նեության դ
գրական դեպ
պարտավոր
թյամբ, Բա
միջոցներն ա
րվածություն

ամոզված է,
անջների շր
ը:  

կարծում է, 
բողոքներից
ության վրա

վածությունն
նթացքում Բ
ական գործ
ները ունեն 

պարտավորո
մանագրային

ն գծեր 

ին պարտավո
տավորություն

գործառնակ
գործունեությ
տարածքներ 

գործառնակ
ուցվածքը հետ

թյուններ գործ

ովագրության
գրության ձև
դադարեցմա
պքերի ժամա
րության ամ

անկին սեփ
ապահովագր
ների, էլեկտ

 որ Բանկ
րջանակներո

որ հիմնակա
ց, բացասակ

ա:  

ներ, երաշխի
Բանկը տրա
ծիքներ հաճ
պարտքայի

ությունների,
ն գումարներ

որություններ,
ններ 

կան վարձակ
յունն ապահ
վարձակալե

կան վարձակ
տևյալն է. 

ծառնական 

ն ոլորտը գտ
աչափերը հ

ան, ինչպես
անակ առաջ
մբողջական
փականությա
րված են: Բա
տրոնային և հ

Ֆինան
 2013 թ

կն իր գոր
ում, և պա

ան պարտավ
կան ազդեցո

իքներ և այլ ֆ
ամադրում է
ճախորդներ
ին ռիսկի

 երաշխիքնե
րը դեկտեմբե

, երաշխիքներ

կալության գծ
հովելու նպա
ելու նպատա

կալության գ

տնվում է զ
հիմնականու

նաև իր
ջացող գույք
ապահովագ

ան իրավու
անկն ունի ն
համակարգչա

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

րծունեությու
ատշաճ կեր

վորությունը
ություն չի ու

ֆինանսակա
իր հաճախ

րի կարիքնե
տարբեր մա

երի և այլ պա
երի 31-ի դրո

2013թ. դեկ
31-ի դրո

       

         

ր 

ծով. բանկը ո
ատակով կնք
ակով: 

գծով վճարվե

2013թ. դեկ
31-ի դրո

զարգացման
ւմ դեռևս կիր
գույքի կա
ի և շրջակա
գրություն: Ա
ւնքով պատ
նաև ապահո
ային հանցա

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ւնը ծավալ
րպով կատա

, որը բխում 
ւնենա բանկ

ան պայմանա
խորդներին
երը բավար
ակարդակնե

այմանական
ությամբ հետ

տեմբերի 
ւթյամբ 

2,557,262 
                -   

     474,077 

3,031,339 

 

որպես վարձ
քում է առևտ

ելիք ապագա

տեմբերի 
ւթյամբ 

156,065 

605,339   
19,150 

780,554 

 

փուլում, և 
րառելի չեն: 

ամ գործունե
ա միջավայր
Այնուամենայ
տկանող գլ
ովագրությու

ագործություն

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

լում է օրե
արել է իր

է Բանկի դե
կի ֆինանսա

ագրեր 
հետհաշվեկ

րարելու հա
եր և չեն ա

ն պարտավո
տևյալն են.   

2012թ. դեկտ
31-ի դրու

 
 

 

 

 

ձակալ 
տրային վարձ

ա ընդհանուր

2012թ. դեկտ
31-ի դրո

 

 
 

 

 

այլ երկրնե
Բանկը չի ն
եության հե
րի վնասի՝ ե
յնիվ, 2013թ.
լխամասայի
ւն բանկայի
նների և մաս

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

5

ենսդրությամ
ր հարկայի

եմ հարուցվա
ական վիճակ

կշռային ռիս
ամար: Նշվա
արտացոլվու

որություններ

տեմբերի 
ւթյամբ 

1,809,201 
39,787 

422,947 

2,271,935 

 

ձակալությա

ր նվազագու

տեմբերի 
ւթյամբ 

133,116 

349,285 
39,823 

522,224 

 

երին հատու
նախատեսու
ետ կապվա
երրորդ կողմ
 դեկտեմբեր

ին շենքը
ին ընդհանու
սնագիտակա

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
52 

մբ 
ին 

ած 
կի 

սկ 
ած 
ւմ 

րի 

ան 

ւյն 

ւկ 
ւմ 
ած 
մի 
րի 
և 
ւր 
ան 



 
պատասխա
առկա է ռի
ազդեցությո

Սկսած 200
համակարգի
կանոնակար
օրենքով: Ապ
գծով 4,000 
դեպքում) Բա

31. Գործա
 

Համաձայն 
կապակցվա
մյուսի վրա՝
առումով Բա
անձնակազմ
կազմակերպ

2013թ. դեկտ
վճարված բա
որոնք հանդ

Վերակառու
մեկ բաժնետ

Փոխկապակ
ժամանակա

 

 

Հաճախորդն

Հունվարի 1-
վարկեր, հա

Տարվա ընթա

Տարվա ընթա

Դեկտեմբերի
ենթակա վա

Նվազեցված

Դեկտեմբերի
ենթակա վա

Վարկերի գծ

անատվությա
իսկ, որ որո
ւն Բանկի գո

05թ.-ից Բա
ի անդամ: 
րգվում է ֆի
պահովագրո
հազար դրա
անկի սնանկ

արքներ կա

ՀՀՄՍ 24 «
ած, եթե նրա
՝ ֆինանսակ
անկի կապա
մի անդամնե
պություններ

տեմբերի 31
աժնետիրակ
դիսանում են

ւցման և Զա
տոմս:  

կցված կողմ
աշրջանի վեր

ներին տրված

-ի դրությամբ 
ամախառն 

ացքում տրվա

ացքում վարկ

ի 31-ի դրությա
արկեր, համախ

ծ՝ արժեզրկում

ի 31-ի դրությա
արկեր 

ծով տոկոսայի

ան համար: Ք
ոշակի ակտ
ործունեությա

անկը հանդ
Նշված հա

իզիկական 
ությունը մար
ամ ընդհանո
կացման և բա

ապակցված

«Կապակցվա
անցից մեկը 
կան և գործա
ակցված կող
երը, ինչպես
րը:  

1-ի և 2012թ
կան կապիտ
ն Բանկի վեր

արգացման Ե

մերի հետ գ
րջի դրությամ

ծ վարկեր   

վճարման ենթ

ած վարկեր 

երի մարում 

ամբ վճարման
խառն 

մից կորուստ 

ամբ վճարման

ին եկամուտ 

Քանի դեռ Բ
տիվների կոր
ան և ֆինան

դիսանում է
ամակարգը
անձանց բա
րում է Բանկ
ուր գումարո
անկային ար

ծ կողմերի

ած կողմերի
կարող է վե

առնական որ
ղմերն են՝ ն
ս նաև նրան

թ. դեկտեմբե
տալի 55.5% 
րջնական վեր

Եվրոպական

գործարքներ
մբ հետևյալն

թակա 

ն 

ն 

Ֆինան
 2013 թ

Բանկը չի ն
րուստը կա
նսական վիճա

է ավանդնե
գործում է

անկային ավ
կի պարտավ
ով (մինչև 2
րտոնագրի հե

հետ 

ի բացահայ
երահսկել մ
րոշումներ կ
նրա և դուստ
նց հետ կապ

երի 31-ի դր
(1,272,956 հա
րահսկող:   

 Բանկին են

րը, մնացոր
ն են. 

Բաժնետ

74

32

(512

56

(61

50

5

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

նախատեսել
ամ ոչնչացու
ակի վրա:   

երի հատու
համաձայն

վանդների հ
վորություննե
2,000 հազար
ետկանչման

տում» ստա
յուսին կամ
կայացնելիս: 
տր ընկերու
պակցված ան

րությամբ Բա
ազար դրամ

ն պատկանո

դները, եկա
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1,220) 
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ետվություններ
տեմբերի 31-ին

լ ամբողջակ
ւմը կարող

ւցումը երա
ն օրենսդրո
հատուցումը 
երը ֆիզիկակ
ր դրամ արտ
ն դեպքում: 

անդարտի, կ
նշանակալ
Ներկայացվ

ւթյունների բ
նձինք և նրա

անկի գրան
մ) պատկանո

ում բաժնետո

ամուտներն

կտեմբերի 31-

Հիմնակա
ղեկավա

անձնակազ
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42,57

(66
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րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

կան ապահո
է ունենալ 

աշխավորող 
ության պա
երաշխավո

կան անձանց
տարժույթով

կողմերը հա
լի ազդեցութ
վող հաշվետ
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Վարկերի գծ
մասնահանո

Հաճախորդն
գումարներ 

Ավանդներ հ

Տարվա ընթա

Տարվա ընթա

Ավանդներ դ

Տոկոսային ծ

Պարտավոր
կազմակերպ

Հունվարի 1-

Ավելացումն

Նվազումներ

Դեկտեմբերի

Տոկոսային ծ

Հիմնական մ

Տրամադրվա

Այլ ծախսեր 

Կոմիսիոն և
եկամուտ 

Գովազդային

Ապահովագ

Կանխիկի հա

Գործառնակ
ծախսեր 

Գործուղման

Այլ ծախսեր 

 

 

ծով կոուստնե
ումներ 

ներին վճարմա

հունվարի 1-ի

ացքում ներդր

ացքում մարվ

դեկտեմբերի 3

ծախս ավանդ

րություններ ֆի
պությունների 
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Հաճախորդնե

Հունվարի 1-ի
վարկեր, համ

Տարվա ընթա

Տարվա ընթա
Դեկտեմբերի 
վարկեր, համ
Նվազեցված՝ 

Դեկտեմբերի 
վարկեր 

Վարկերի գծո
Վարկերի գծո
մասնահանու

Պարտավորո
նկատմամբ 

Ավանդներ հո

Տարվա ընթա

Տարվա ընթա

Ավանդներ դե

Տոկոսային ծա

Պարտավորո
ֆինանսական
նկատմամբ  
Հունվարի 1-ի

Ավելացումնե

Նվազումներ 

Դեկտեմբերի 

Տոկոսային ծա

Հիմնական մի

Տրամադրված
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մախառն 

ացքում տրված
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Կոմիսիոն և ա
եկամուտ 

Գովազդային

Ապահովագր

Կանխիկի հա

Գործառնակա

Գործուղման 

 
32. Ֆինան
 
Բանկը կա
Ֆինանսակա
 
Գնանշված 
հաշվետվութ
այլ ֆինանս
են՝ օգտագո
զեղչային դր
 
Իրական ար
գործիքը կա
առնելով ան
ակտիվների
 
Բանկը չափ
հաշվետվութ
գնահատմա
 
• Մակար
• Մակար

գները) կ
գնահատ
շուկայո
ենթադր
չափանի

• Մակար
չափանի
չափանի
նշանակ
գործիքն
ճշգրտու
համար:

այլ միջնորդա

 ծախսեր 

րական ծախսե

ավաքագրման

ան վարձակա

ծախսեր 

նսական գո

տարել է ի
ան գործիքնե

վաճառքի 
թյան օրվա դ
սական ակտի
ործելով զեղչ
րույքները: 

րժեքի գնահա
արող է փոխ
նորոշություն
ի կամ պարտ

փում է ֆին
թյունում, օգ

ան մեջ կիրառ

րդակ 1: Համա
րդակ 2: Գնա
կամ անուղղ
տվում են՝ օգ
ում գնանշվ
րվում են ավ
իշները ուղղ
րդակ 3: Գն
իշներ: Այս մ
իշներ, որոն
կալի ազդեց
ները, որոնք
ւմներ կամ  
 

ավճարների գծ

եր 

ն գծով ծախսեր

ալության գծով

ործիքների

իր ֆինանս
երը. Բացահա

համար մա
դրությամբ շ
իվների և պա
չված դրամա

ատումը մոտ
խանակվել 
նները և սու
տավորությու

նանսական 
գտագործելո
ռվող չափան

անման գնան
ահատման մե
ղակի ձևով (օ
գտագործելո
ված համան
վելի քիչ ակտ
ակի կամ ան
նահատման
մակարդակը
ք հիմնված 
ցություն գո
ք գնահատ
ենթադրութ

ծով 

ր 

վ ծախսեր 

ի իրական

ական գործ
այտումներ ս

ատչելի ակտ
շուկայական
արտավորու
ական հոսքե

տավորապես
իրազեկ, պա
ւբյեկտիվ գնա
ւնների անմի

գործիքների
ով հետևյալ
նիշների նշա

նշված գործի
եթոդներ հիմ
օր., գներից բ
ով ակտիվ շո
նման կամ
տիվ շուկա, 
նուղղակի դի
ն մեթոդներ
ը ներառում է
չեն դիտարկ

ործիքների գ
տվում են՝
թյուններ են ա
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երը և հաշվե

ս համապատ
ատրաստակ
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իջապես վաճ

ի իրական
իրական ա

անակալիութ

իքի շուկայա
մնված դիտա
բխող): Այս մ
ուկայում նմա
նմանատիպ
կամ այլ գն
իտարկելի են
ր, որոնք օ
է բոլոր գորի
կելի տվյալն
գնահատմա
հիմնվելով
անհրաժեշտ

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

2012թ. դե

տերեր 
 

5,037 
 

89,914 

- 

33,690 

87,360 

24,153 

նահատում, 
տով: 

նահատված
ա առանց գոր
գնահատված
ետու օրվա

տսախանում
կամ կողմեր
իրական ա

ճառքի գումա

արժեքը նե
արժեքի աստ
թյունը. 

ական արժեք
արկելի չափա
մակարդակը
ան գնանշվա
պ գործիքն
ահատման 
ն շուկայի տ
օգտագործու
իքները, որտ
ների վրա և
ան մեջ:  Ա

շուկայակա
տ գործիքներ

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

կտեմբերի 31

Հիմնակա
ղեկավա

անձնակազ

92

15,42

ինչպես պ

իրական ա
րծարքի ծախ
ծ իրական ա
դրությամբ

մ է այն գումա
րի միջև:  Ա
րժեքը չպետ
ար:  

երկայացված
տիճանակար

ը (չճշգրտվա
անիշների վր
ը ներառում
ած գործիքնե
ների շուկա
մեթոդներ, ո

տվյալներից:  
մ են նշան

տեղ գնահատ
ոչ դիտարկ

Այս մակար
ան գնի վր
րի տարբերո

Հայէ

րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

-ի դրությամբ

ան 
ար 
զմ 

 

ընկե
ըն
որտ

26 
 

- 

- 

- 

- 

20 

պահանջվում 

արժեքները 
խսերի նվազե
արժեքները հ
նմանատիպ

արին, որով ֆ
Այնուամենա
տք է մեկնաբ

ծ ֆինանսակ
րգը, որն ա

ած)  ակտիվ 
րա, ուղղակի
է այն գործի
երի շուկայա
այական ար
որտեղ բոլոր

նակալի ոչ
տման մեթոդ
կելի չափանի
դակը ներա
րա, որտեղ 
ւթյունները 

էկոնոմբանկ ԲԲ

թագրություննե
տարվա համա

5

 

Դուստ
երություններ 
նկերություննե
տեղ Բանկ ուն

ներդրու

10

35,57

199,00

է ՖՀՄՍ

հիմնված ե
եցման: Բոլո
հաշվարկվու
պ գործիքներ

ֆինանսակա
այնիվ, հաշվ
բանվի որպե

կան վիճակ
րտացոլում

շուկայում 
ի (օր., ինչպե
իքները, որոն
ական արժեք
րժեքը, որոն
ր նշանակալ

չ դիտարկել
դը ներառում
իշները ունե
առում է ա

նշանակալ
արտացոլելո

ԲԸ 
 

եր 
ար 

 
56 

տր 
և 
եր 
նի 
ւմ 

03 

- 

78 

00 

- 

- 

7 

են 
որ 
ւմ 
րի 

ան 
վի 
ես 

կի 
է 

ես 
նք 
ը, 
նք 
լի 

լի 
մ է 
են 
յն 
լի 
ու 



 
Բ
Բ
ա
ի
 

 

Ա
փ
հ
շ
ա
ի

Բանկի ֆինանսա
Բանկի ֆինանսա
ամսաթվի վերջի
իրական արժեքն

Ֆինանսական ակ
ֆինանսակա

պարտավորությ

 

ՀՀ պետական արժե

Վաճառքի համար 
ֆինանսական ակտ

Ածանցյալ ֆինանս
ակտիվներ 

Ածանցյալ ֆինանս
պարտավորություն

Այստեղ ներկայա
փոխանակման ա
համար: Հայաստա
շուկաներում գործ
արտացոլի ֆինան
իրական արժեքը գ

ական ակտիվնե
ական ակտիվնե
ին: Հետևյալ աղ
ների որոշման վե

կտիվներ/ 
ան 
յուններ 

20
դեկտեմ

դրո

եթղթեր 

մատչելի 
տիվներ 

սական 

սական 
ններ 

ացված գնահատում
արդյունքում: Այնո
անի Հարապետութ
ծունեության ծավա
նսական գործիքնե
գնահատելիս: 

երի և ֆինանսակ
երից և ֆինանսա
ղյուսակը տրամա
երաբերյալ (մաս

Իրական արժեք

013 թ.   
մբերի 31-ի 
ությամբ 

դեկտ
դ

2,375,194 

4,624,479 

 

6,740 

մները պարտադի
ուամենայնիվ, ան
թյան շուկան կարե
ալները: Շուկայի
երի իրական արժե

կան պարտավոր
ական պարտավ
ադրում է տեղեկ
սնավորապես գնա

քը 

հի

2012թ. 
տեմբերի 31-ի 
դրությամբ 

 

693,754 Մա

4,037,132 Մա

20,030 Մա

8,012 

իր կերպով չեն ա
նհրաժեշտ է տրա
ելի է բնութագրել ո
գնանշումները կա

եքները: Ղեկավարո

րությունների իր
վորություններից
կատվություն ա
ահատման տեխ

Իրական 
արժեքի 

իերարխիա 

Գն

 

ակարդակ 2 

Զեղչվ

Նախա
դրույ
ժամկ

ակարդակ 2 

Զեղչվ

Նախա
դրույ
ժամկ

ակարդակ 2 

Զեղչվ
Ապա
ընդու
պայմ
կոնտ
դրույ

 

Զեղչվ
Ապա
ընդու
պայմ
կոնտ
դրույ

արտացոլում այն գ
ամաբանորեն մեկ
որպես զարգացող
արող են հնացած
ությունն օգտագոր

րական արժեքը՝ 
ց մի քանիսը չա
այդ ֆինանսական
նիկաները և մու

նահատման տեխնիկա
տ

ված դրամական հոս

ասահմանված դրամ
քաչափով, որն արտ
կետն ընկած շուկայի
ված դրամական հոս

ասահմանված դրամ
քաչափով, որն արտ
կետն ընկած շուկայի
ված դրամական հոս
ագա դրամական հոսք
ւնելով գնահատված 
մանագրերի ապագա
տրագենգտների վարկ
քաչափով 
ված դրամական հոս
ագա դրամական հոսք
ւնելով գնահատված 
մանագրերի ապագա
տրագենգտների վարկ
քաչափով 

գումարները, որոն
կնաբանել շուկայ
ղ, և տնտեսական 
 լինել կամ արտա
րծել է շուկայի ամբ

Ֆինանսական հ
 2013 թվականի

չափված իրակա
ափվում են իրակ
ն ակտիվների և
ւտքային տվյալնե

ա(ներ) և հիմնական
տվյալ(ներ) 

քեր 

մական հոսքերը զեղչ
ացոլում է մինչև մար
ի եկամտաբերություն
քեր 

մական հոսքերը զեղչ
ացոլում է մինչև մար
ի եկամտաբերություն
քեր  
քերը գնահատված են
ապագա փոխարժեք

ա ամսաթվերը՝ զեղչվա
կային ռիսկերը արտ

քեր  
քերը գնահատված են
ապագա փոխարժեք

ա ամսաթվերը՝ զեղչվա
կային ռիսկերը արտ

նք Բանկը կարող
ական տվյալները
պայմանները շար
ացոլել վաճառքի
բողջ հասանելի տ

հաշվետվություններ
ի դեկտեմբերի 31-ին

ան արժեքով շար
կան արժեքով՝ յ
և ֆինանսական
երը). 

ն մուտքային Է
դի
մ
տ

 

չված են այն 
րման 
նը

չված են այն 
րման 
նը 

ն հիմք 
քները և 
ած տարբեր 

տացոլող 

ն հիմք 
քները և 
ած տարբեր 

տացոլող 

ղ է ստանալ որոշ
ը, գնահատված 
րունակում են սահ
գործարքների կրճ

տեղեկատվությունը

Հայէկոնո

րին կից ծանոթագր
ն ավարտված տար

րունակական հի
ուրաքանչյուր հ
պարտավորութ

Էական ոչ 
իտարկելի 
մուտքային 
տվյալ(ներ) 

Ոչ
մ
տ

հարա
ն

 

կ/չ 

կ/չ 

կ/չ 

կ/չ 

շակի գործիքի շու
իրական արժեքը
հմանափակել ֆին
ճատում և արդյու
ը ֆինանսական գո

ոմբանկ ԲԲԸ 
 

րություններ 
րվա համար 

 
57 

իմունքով. 
հաշվետու 
թյունների 

չ դիտարկելի 
մուտքային 
տվյալների 
աբերակցությու
նը իրական 
արժեքին  

կ/չ 

կ/չ 

կ/չ 

կ/չ 

ւկայական 
ը որոշելու 
նանսական 
ւնքում չեն 
ործիքների 



 
Հետևյալ ա
վերլուծությո
շուկայական
որտեղ բոլոր
 
Հաշվետու ժ
գնահատում
փոխանակվ
Այնուամենա
է մեկնաբան
 
Ակնկալվող 
պետական 
գործիքի ար
  

 
 
Վաճառքի հ
 
 
Իրական ա
Ֆիքսված տ
արժեքին: Ֆ
գնահատվա
մարման ժա
հաշվեկշռայ
 
Ակտիվ շու
գնահատվա
համանման 
փոխառությ
 
 
33. Կապիտ

 
Բանկը կառ
միևնույն ժա
միջոցների հ
 
Բանկի կապ
բաշխման ե
պահուստնե
մասին հաշվ
 
Տնօրինությո
համարժեքո
սահմանաչա
կապիտալի 
ընդհանուր 
թողարկման
պայմանագր

աղյուսակը 
ունը ներկա
ն արժեքի վ
ր չափանիշն

ժամանակահ
մը մոտավոր
վել իրազեկ,
այնիվ, հաշվ
նվի որպես ա

դրամական
պարտատոմ

րժույթը, ժամ

համար մատչ

արժեք և հաշ
տոկոսադրույ
Ֆիքսված տո
ած դրամակա
ամկետ ունեց
յին արժեքը 

ւկայում չգն
ած իրական 
մարման ժա
ունների հա

տալի ռիսկ

ռավարում է 
ամանակ առ
հավասարակ

պիտալի կառ
ենթակա սե
երը և չբաշխ
վետվություն

ունը վերանա
ությունը սա
ափերը: Որպ
յուրաքանչյո
կապիտալի

ն, ինչպես նա
րային պահա

ցույց է տ
այացնելով 
վրա (Մակար
ները դիտար

հատվածում
րապես համա
 պատրաստ

վի առնելով ա
ակտիվների կ

ն հոսքերի 
մսերի եկամ
մկետայնությ

չելի ֆինանս

շվեկշռային
յքով գործիք
ոկոսադրույք
ան հոսքերի 
ցող նոր գոր
մոտավորապ

նանշված՝ ֆ
արժեքը հի

ամկետներով
շվեկշռային 

կի կառավ

իր կապիտա
ռավելագույն
կշռության օ

ռուցվածքը բ
եփական կա
խված շահույթ
նում: 

այում է կապ
ահմանվում 
պես նման վե
ուր դասին ա
ի կառուցվա
աև պարտքի
անջների իրա

տալիս իրակ
այն գործիք
րդակ 1) կա
րկելի են շուկ

 տեղի չեն ո
ապատսախա
տակամ կող
անորոշությո
կամ պարտա

զեղչման նպ
մտաբերությ
յունը և կոնտ

սական ակտ

ն արժեք 
քների իրակա
քով գործիք
վրա, որոնք
րծիքների դե
պես հավաս

ֆիքսված տ
իմնված է դ
վ նոր պարտ
արժեքը մոտ

վարում 

ալն՝ ապահո
նի հասցնելո
օպտիմալացմ

բաղկացած է
ապիտալից, 
թը, ինչպես

պիտալի կառ
և վերահս

երանայման 
առնչվող ռիս
ածքը կառուց
ի թողարկմա
ականացման

Ֆինան
 2013 թ

կան արժեք
քները, որո
մ հաշվարկվ
կայում (Մակ

ունեցել փոխա
անում է այն
ղմերի միջև
ունները և սո
ավորություն

պատակով օ
ան կորի վր

տրագենտի վ

20

տիվներ 

ան արժեքը
քների գնահ
ք պետք է ստ
եպքում զեղչ
սար է դրանց

տոկոսադրու
դրանց զեղչվ
տքերի գծով
տավորապես

ովելու Բանկ
ով շահագրգ
ման ճանապ

է պարտքից
որն իրենի

բացահայտվ

ռուցվածքը կ
սկվում է՝
մի մաս, Խոր
սկերը: Խորհր
ցում է շահո
ան միջոցով:  
ն համար: 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

քով արտաց
ոնց իրական
վում է օգտա
կարդակ 2):

անցումներ Մ
գումարին, ո
պարզած ձ

ուբյեկտիվ գն
նների անմիջ

օգտագործվա
րա հաշվետ
վարկային ռի

013թ. դեկտեմ
դրությա

7

սովորաբար
հատված իրա
տացվեն՝ հա
չվելով ընթա
ց իրական ար

ւյքով ավան
ված դրամա
զեղչված տո
ս հավասար

կի գործունեո
գիռ կողմերի
պարհով:  

և բաժնետի
ից ներկայա
ված է սեփա

կիսամյակայ
օգտագործե
րհուրդը դիտ
րդի առաջա
ութաբաժինն
Ի լրումն, Բա

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ցոլված ֆին
ն արժեքը
ագործելով գ

Մակարդակ
որով ֆինան
ձեռքի հեռա
նահատումը
ջական վաճա

ած տոկոսա
տու ամսաթվ
իսկը՝ հետևյա

մբերի 31-ի 
ամբ 

7.9% - 11.0%

ր հավասար
ական արժե

ամանման վա
ացիկ տոկոս
րժեքին:  

նդների և
ական հոսքե
ոկոսադրույք
ր է դրանց իր

ության անը
ի հատույցը

իրական կապ
ացնում է թ
ական կապիտ

յին կտրված
ելով ՀՀ ԿԲ
տարկում է կ
րկություննե
ների վճարմ
անկը կառա

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

նանսական 
հիմնված 

գնահատման

կ 1-ից 2: Իրա
նսական գոր
ավորության 

, իրական ա
առքի գումա

ադրույքները 
վի դրությամ
ալ կերպ 

2012թ. դեկտ
դրութ

 
 

ր է դրանց հ
եքը հիմնվա
արկային ռիս
սադրույքներ

այլ փոխա
երի վրա՝ օգ
քները: Ավա
ական արժե

նդհատությա
ներգրաված

պիտալը տն
թողարկված 
տալի փոփոխ

ծքով: Բանկի
Բ կողմից 
ապիտալի ի
երի հիման վ
ման, նոր բա
ավարում է իր

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

5

գործիքներ
է գնանշվա
ն մեթոդներ

ական արժեք
ծիքը կարող
գործարքու

արժեքը չպետ
ար: 

հիմնված ե
մբ, գումարա

տեմբերի 31-ի
թյամբ 

8.7% - 14.5%

հաշվեկշռայի
ած ապագա
սկ և մնացա
րից: Վարկեր

առություններ
գտագործելո

անդների և ա
եքին:  

ան սկզբունք
ծ և սեփակա

նօրինողների
կապիտալ

խություններ

ի  կապիտալ
սահմանվա

ինքնարժեքը
վրա Բանկն ի
աժնետոմսեր
ր կապիտալ

ԲԸ 
եր 
ար 
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րի 
ած 
ը, 

քի 
ղ է 
մ:  

տք 

են 
ած 

%

ին 
ա 

ած 
րի 

րի 
ով 
այլ 

քը 
ան 

ին 
լը, 
րի 

լի 
ած 
և 

իր 
րի 
լը՝ 



 
 
ՀՀ կենտրոն
կողմից սա
դրությամբ պ
դեկտեմբերի
հարաբերակ
 
Հետևյալ աղ
ՀՀ կենտրոն
 
(հազար դրամ

 

Հիմնական կա
Լրացուցիչ կա
Ընդհանուր կ
 
Ռիսկով կշռվ
 
Ընդհանուր կ
արտահայտո

Համապատա
կապիտալի պ
 
Ռիսկով կշ
յուրաքանչյո
ռիսկերի գնա
Համանման 
որոշակի ճ
նպատակով
 
Ընդհանուր 
չբաշխված շ
հաշվարկվո
պահանջներ
վերագնահա

34. Ռիսկե
 
Բանկային 
ռիսկայնութ
կառավարու
գործառնակ
հասնել ռիս
հարաբերակ
ազդեցությո
 
Բանկի ռիսկ
վերլուծել 
արժանահա
սահմանաչա

նական բանկ
հմանված՝ ն
պետք է ապ
ի 31-ին՝ 5
կցությունը՝ 

ղյուսակը վեր
նական բանկ

մ) 

ապիտալ 
ապիտալ 
ապիտալ 

ված ակտիվնե

ապիտալը՝ ռի
ությամբ (ընդհ

ասխանություն
պահանջներին

շռված ակտ
ուր ակտիվի
ահատման, և
մոտեցում 

ճշգրտումներ
վ:  

կապիտալը 
շահույթը, ա
ում է ՀՀ կ
րի համաձա
ատման պահ

երի կառավ

գործունեութ
թյան աստիճ
ւմ: Ռիսկի 
կան ռիսկերը
սկերի և օգու
կցության մի
ւնները:  

կերի կառավ
ռիսկերը, 

ավատ և ն
ափերի պա

կը Բանկի հա
ներկայումս 

պահովի 5,00
5000,000 հա
12% (2012թ. 

րլուծում է Բ
կի կողմից սա

եր 

իսկով կշռված
հանուր կապի

ն նվազագույն
ն 

տիվները չա
ի և պայմա
և հաշվի առ
է ձևավորվ
ր կատարել

կազմված է
այդ թվում ըն
կենտրոնակ
այն: Կապիտ
հուստները: 

վարում 

թյանը բնոր
ճանների որ

կրումը ֆ
ը գործունեու
ւտների միջև
իջոցով`նվա

վարման քա
սահմանել 

նորացված 
ահպանումը:

ամար սահմա
գործող կա

0,000 հազա
ազար ՀՀ դ
դեկտեմբերի

Բանկի կանո
ահմանված ս

ծ ակտիվներք
տալի հարաբ

 բաժնետիրակ

ափվում են
անագրային
նելով ցանկա
ված նաև չճ
լով հնարա

է հիմնական
թացիկ տար

կան բանկի
տալի մեկ ա

րոշ է ֆինա
ոշակի համ
ֆինանսակա
ւթյան ընթաց
և համապա

ազագույնի հ

ղաքականու
ռիսկի 

տեղեկատվա
: Բանկը

Ֆինան
 2013 թ

անում և վեր
ապիտալի պ
ար ՀՀ դրամ 
դրամ) իսկ
ի 31-ին՝ 12%

ոնակարգայի
սկզբունքներ

քւմ տոկոսայի
բերակցություն

կան 

ն ըստ ռիս
հետ առնչվ
ացած ընդուն
ճանաչված պ
ավոր կորուս

կապիտալի
րվա շահույթ

և ՀՀ հա
այլ բաղադր

անսական ռ
մադրությունն
ան գործուն
ցքում անխո
տասխան հա
ասցնելով Բ

ւթյան նպատ
համապատա
ական համ
պարբերաբա

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

րահսկում է կ
պահանջների
նվազագույն
կապիտալի

%): 

ին կապիտա
րի:  

31 դեկտե
աուդիտ

ին 
ն) 

Տարվա ը
խախտո
արձան

սկերի կշիռ
վող վարկա
նելի ապահո
պայմանագր
ստների պա

ից, որը ներա
թը, գլխավոր
աշվապահակ
րիչ է լրացո

ռիսկերի բա
ների վերլու
եության ա
ուսափելի են
ավասարակ
Բանկի ֆինա

տակն է՝ ախ
ասխան սա
մակարգերի
ար վերան

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

կապիտալի պ
ի, Բանկը 2
ն բաժնետիր
ի և ռիսկո

ալի հարաբեր

մբերի 2013թ. 
տ չարված 

8,284,674  
1,069,390  
9,354,064  

  
63,813,398  

  

14,66% 
 

ընթացքում 
ումներ չեն 
նագրվել 

 

ռների՝ դաս
ային, շուկայ
ովվածությու
րային պարտ
այմանական

առում է կանո
ր պահուստը
կան հաշվա
ուցիչ կապիտ

ազմազանութ
ւծություն, գն
անբաժանելի 
ն: Այդուհանդ
կշռության` ռ
անսական վ

խտորոշել, բա
ահմանաչափ
միջոցով

այում է ռ

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

պահանջներ
2013թ. դեկտ
րական կապ
ով կշռված 

րակցություն

 31 դեկտեմբ
 աուդիտ 

5

Տարվա ընթ
խախտում
արձանա

սակարգված
ական և գո
ւնը և երաշխ
տավորությո
ն բնույթն 

ոնադրական
ը: Ընդհանու
առման ստա
տալը, որն 

թյուն, որը ե
նահատում, 

մասն է, 
դերձ, Բանկի
ռիսկ-եկամո
վիճակի վրա

ացահայտել, 
փեր և հ
վերահսկել 
ռիսկերի կ

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

5

րը: Ըստ ՀՀ Կ
տեմբերի 31-
պիտալ (2012թ

ակտիվներ

նը՝ համաձա

բերի 2012թ.
չարված 

7,867,644 
178,879 

8,046,523 
 

54,185,340 
 

14.85% 

թացքում 
մներ չեն 
ագրվել 

ծ համաձայ
ործառնակա
խիքները:  
ունների գծո
արտացոլելո

ն կապիտալ
ւր կապիտալ
անդարտներ
ընդգրկում

ենթադրում
ընդունում
ընդ որու

ի նպատակն
ուտ օպտիմա
ա անցանկալ

գնահատել
հսկողությու
ռիսկերը

կառավարմա

ԲԸ 
եր 
ար 
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ԿԲ 
-ի 
թ. 
րի 

յն 

յն 
ան 

վ՝ 
ու 

լը, 
լը 
րի 
է 

է 
և 
ւմ 
ն է 
ալ 
լի 

և 
ւն, 
և 

ան 



 
քաղաքակա
փոփոխությ
 
Ռիսկերի կա
Ռիսկերի բա
Խորհուրդ 
Խորհուրդը 
հաստատմա
սկզբունքներ
բնագավառն
ռիսկը, վարկ
 
Վարչություն
Վարչություն
վերահսկմա
ռազմավարո
կիրառման 
վերահսկում
 
Ռիսկերի կա
Ռիսկերի կա
(ՌՌԿՎ) կո
բացահայտվ
համագործա
կառավարմա
ինչպես նաև
 
Ներքին աու
Ներքին աո
ընդհանուր 
յուրաքանչյո
ընթացակար
ընթացակար
ղեկավարու
համապատա
 
Ռիսկերի գն
Բանկի ռիս
ներկայացնո
հնարավոր 
գերազանցո
ազդեցությո
 
Ռիսկերի մո
սահմանաչա
շուկայական
մակարդակը
 
Գործունեու
ռիսկերի վե
վրա կազմվա
ցուցանիշնե

անությունը 
ուններն արտ

առավարման
ացահայտմա

պատասխա
ան և ռիսկեր
ր ռիսկի ա
ների վերաբ
կային ռիսկը

ն 
նը պատաս

ան համար: Վ
ության, սկզ
համար: Այ

մ է դրանց նկ

առավարման
առավարում
ողմից` ըստ
վում, վերլուծ
ակցության մ
ան սկզբունք
և ռիսկերի կա

ւդիտ 
ուդիտը պատ
միջավայրի

ուր տարի 
րգերի ամբո
րգերին: Ն
ւթյան հետ 
ասխան մար

նահատման 
սկերի գնահա
ում է գործո
անսպասելի

ող կորուստն
ւն ունեցող «

ոնիթորինգը
ափերի վրա
ն պայմանն
ը, ընդ որում

ւթյան առանձ
երլուծության
ած հաշվետվ
երի կանխա

և համակ
տացոլելու և

ն կառուցվա
ան և վերահս

անատու է ռի
րի կառավա

ամբողջական
բերյալ, ինչպ
ը, ածանցյալ

սխանատու 
Վարչություն
զբունքների, 
յն պատասխ
կատմամբ ըն

ն ստորաբաժ
մն իրականա
տ Խորհրդի
ծվում և հեջա
միջոցով: Ռի
քների վերահ
առավարման

տասխանատ
ի համար: Բ
ստուգման 
ողջականութ
երքին աու
և իր եզրա

րմիններին: 

և ռիսկերի ն
ատման ընթ
ունեության 
ի կորուստն
ներ: Բանկը 
«վատթարագ

ը և կառավա
ա: Այս սահմա
երը, որոնցո
մ հատուկ ուշ

ձին տեսակն
ն, վերահսկո
վություններ
ատեսվող 

կարգերը՝
և առկա լավա

ծք 
սկման պատա

իսկերի կառա
արման սկզբո
ն կառավար
պիսիք են փ
լ և ոչ ածանց

է ռիսկերի
նը ընդհանու
հայեցակա

խանատու է
նդունած հա

ժանում  
ացվում է «Ռ
ի հաստատ
ավորվում են
իսկերի կառա
հսկման, քա
ն հետ կապվ

տու է ռիսկ
Բանկի կող
է ենթարկվ

թյունը, այնպ
ւդիտը ան
ակացություն

ներկայացմա
թացքում հա
ընթացքում

ները, որոնք
նաև մոդել

գույն դեպքեր

արումը հիմն
անաչափերն
ում գործում
շադրություն

ների գծով ստ
ողության և
ը պարունա
մակարդակ
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շուկայում, 
ագույն փորձ

ասխանատո

ավարման ըն
ունքների հա
րման համա
փոխարժեքա
ցյալ ֆինանս

կառավարմ
ւր պատասխ

արգերի, քաղ
է ռիսկերի
մապատասխ

Ռազմավարո
տած քաղաք
ն ռիսկերը` 
ավարման ս
ղաքականու
ված գործընթ

կերի կառավ
ղմից իրակա
վում ներքին
պես էլ Բան
նցկացված
ններն ու ա

ան համակար
աշվի է առնվ
մ կորուստնե
իրենցից նե

լավորում է
րը»: 

նականում հ
ն արտացոլո
մ է Բանկը, 
ն է դարձվում

տացվող տեղ
գնահատմա
կում են տեղ
կի, ռիսկի

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

արտաքին
ձին համապա

ու մարմիննե

նդհանուր վ
աստատման
ար, ինչպես
ային (արտա
ական գործի

ման գործընթ
խանատվութ
ղաքականութ
կառավարմ
խան որոշու

ության և Ռի
քականությա
գործառնակ
ստորաբաժա
ւթյան և Բան
թացների ներ

վարման ան
անացվող ռի
ն աուդիտի
նկի գործուն
ստուգումնե

առաջարկներ

րգեր 
վում ինչպե
երի հնարա
երկայացնու
քիչ հավան

հիմնված է Բ
ում են Բանկ
ինչպես նա
մ առանձին

ղեկատվությ
ան նպատակ
ղեկություննե

սահմանվ

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ն միջավա
ատասխանե

երն են` 

վերահսկողու
համար: Խո
նաև քաղա

արժութային) 
իքների կիրա

թացի անխա
թյուն է կրում
թյան և սա
ման խնդիրն
մների կատա

իսկերի Կառ
ան: ՌՌԿՎ 
կան ստորաբ
անումը պատ
նկի ռիսկի սա
րդրման և իր

նկախ գնահ
իսկերի կառ
կողմից, ո

եության հա
երի արդյու
րը ներկայա

ս սպասվող
ավոր միջին
ւմ են սպաս
նական, սակ

Բանկի կողմ
կի գործարա
աև Բանկի հ
ոլորտների վ

յունն ուսում
կով: Տվյալ տ
եր վարկային
ված սահմ

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

այրում տեղ
եցնելու համա

ւթյան, ռազմ
որհուրդը տր
աքականությ

ռիսկը, տո
առումը: 

ափան իրակ
մ ռիսկերի կ
ահմանների 
ների լուծմա
արումը: 

ռավարման 
կողմից գ

բաժանումնե
տասխանատ
ահմանաչափ
րականացմա

հատման և 
ռավարման 
որը ստուգու
ամապատաս
ւնքները քն
ացնում է կ

ղ կորուստը,
մակարդակ

սվող միջին 
կայն պոտեն

ից սահման
ար ռազմավա
համար ընդո
վրա: 

մնասիրվում 
տեղեկատվո
ն ռիսկի չափ
մանաչափերի

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

ղի ունեցա
ար: 

մավարությա
րամադրում
ուն՝ հատու
ոկոսադրույք

կանացման
կառավարմա
մշակման ո

ան համար

Վարչության
գնահատվու
երի հետ սեր
տու է ռիսկեր
փերի համա
ան համար:

հսկողությա
գործընթաց
ւմ է ինչպե
սխանություն
ննարկում
կառավարմա

, որն իրենի
կ, այնպես
մակարդակ

նցիալ էակա

ված ռիսկեր
արությունը
ունելի ռիսկ

և մշակվում
ության հիմա
փի, վարկայի
ի, դրանցի

ԲԸ 
եր 
ար 

 
60 

ած 

ան 
է 
ւկ 
քի 

և 
ան 
ու 
և 

ն» 
մ, 
տ 
րի 
ր, 

ան 
ցը 
ես 
նը 
է 

ան 

ից 
էլ 
կը 
ան 

րի 
և 

կի 

մ է 
ան 
ին 
ից 



 
բացառությո
փոփոխությ
մանրամասն
պարունակո
համապատա
Յուրաքանչյ
դեպքում Բ
սահմանաչա
այլ ընթացիկ
 
Ռիսկի կենտ
Ռիսկի կենտ
գործունեութ
ունեն համա
փոփոխությ
պայմանագր
արտացոլու
փոփոխությ
շրջանի վ
քաղաքակա
պորտֆելի 
սահմանաչա
 
Վարկային ռ
Բանկի գո
պարտավոր
Բանկի կար
Վարկային 
վարկերի տր
ավելացնում
արտհաշվեկ
Վարկային 
ստորաբաժա
Խորհրդին և
 
Բանկի ֆինա
ռիսկի առա
բարելավմա
 
Վարկային 
տատանվու
 
 

ունների, VaR
ան վերաբեր
ն հաշվետվ
ում է ամ
ասխան որո
ուր օր անց
Բանկի այլ 
ափերի պահ
կ հարցեր: 

տրոնացում
տրոնացումն
թյուն, կամ գ
անման տնտ
ան արդյո
րային պար
ւմ են 
ուններին, ո
վրա: Կենտ
անությունը և

պահպանմ
ափերի պահ

ռիսկ 
ործունեությո
րության չկա
րևորագույն ռ
ռիսկը կապ
րամադրման
մ են պար
կշռային ֆի
ռիսկի կառ

անման կողմ
և վարչությա

անսական ա
վելագույն ե

ան այլ միջոցն

ռիսկի առա
մ է և կախվա

R գնահատա
րյալ: Բանկի
վություն ըստ
մբողջ անհ
շումների կա
ց է կացվում

աշխատա
հպանումը, վ

մներ 
ներն առաջա
գործունեութ
տեսական հ
ունքում ցո
րտավորությո
Բանկի գ
որոնք ազդե
տրոնացումն
և գործընթաց
մանը, ինչպ
հպանման ան

ունը ենթա
ատարելու հե
ռիսկն է, այդ

պված է հիմն
նը և ներդրո
րտքային ար
ինանսական
ռավարումը 
մից, որի վեր
նը: 

ակտիվների 
ենթարկվածո
ները: 

ավելագույն 
ած է և՛ անհա

 

ականի, իրաց
ի վարչությո
տ ոլորտներ
հրաժեշտ տ
այացման հա
մ ղեկավար

ակիցների մ
վերլուծվում

անում են, ե
թյունը ծավա
ատկանիշնե
ուցաբերում
ունների կա
գործունեութ
ցություն են
ների բարձ
ցները ներա
պես նաև
նընդհատ մո

արկվում է
ետ, որը Բա
դ պատճառո
նականում վ
ումային գործ
րժեթղթեր
ն գործիքնե

և հսկողո
րաբերյալ հա

հաշվեկշռա
ությունը` առ

չափը: Բա
ատական ռի
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ցվելիության
ունը յուրաքա
րի, հաճախո
տեղեկատվո
ամար: 
րության կար
մասնակցութ
մ է ռիսկի մա

երբ մի շարք
ալվում է միև
եր, և տնտե

են նմա
ատարման ո
թյան արդ
ն ունենում  
ձր մակար

առում են հա
իրականա

ոնիտորինգ և

վարկային
անկին կորու
ով էլ Բանկն
վարկային գո
ծունեության
և այլ պա

երում, ինչպ
ությունը իր
աշվետվությո

ային արժեքը
ռանց հաշվի

անկի վարկա
սկերից, և՛ ը

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ն ցուցանիշնե
անչյուր ամի
որդների և
ությունը Բ

րճատև խոր
թյամբ, որտ
ակարդակը, 

ք փոխառուն
ևնույն աշխա
եսական, քա
անատիպ ա
ունակության
դյունքների
կոնկրետ բ
րդակից խ

ատուկ սկզբո
ացվում է
և կառավար

ն ռիսկի` 
ւստներ կար
այն առանձ
ործառնությո
ն հետ, որոն
արտքային գ
պիսիք են վ
րականացվու
ունները պա

ը լավագույնս
ի առնելու պ

ային ռիսկի
ընդհանուր շո

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

երի և ընդհա
իս ստանում
աշխարհագ

Բանկի ռիս

րհրդակցութ
տեղ քննարկ

ներդրումնե

ներ իրակա
արհագրակա
աղաքական
ազդեցություն
ն վրա: Ռի

զգայունո
բնագավառի 
խուսափելու 
ունքներ ուղղ
կենտրոնաց

րում:  

կապված
րող է պատճ
ձնակի ուշադ
ունների հետ
ք Բանկի ակ
գործիքներ: 
վարկային
ւմ է Բանկ

արբերաբար ն

ս ներկայաց
պահվող գրա

ի առավելա
ուկայական 

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

անուր ռիսկի
մ է ռիսկերի
գրական շրջ
սկերի գնա

թյուն, անհրա
կվում են 
երը, իրացվե

անացնում են
ան շրջանում
կամ այլ պ
ն այդ փ
սկի կենտր
ությունը 
կամ աշխա
նպատակ

ղված դիվեր
ցումների հ

պարտատի
ճառել: Վար
դրությամբ է 
տ, որոնք հա
կտիվների պ
Ռիսկն ա
պարտավոր

կի ՌՌԿՎ 
ներկայացվո

ցնում է նրա
ավը կամ պա

ագույն չափը
տնտեսությա

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

ի մակարդակ
ի վերաբերյա
ջանների, որ
ահատման

աժեշտությա
սահմանվա

ելիությունը

ն նմանատի
մ, կամ նրան
այմաններու
փոխառուներ
րոնացումներ
պայմաններ

արհագրակա
կով Բանկ
րսիֆիկացվա
հաստատվա

իրոջ կողմի
րկային ռիսկ
վերահսկում

անգեցնում ե
պորտֆելի մե
ռկա է նա
րությունները
և վարկայի
ում են Բանկ

անց վարկայի
արտքի որակ

ը զգալիորե
ան ռիսկերի

ԲԸ 
եր 
ար 
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կի 
ալ 
րը 
և 

ան 
ած 
և 

պ 
նք 
ւմ 
րի 
րը 
րի 
ան 
կի 
ած 
ած 

ից 
կը 
մ: 
են 
եջ 
աև 
ը: 
ին 
կի 

ին 
կի 

են 
ից:  



 
pՀետևյալ ա
ակտիվների
ակտիվների
  

(հազար դրամ

Դրամական
Բանկերի և 
պահանջներ
Հակադարձ 
Շահույթի կա
ֆինանսակա
Հաճախորդն
Վաճառքի հ
- Բանկի կող
- Հետգնման
Այլ ակտիվն

 

  
Բանկն ունի
ակտիվների
գնահատակ
չեն վերանա
 
Որպես կան
ներդրումներ
են որպես հա
  
Վարկային ռ
  
Բանկի ակտ
դեկտեմբերի

(հազար դրամ

 

 
Դրամական մ
Բանկերից և ա
կազմակերպո
գումարներ 
Հակադարձ հ
Հաճախորդնե
Վաճառքի հա
ակտիվներ 
- Բանկի կողմ
- Հետգնման պ
Այլ ֆինանսա
 
2013թ. դեկտե

աղյուսակը նե
ի գծով: Հաշվ
ի հաշվեկշռա

մ) 

ն միջոցներ և դ
այլ ֆինանսա
ր 
հետգնման պ
ամ վնասի մի
ան ակտիվներ
ներին տրված
համար մատչե
ղմից պահվող
ն պայմանագր
ներ 

ի վարկերի դ
ի գծով այլ 
կանը հիմնվա
այվում բացառ

նոն, գրավ չ
րի, բանկերի
ակադարձ հե

ռիսկի առավ

տիվների և պ
ի 31-ի դրութ

մ) 

միջոցներ և դր
այլ ֆինանսա
ություններից 

հետգնման պա
երին տրված վ
ամար մատչելի

մից պահվող 
պայմանագրե
ական ակտիվն

եմբերի 31-ի դր

երկայացնու
վեկշռային ֆ
ային արժեքի

դրանց համար
ական կազմակ

պայմանագրեր
ջոցով իրակա
ր 
ծ վարկեր 
ելի ֆինանսակ
ղ 
րերով գրավա

դիմաց ապա
արժեթղթեր

ած է փոխառ
ռությամբ այն

չի պահվում 
ին տրված վա
ետգնման և ա

վելագույն կո

պարտավոր
թյամբ ներկա

րանց համարժ
ական 
ստացման են

այմանագեր 
վարկեր   
լի ֆինանսակա

երով գրավադր
ներ 

րությամբ 

ւմ է վարկայի
ֆինանսակա
ին նախքան ո

րժեքներ 
կերպությունն

ր 
ան արժեքով չա

կան ակտիվնե

դրված 

ահովվածությա
րի, երաշխի
ռության պահ
ն դեպքերի, ե

ածանցյալ
արկերի մաս
արժեթղթերի

ուտակումներ

ությունների
այացված է ստ

Հայ
Հանր

ժեքներ

նթակա 

ան 

րված 

Ֆինան
 2013 թ

ին ռիսկի առ
ան ակտիվնե
որևէ հաշվա

ների նկատմա

ափվող 

եր 

ան նպատա
իքների տես
հին գնահատ
երբ վարկն ա

ֆինանսակա
սով, բացառո
ի փոխառութ

րը 

ի աշխարհա
տորև` 

յաստանի
րապետու-
թյուն

13,470,152 

2,408,720 

1,379,833 
40,693,742 

 

2,519,331 
4,624,479 

82,620 
  

65,178,877 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ռավելագույն
երի գծով առ
անցում կամ գ

2013թ
31-ի

ամբ 

ակով հաճախ
սքով ստաց
տված գրավի
առանձին վեր

ան գործիքնե
ությամբ այն
թյունների գոր

ագրական հա

2013թ. դե

 Ոչ ՏՀԶԿ
երկրներ

 2,245,2

 

 
 

 

 
 
 
 
 2,245,2

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

ն չափը հաշ
ռավելագույն
գրավի ազդե

թ. դեկտեմբերի
ի դրությամբ

9,400,452

2,521,027
1,379,833

-

40,693,742

        2,521,046
4,624,479

82,620
61,223,199

խորդներից ս
ցված գրավն
ի արժեքի հիմ
րցրած համա

երով առկա
դեպքերի, եր
րծառնությու

ամակենտրո

եկտեմբերի 31

 ՏՀԶԿ եր

224  2,1

-  1

-  
-  

  

-  
-  
-  
   

224  2,2

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

վեկշռային ֆ
ն ռիսկը հավ
եցություն հա

ի 2012թ. դ
31-ի դ

2   

7  
3  
-  

2     
  

6  
9  
0  
9  

ստացված ան
ներ: Դրանց
ման վրա, և ո
արվում է արժ

հայցերի, ա
րբ արժեթղթ
ւնների մաս: 

նացումը 20

1-ին 

րկրներ  Ը

151,365  

112,307  

-  
-  

  

1,715  
-  
-  
   

265,387  

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

ֆինանսակա
վասար է այ
աշվի առնելը

դեկտեմբերի 
դրությամբ 

8,100,657 

5,244,878 
1,348,482 

20,030 

  33,379,320 
 

864,758 
   4,037,132 

65,065 
53,060,322 

նշարժ գույք
ց արժեքներ
որպես կանո
ժեզրկված: 

արժեթղթերու
թերը պահվու

 

13թ. և 2012թ

Ընդամենը 

17,866,741

2,521,027

1,379,833
40,693,742

2,521,046
4,624,479

82,620
 

69,689,488

ԲԸ 
եր 
ար 
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ան 
յդ 
ը:  

ի, 
րի 
ոն 

ւմ 
ւմ 

թ. 

 

 



 

(հազար դրամ

 

 
Դրամական մ
Բանկերից և ա
կազմակերպո
գումարներ 
Հակադարձ հ
Շահույթի կա
արժեքով չափ
Հաճախորդնե
Վաճառքի հա
Հետգնման հա
արժեթղթեր 
Այլ ֆինանսա

2012թ. դեկտե

Ռիսկի սահմ
 
Բանկը կար
ինչպես նա
գումարների
 
Նման ռիսկե
կամ ավելի 
սահմանաչա
Մեկ վար
կազմակերպ
սահմանաչա
սահմանաչա
պայմանագր
Վարկային 
տոկոսների 
տրամադրմա
 
Ստորև ներկ
 
Գրավ 
Բանկը կիր
գործելակեր
միջոցների դ
լինելու կամ
• հիպոթե
• կազմակ
• ֆինանս
• դրամակ

Կազմակերպ
ապահովվու
ապահովվու

մ) 

միջոցներ և դր
այլ ֆինանսա
ություններից 

հետգնման պա
ամ վնասի միջո
փվող ֆինանս
երին տրված վ
ամար մատչելի
ամաձայնագր

ական ակտիվն

եմբերի 31-ի դր

մանաչափեր

րգավորում 
աև վարկավո
ի սահմանաչ

երը պարբեր
հաճախակ

ափերը հաստ
րկառուի գ
պություններ
ափերով հա
ափերով կա
րերը: Ընթաց
ռիսկը նաև 
վճարման 
ան սահման

կայացված ե

րառում է 
րպ է հանդի
դիմաց գրավ
մ ռիսկերի զս
եքային պայմ
կերպություն
սական գործի
կան միջոցնե

պություններ
ւմ են, ֆիզի
ւմ: Ի լրում

րանց համարժ
ական 
ստացման են

այմանագեր 
ոցով իրական
սական ակտիվ
վարկեր   
լի ներդրումնե
րերով գրավադ

ներ 

րությամբ 

րի վերահսկ

է վարկային
որման ճյուղ
չափեր սահմ

րաբար վերա
կի կտրվածք
տատվում են
գծով վարկ
րը, ավելի սա
աշվեկշռային
ապված առևտ
ցիկ ռիսկերի
կառավարվ
կարողությո
նաչափերը փ

են հատուկ հ

բազմաթիվ
իսանում և հ
վ վերցնելը: 
սպման վերա
մանագրերով
նների գործա
իքներ՝ պարտ
եր և ոսկյա ի

րի երկարա
իկական ան
մն, վարկայի

Հայ
Հանր

ժեքներ

նթակա 

ն 
վներ 

եր 
դրված 

կման և մեղմա

ն ռիսկի մա
ղային կամ
մանելով: 

ահսկվում են
քով: Ըստ ա
ն Բանկի Խո
կային ռի
ահմանափա
ն և հետհ
տրային գոր
ի ենթարկվել
վում է վարկ
ունը պարբեր
փոխելով:  

հսկողության

վ միջոցներ
հիմնական մ
Բանկը կան

աբերյալ: Վար
վ գրավադրվ
առնական ակ
տքային և բա
իրեր 

աժամկետ
նձանց գծով
ին կորուստ

Ֆինան
 2013 թ

յաստանի
րապետու-
թյուն

12,540,847 

5,242,651 

1,348,482 

 

33,378,693 
862,940 

4,037,132 

65,065 

57,475,810 

ացման քաղ

ակարդակնե
աշխարհա

ն և դրանց կա
րդյունաբերո
րհրդի կողմի
սկի չափը
ակված է Բա
հաշվեկշռայի
րծարքների հ
լու սահմանա
կառուների և
րաբար վեր

ն և զսպողակ

պարտքայ
միջոցներից
նոններ է սա
րկերի  համա
վող անշարժ
կտիվները՝ շ
աժնային ար

ֆինանսավ
վ վերաձևա
տը նվազագ

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

2012թ. դե

 Ոչ ՏՀԶԿ
երկրներ

 2,447,40

 1,69

 

 20,03

 62
 

 

 

 2,469,75

ղաքականութ

րը՝ մեկ փո
գրական սե

առավարում
ության ճյու
ից: 
ը, ներառյ
անկի Խորհր
ին ռիսկերի
հետ, ինչպի
աչափերը վե
և պոտենցիա
լուծելով և 

կան մի քանի

յին ռիսկը
մեկն է հա

ահմանում գր
ար գրավի հի
գույք, 

շենքերը, պա
րժեղթղթեր 

վորումը և
ակերպվող վ
ույնի հասց

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

կտեմբերի 31

 ՏՀԶԿ եր

04  

96  

-  

30  

27  
-  
-

 

-  

57  

թյուններ 

ոխառուի կա
եգմենտների

մը ենթակա է
ւղերի և երկ

յալ բանկե
րդի կողմից
ի համար, 
իսիք են արտ
երահսկվում
ալ վարկառո
անհրաժեշտ

ի այլ միջոցն

զսպելու հ
ամարվում տ
րավի հատու
իմնական տ

աշարները և ա

և վարկավ
վարկային գ
ցնելու համա

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

-ին 

րկրներ  Ը

-  

531  

-  
- 

 

-  
1,818  

- 
 

-   
 

2,349  

ամ փոխառո
ի գծով ընդո

է վերանայմա
կրների վար

երը և ֆ
ց սահմանվա
ինչպես ն

տարժութայի
մ են օրական
ուների՝ մայ
տության դեպ

ներ: 

համար: Հա
րամադրված
ւկ տեսակնե

տեսակներն ե

այլ հիմնակա

վորումը հ
գծերը հիմնա
ար Բանկը 

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

Ընդամենը 

14,988,251

5,244,878

1,348,482

20,030

33,379,320
864,758

4,037,132

65,065

59,947,916

ուների խմբ
ունելի ռիսկ

ան տարեկա
րկային ռիսկ

ֆինանսակա
ած լրացուցի
աև օրակա
ին ֆորվարդ
ն կտրվածքով
յր գումարի
պքում վարկ

ամընդհանու
ծ դրամակա
երի ընդունել
են. 

ան միջոցներ

հիմնականու
ականում չե
վարկառուի

ԲԸ 
եր 
ար 
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ի, 
կի 

ան 
կի 

ան 
իչ 
ան 
դի 
վ: 
և 

կի 

ւր 
ան 
լի 

ր, 

ւմ 
են 
ից 



 
լրացուցիչ ե
հատկանիշն
 
Վարկերից տ
բնույթով: Հ
կանխավճա
գրավները, 
գործարքներ
 
Պարտատոմ
 
Համախառն

(հազար դրա

Անշարժ գու
Փոխադրամ
Սարքավորո
Պաշարների
Երաշխիքով
Կանխիկով 
Ոսկու գրավ
Ոսկու ստան
Այլ գրավ 
Չապահովվա
Նվազեցված
Ընդամենը հ

 

Վերը նշված
չէ, որ ներկ
հիմնված են
թարմացվու

Վարկերին ա
Այս գործի
տրամադրել
Ապրանքայի
որոնք թույլ
դեպքում, ա
ապահով 
պարտավոր
 
Սակայն հն
ընդհանուր 
կողմից վար
պարտավոր
պարունակո
 
 
 
Արժեզրկում
Վարկերի ա
վճարումներ

երաշխիքներ
ներ են նկատ

տարբեր ֆին
Հիմնականու
արներ տրամ

որոնք ձեռ
րից: 

մսերը և այլ պ

ն վարկային պ

ամ) 

ւյքի գրավով ա
միջոցներով (մ
ումներով ապ
ի գրավով ապ
վ ապահովվա
ապահովված
վով ապահովվ
նդարտացվա

ած վարկեր 
ծ՝ արժեզրկմա
հաճախորդնե

ծ աղյուսակո
կայացնեն գր
ն գրավի գնա
ւմ մինչև վար

առնչվող պա
քների հիմ
լն է: Երաշխ
ին և թղթայի
լ են տալիս 
ապահովված
են, քան 
րություններն

նարավոր վն
գումարը, 

րկերի տրա
րությունների
ում են ավելի

մ և պահուստ
արժեզրկման
րի 90 օրի

ր է պահանջ
տվում: 

նանսական 
ւմ ֆինանսա
մադրելու հ
ռք են բերվ

պարտքային

պորտֆելի վ

ապահովված վ
մեքենաներով)
պահովված վա
պահովված վա
ծ վարկեր 
ծ վարկեր 
ված վարկեր 
ծ ձուլակտորն

ան կորուստնե
րին տրված վ

ում ներկայա
րավների իր
ահատման վ
րկերը չգնահ

այմանական 
մնական նպ
խիքները և ա
ին ակրեդիտ
երրորդ ան

ծ են դրանց 
ուղղակի 

ն իրենցից նե

նասի իրակ
քանի որ վ

ամադրման ո
ի մարման 
ի բարձր վար

տավորման ք
ն գնահատմ
ից ավել ու

ջում, հենց ո

ակտիվներ
ական կազմ
համար գրա
վել ըստ հե

ն արժեթղթե

վերլուծությո

վարկեր 
) ապահովվա

արկեր 
արկեր 

ներով ապահո

երի պահուստ
վարկեր 

ացված արժեք
րական արժ
վրա ըստ տր
հատվեն որպ

պարտավոր
պատակը ա
ակրեդիտիվն
տիվները՝ Բա
նձանց գումա
հետ կապվ
տրամադրվ

երկայացնում

կան գումար
վարկային պ
որոշակի ստ
ժամկետնե

րկային ռիսկ

քաղաքական
ման հիմնա
ւշացումները

Ֆինան
 2013 թ

որ համապա

ապահովող
մակերպությ

ավներ չեն պ
ետգնման պ

րը հիմնակա

ւնն ըստ ապ

ած վարկեր 

ովված գրավն

տը 

քները վարկ
ժեքը: Գրավն
րամադրված
պես անհատա

րություններ
անհրաժեշտո
ները ենթակ

անկի գրավոր
արներ ստան
ված ապրան
վող վարկե
մ են վարկա

րն ավելի փ
պարտավորո
տանդարտնե
երին, քանի
կ, քան կարճա

նություն 
կան հատկա
ը, վարկառ

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ատասխան ա

ղ գրավները
յուններին, 
պահանջվում
պայմանագրե

անում չեն ապ

պահովվածու

 դ

 
 
 

 
 
 

ներ 
 

կերի հաշվեկ
ների շուկայ
ծ վարկերի ա
ապես արժե

ության դեպ
կա են նույն
ր հավաստո
նալ բանկից
նքների առա
երը: Վարկ

ային գծերի չօ

փոքր է, քա
ությունները
երի պահպա

որ երկար
աժամկետ պ

անիշներն ե
ռուների դր

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

անհատական

որոշվում ե
հատկապես
մ: Բացառո
երի և արժ

պահովվում

ւթյան. 
2013թ. 

դեկտեմբերի 3
դրությամբ 

18,506
3,872

354
154

7,300
1,432
5,448

28
58

4,352
(817,4

40,693,

կշռային արժ
յական արժե
ամսաթվի: Հ
զրկված: 

պքում հաճ
պարտքայի

ումներն են հ
ց հատուկ պ
աքմամբ և հ
կի տրամա
օգտագործած

ն չօգտագոր
տրամադրվ

անման դեպք
րաժամկետ
պարտավորո

են մայր գո
րամական հ

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

ն վարկերի 

ն ֆինանսա
ս բանկերին
ւթյուն են կ

ժեթղթերի փ

: 

1-ի  դեկ
ի

,766  

,395  

,827  

,891  

,346  

,915  

,944  

,653  

,518  

,932  

445)  

,742  

ժեքներն են, և
եքների գնա
Հիմնականու

ճախորդների
ին ռիսկին, ի
հաճախորդն
պայմանների
հետևաբար դ
ադրման պ
ծ մասերը:  

րծված վար
վում են վա
քում: Բանկ
պարտավո

ությունները:

ումարի կամ
հոսքերի հե

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

արժեզրկմա

ական գործիք
ն, վարկեր
կազմում այ
փոխառությա

2012թ. 
կտեմբերի 31-
 դրությամբ 

16,493,824
2,176,317

433,667
141,639

4,114,261
266,786

6,926,883
-

82,037
3,406,383
(662,477)

33,379,320

և պարտադի
ահատումներ
ւմ դրանք չե

ին միջոցնե
ինչ վարկերը
երի անունի
ի կատարմա
դրանք ավել
պայմանակա

րկային գծեր
արկառուներ
կը հետևում
որություններ

 

մ տոկոսներ
ետ կապվա

ԲԸ 
եր 
ար 
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ան 

քի 
և 
յն 

ան 

4 
 

7 
9 
 

6 
 

- 
7 
 

) 
0 

իր 
րը 
են 

եր 
ը: 
ից, 
ան 
լի 

ան 

րի 
րի 
է 

րը 

րի 
ած 



 
դժվարությո
խախտումնե
 
Արժեզրկմա
Բանկը որոշ
անհատակա
վարկառուի
կարողությո
դեպքում, ա
դրամական 
ամսաթվի դ

Արժեզրկմա
Խմբային գն
հիպոթեքներ
գծով, որոն
գնահատվու
առանձին: 

Խմբային գն
պորտֆելում
Արժեզրկմա
կորուստներ
անհատապե
վճարումներ

Ֆինանսակա
իրականացվ

Ժամկետանց
Ժամկետան
Ժամկետան
Ժամկետան
ներկայացվո
 
Անհատապե
Մինչև անհա
անհատապե
16): 
  
Շուկայակա
Շուկայակա
նպատակնե
փոփոխությ
տոկոսադրո
մոտեցումնե
 
 
 
Տոկոսադրու
Տոկոսադրու
հնարավորո
Տոկոսադրու

ունները, վա
երը: Արժեզր

ան գծով պահ
շում է յուրա
ան հիմքով:
ի բիզնես ծ
ունը, ծրագրվ
այլ ֆինանս
հոսքերի ժա
րությամբ, եթ

ան գծով պահ
նահատումը
րը և չապահ
ց համար դ
ւմ են յուրաք

նահատումը
մ, նույնիսկ 

ան կորուստն
րի պատմու
ես արժեզրվ
րը: 

ան երաշխի
վում է նույն 

նց, բայց չարժ
նց են համար
նց վարկերի հ
նց, բայց անհա
ում է ծանոթ

ես արժեզրկվ
ատապես գն
ես արժեզրկվ

ան ռիսկ 
ան ռիսկն այն
երին հասնել
ունների կա
ույքի և արժո
երում կամ ռի

ույքի ռիսկ 
ւյքի ռիսկը
ությունն է Բ
ւյքի ռիսկը ծ

արկային ռեյ
րկման գնահ

հուստի անհա
աքանչյուր ա
 Պահուստ
ծրագրի վս
ված հասույթ
սական օգն
ամկետները: 
թե չկանխատ

հուստի խմբա
ը կատարվո
հովված սպա
դեռ չկան ա
քանչյուր հա

ը հաշվի է 
եթե անհա

ները գնահա
ւթյունը, ընթ
ված վարկ բ

իքների և 
կերպ՝ ինչ վ

ժեզրկված վա
րվում այն վա
հիմնական մ
ատապես չա
ագրություն 

կված վարկեր
նահատված ա
ված վարկեր

ն ռիսկն է, ո
լու կարողու
ամ դրանց 
ութային ռիսկ
իսկի աստիճ

ը շուկայակ
Բանկի զուտ
ծագում է Բա

յտինգների
հատումը կա

ատական գն
անհատապես
ի գումարի
ստահելիությ
թները և սպա
նության հն
Արժեզրկում
տեսված հան

ային գնահա
ւմ է ոչ նշա
առողական վ
արժեզրկմա

աշվետու ամս

առնում ա
ատական գն
ատվում են հ
թացիկ տնտ
բացահայտվե

ակրեդիտիվ
վարկերինը:

վարկեր 
արկերը, որոն
մասը չի համ
արժեզրկված

16-ում:  

ր   
արժեզրկման
րը կազմում 

որ Բանկի շա
ւթյունը կվա
անկայունո

կերը: Փոփոխ
ճանում, ինչպ

կան տոկո
տ տոկոսայի
անկի ֆինա

Ֆինան
 2013 թ

նվազումներ
ատարվում է ա

նահատում 
ս նշանակա
ի որոշման
յունը, ֆինա
ասվող շահա
նարավորութ
մից կորուստ
նգամանքնե

ատում 
անակալի վ
վարկերը), ի
ն ակնհայտ
սվա դրությա

այն արժեզրկ
նահատման
հաշվի առնե
տեսական ի
ելու մոտավ

վների արժե

նց գծով վճա
մարվում ար
ծ վարկերի ժ

ն պահուստն
են 240,326 հ

ահույթները
ատթարանան
ության պա
խություններ
պես նաև ռիս

ոսադրույքնե
ին եկամտի

անսական գո

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

րը, պայման
անհատապե

ալի վարկի հ
ժամանակ

անսական
աբաժինների
թյունը, գրա
տները գնահա
երը չեն պահա

վարկերի գծո
ինչպես նաև
տ հատկանի
ամբ՝ դասակա

կման գումա
մեջ արժեզ
ելով հետևյա
իրավիճակը, 
վոր ժամկետ

եզրկման գն

արումներն ու
ժեզրկված: 

ժամկետանց

ներով զտելը
ազար դրամ

 կամ կապի
ն շուկայակա
ատճառով: 
ր տեղի չեն ո
սկերի կառա

երի փոփոխ
ի կամ կապ
ործիքների հ

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

նագրերի նա
ես և խմբայի

համապատա
հաշվի ա
դժվարությո

ի վճարումնե
ավի իրացվ
ատվում են յ
անջում հատ

ով (ներառյա
անհատապ

իշներ: Արժե
արգված յուր

արը, որը հ
զրկման օբյե
ալ տեղեկատ
կորուստն

տը, արժեզրկ

նահատումը

ւշացված են 

օրերի վերլո

ը հաճախորդ
մ (2012թ` 548

իտալը կամ
ան տոկոսա
Շուկայակա
ունեցել Բան
ավարման և չ

խման բաց
պիտալի տնտ
հետ կապվա

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

ախնական 
ին եղանակով

ասխան պահ
ռնվող գործ
ունները հա
երը անվճար
վելի արժեքը
յուրաքանչյո
տուկ ուշադր

ալ վարկայի
պես նշանակ
եզրկումից կ
րաքանչյուր 

հնարավոր 
եկտիվ վկայ
տվությունը՝ 
առաջանալ

կման դեպքո

ը և պահու

միայն մի քա

ուծությունն ը

դներին տրա
8,088  հազար

նրա՝ իր գոր
ադրույքներո
ան ռիսկն ը
կի ռիսկերի 
չափման մեթ

ցասական 
տեսական ա

ած դրամակա

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

պայմաններ
վ: 

հուստի չափ
ծոններից ե
աղթահարելո
րունակությա
ը, սպասվո
ուր հաշվետո
րություն: 

ին քարտեր
ալի վարկեր
կորուստներ
խմբի համա

է առաջան
յություն չկա
պորտֆելու
լու և որպե
ում սպասվո

ւստավորում

անի օրով: 

ըստ դասերի

ամադրված 
ր դրամ) (ծա

րծունեությա
ում և գներու
ընդգրկում
գնահատմա
թոդներում:

ազդեցությա
արժեքի վրա
ան միջոցներ

ԲԸ 
եր 
ար 

 
65 

րի 

փը 
են 
ու 
ան 
ող 
ու 

ը, 
րի  
րը 
ար 

ա 
ա: 
ւմ 
ես 
ող 

մն 

ի 

ն. 

ան 
ւմ 
է 

ան 

ան 
ա: 
րի 



 
հոսքերի և 
հնարավորո
տարբերութ
ռազամվարո
 
Գնային ռի
փոփոխությ
կամ դրա թ
ազդող գործ
փոփոխությ
տատանում
 
Բանկը կառ
որոնք կարո
սահմանելով
միջակայքեր
պարտավոր
պարտավոր
փոքր է քան
շարք պայմա
 
Գնային ռիսկ
Հետևյալ ա
տոկոսադրո
ֆինանսակա
պայմանով: 
փոփոխությ
դեկտեմբերի
ֆինանսակա
ակտիվի կա
մարման ժա
ենթադրությ
 

(հազար դրա

Արժույթ 

ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլար 

ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլար 

 

նրանց իրա
ությունից: 
թյունների սա
ություն է օգտ

իսկն այն ռ
ան արդյուն
թողարկողին
ծոնների: Բա
ան ռիսկին
ների: 

ռավարում է 
ող են առաջա
վ և պահպ
րի (մարժ
րվածություն
րվածություն
ն այդ գումա
աններից, որ

սկ 
աղյուսակը 
ույքների հնա
ան արդյուն
Զուտ տոկո
ունների ազ
ի 31-ի դրո
ան ակտիվնե
ամ սվոփի ի
ամկետայնու
յան վրա: 

ամ) 
Փոփոխո
ներ հիմ

տոկոսադ
րո

ական արժեք
Բանկի Տն

ահմանաչափ
տագործվում

ռիսկն է, որ
նքում անկա
ն յուրահատ
անկը ենթար
ն, որոնք 

գնային ռիս
անալ շուկայ
պանելով հ
աներ) և 
երի գծով
ների ընդհա

արը, քանի ո
րոնք սահման

ցույց է տ
արավոր փոփ
նքների մաս
ոսային եկա
զդեցությունն
ությամբ հա
երի և պարտ
րացման ժա
ւթյան վերլու

Կ
ություն-
մնական 
դրույքնե-
ում 

100 
100 

(100) 
(100) 

 

քի վրա տոկ
նօրենների
փ ժամկետա
մ դրանց ռիս

ր ֆինանսա
խ նրանից, 

տուկ գործոն
րկվում է իր
ենթակա ե

սկը այն պոտ
յական պայմ
համապատա

գրավի
վ հնարա
անուր գումա
որ պարտավ
նված են վար

տալիս զուտ
փոխությունն
սին հաշվետ
ամտի և կապ
ն է մեկ տար
աշվեկշռում
տավորությու
ամկետների: 
ւծությունը հ

Կապիտալի զգ

Զուտ տոկոս
եկամտի

զգայությունո
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կոսադրույքն
Խորհուրդ

ային կտրված
սկայնություն

ական գործի
թե փոփոխո
ների, թե շո
ր ապրանքնե
են թե՛ ըն

տենցիալ կոր
մանների ան
ասխան վնա
պահանջնե

ավոր վնա
արին։ Այնուա
վորվածությո
րկային պայ

տ տոկոսայ
ների նկատմ
տվությունում
պիտալի զգա
րվա զուտ տ
հաշվառվո

ւնների գծով:
Կապիտալի

հիմնված է ե

գայունություն

սային 
ի 
ությոն 

Մի
6 ա

- 1
(9,724) 

- 1
9,724 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ների փոփոխ
դը սահման
ծքով: Դիրքե
նը ընդունելի

իքի արժեքը
ությունները
ուկայում շր
երի կամ ծա
նդհանուր և

րուստների պ
նբարենպաս
ասների կա
եր։  Բա
ասների
ամենայնիվ, 
ուների մեծ մ
մանագրերո

յին եկամտ
մամբ՝ շահու
մ, այլ փոփ
այունություն
տոկոսային ե
ող լողացող
: Կապիտալի
ի ընդհանուր
եկամտաբեր

ն 

ինչև 
ամիս 

6 ամս
1 տար

,701 2,
- 

,717 2,
- 

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

խությունների
նել է տո
երը վերահս
ի շրջանակնե

ը կտատան
հետևանք ե

րջանառվող
առայությունն
և թե՛ յուր

պարբերաբա
ստ փոփոխու
անխարգելմա
անկի չտր
գումարը
վնասի հավա
մասը պայմա
ում։  

տի և կապ
ւյթի կամ վնա
փոխականներ
նը տոկոսադ
եկամտի և կ
ղ տոկոսադր
ի զգայունութ
ր զգայունու
րության կոր

սից 
րի 

1 -ից 5
տարի

688 105,7
- 

724   110,0
- 

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

ի ուղղակի 
ոկոսադրույք
կվում են և 
երում պահե

նվի շուկայա
են առանձին
բոլոր արժե
ների շուկայ
րահատուկ 

ար գնահատմ
ւթյուններից
ան սահմա
րամադրված 

հավասար
անական գո
անական են

իտալի զգա
ասի և այլ հա
րը հաստա
դրույքներում
կապիտալի 
րույքով ոչ 
թյունը վերլո
ւթյան և ըստ
ի զուգահեռ

5 
ի 

Ավելի 
քան 5 
տարի 

747  218,73
- 

058    246,07
- 

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

ազդեցությա
քների միջ
հեջավորմա
ելու համար:

ական գներ
ն արժեթղթի
եթղթերի վր
յական գներ
շուկայակա

ման միջոցո
, ինչպես նա

անաչափեր
վարկայի

ր է այ
ումարը ավել
՝ կախված մ

այունություն
ամապարփա
տուն մնալո
մ ենթադրվո
վրա` 2013 թ
առևտրայի

ուծվում է ըս
տ գործիքներ
ռ տեղաշարժ

2013թ

Ընդամեն

6  (328,872
- (9,724

1   360,57
- 9,72

ԲԸ 
եր 
ար 
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ան 
ջև 
ան 

րի 
ին 
ա 
րի 
ան 

վ, 
աև 
և 

ին 
յդ 
լի 
մի 

նը 
ակ 
ու 
ող 
թ. 
ին 
տ 
րի 
ժի 

թ.

նը  

2) 
4) 

70 
24 

 



 

(հազար դրա

Արժույթ 

ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլար 

ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլար 

 
Արտարժույթ
Արտարժույթ
փոխարժեքն
հեջավորմա
Հետևյալ աղ
31-ի դրութ
կանխատես
 
Արտարժույթ
ներկայացվա
 

(հազար դրա

Ոչ ածանցյա
ֆինանսակա
Դրամական 
դրանց համա
Պահանջներ
այլ ֆինանսա
կազմակերպ
նկատմամբ 
Հակադարձ 
պայմանագր
Հաճախորդն
վարկեր 
Վաճառքի հա
մատչելի ֆի
ակտիվներ 
- Բանկի կող
- Հետգնման
պայմանագր
գրավադրվա
Այլ ֆինանսա
ակտիվներ 
Ընդամենը ո
ֆինանսակա
Ոչ ածանցյա
ֆինանսակա
պարտավոր
ՀՀ Կենտրոն
բանկից և ՀՀ
կառավարու

ամ) 
Փոփոխութ

հիմնա
տոկոսադ

րու

յթի ռիսկ 
թի ռիսկն ա
ներում փոփ
ան ռազամվա
ղյուսակները
թյամբ Բանկ
սված դրամա

թի փոխար
ած է ստորև 

ամ) 

ալ 
ան ակտիվներ
 միջոցներ և 
արժեքներ 
ր բանկերի և 
ական 
պությունների 

հետգնման 
րեր 
ներին տրված

ամար 
նանսական 

ղմից պահվող
ն 
րերով 
ած  
ական 

ոչ ածանցյալ 
ան ակտիվներ
ալ 
ան 
րություններ 
նական 
Հ 
ւթյոնից 

Կա
թյուններ 
ական 
դրույքնե-
ւմ 

զ

100 
100 

(100) 
(100) 

այն ռիսկն 
փոխությունն
արություն է օ
ը ցույց են տա
կի ոչ առևտ
ական հոսքեր

րժեքի գծով
բերված աղյ

ՀՀ դրամ

ր 

7,183,1

1,883,8

1,379,8
ծ 

25,000,0

ղ 2,521,0

4,624,4

22,8

ր 42,615,2

2,522,9

ապիտալի զգ

Զուտ տոկոսա
եկամտի

զգայությունո

է, որ ֆինա
ների հետևա
օգտագործվո
ալիս այն ար
տրային դրա
րի վրա: 

վ ռիսկի ա
ուսակում՝ 

մ ԱՄՆ դ

 

114 5

898 

833 

047 15

 
046 

479 

833 

250 21

 

985 

Ֆինան
 2013 թ

այունություն

ային 
ի 
ւթյոն 

Մի
6 ա

- 
(4,484) 

- 
4,484 

անսական գո
անքով: Դիրք
ում դիրքերը
րտարժույթն
ամային ակ

ազդեցություն

դոլար 

 

5,240,581 

588,490 

 

5,693,695 

 
- 

- 

50,834 

1,573,600 

 

- 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ինչև 
միս 

6 ամս
1 տար

- 
- 

- 
- 

ործիքների
քերը վերահ
ը սահմանվա
ները, որոնք
կտիվների և

նը Բանկի

Եվրո 

 

2,601,857 

7,293 

 

- 

 
- 

- 

8,953 

2,618,103 

 

- 

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

սից 
րի 

1 -ից 5
տարի

- (34,77
- 

- 36,35
- 

արժեքը կտ
հսկվում են
ած շրջանակ
կարող են ա

և պարտավո

վրա առ

Ռուբլի  

 

2,611,267 

16,432 

 

- 

 
- 

- 

- 

2,627,699 

 

- 

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

5 
ի 

Ավելի 
քան 5 
տարի 

79) (162,787)
- -

55 222,637
- -

տատանվի ա
օրական կտ

կներում պահ
ազդել 2013թ.
որություննե

31 դեկտեմ

Այլ 
արժույթ 

229,922

24,914

254,836

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

2012թ

Ընդամենը

) (197,56
- (4,484

7 258,99
- 4,48

արտարժույթ
տրվածքով, 
հելու համա
. դեկտեմբեր
րի և դրան

մբերի 2013թ

Ընդամեն

 

2 17,866,7

4 2,521,0

 1,379,8

- 40,693,7

 
- 2,521,0

- 4,624,4

- 82,6

6 69,689,4

 

-  2,522,9

ԲԸ 
եր 
ար 
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թ. 

ը  

6) 
4) 

92 
84 

թի 
և 

ար: 
րի 
նց 

թ. 

նը 

 

741 

027 

833 

742 

 
046 

479 

620 

488 

 

985 



 

(հազար դրա

ստացված վա
Պարտավոր
բանկերի և ա
ֆինանսակա
կազմակերպ
հանդեպ  
Միջազգային
ֆինանսակա
կազմակերպ
ստացված վա
ավանդներ 
Հետգնման 
պայմանագր
Պարտավոր
հաճախորդն
Այլ ֆինանսա
պարտավոր
Ընդամենը ո
ֆինանսկան
պարտավոր
Զուտ դիրք 

 
Արտարժույթ
ներկայացվա
 

(հազար դրա

Ակտիվներ 
Դրամական 
դրանց համա
Բանկերի և ա
ֆինանսակա
կազմակերպ
պարտավոր
Հակադարձ 
պայմանագր
Հաճախորդն
վարկեր 
Վաճառքի հա
մատչելի ֆի
ակտիվներ 
- Բանկի կող
- Հետգնման
պայմանագր
գրավադրվա
Այլ ֆինանսա
Ընդամենը ֆ
ակտիվներ 

Պարտավոր
ՀՀ Կենտրոն
բանկից և ՀՀ
կառավարու
ստացված վա
Բանկերի և ա

ամ) 

արկեր 
ություններ 
այլ 
ան 
պությունների 

ն 
ան 
պություններից
արկեր և 

րեր 
ություններ 
ների հանդեպ
ական 
րություններ 
ոչ ածանցյալ 
ն 
րություններ  

թի փոխար
ած է ստորև 

ամ) 

 միջոցներ և 
արժեքներ 
այլ 
ան 
պությունների 
րություններ 
հետգնման 
րեր 
ներին տրված

ամար 
նանսական 

ղմից պահվող
ն 
րերով 
ած  
ական 
ֆինանսական

րություններ 
նական 
Հ 
ւթյոնից 
արկեր
այլ 

ՀՀ դրամ

 
1,398,6

ց 

2,324,9

4,504,7

պ 
24,308,7

77,7

35,137,7
7,477,4

րժեքի գծով
բերված աղյ

ՀՀ դրա

6,4

2,4

1,3
ծ 

19,1

ղ 8

4,0

 

34,3

3,5
1,0

մ ԱՄՆ դ

616 4

959 1

784 

710 16

720 

774 22
476 (1,

վ ռիսկի ա
ուսակում՝ 

ամ ԱՄ

15,462 

67,920 

48,482

92,325 

 

64,758 

37,132 
49,366 

75,445 

59,005 
74,026 

Ֆինան
 2013 թ

դոլար 

4,915,098

,768,763 

- 

6,045,786 

92,462 

2,822,109
248,509) (1

ազդեցություն

ՄՆ դոլար 

4,333,229 

2,388,671 

-

14,186,995 

 

- 

- 
12,851 

20,921,746 

- 
448,159 

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

Եվրո 

260,007

- 

- 

3,623,832 

 

3,883,839 
1,265,736) 

նը Բանկի

Եվրո 

2,567,238 

34,619 

-

- 

 

- 

- 
2,848 

2,604,705 
- 

- 
42,202 

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

Ռուբլի  

780 

- 

- 

309,451 

 

310,231 
2,317,468 

վրա առ

Ռուբլի  

 

1,467,147 

309,306 

-

- 

 

- 

- 
 

1,776,453 
 

- 
10,705 

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

Այլ 
արժույթ 

33

103,997

104,030
150,806

31 դեկտեմ

Այլ 
արժույթ 

 

205,175 

44,362 

- 

- 

 

- 

- 
 

249,537 
 

- 
521 

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

Ընդամեն

3 6,574,5

- 4,093,7

-   4,504,7

7 44,391,7

 170,1

0 62,257,9
6 7,431,5

մբերի 2012թ

Ընդամենը

     14,988,2

       5,244,8

      1,348,4

     33,379,3

          864,7

       4,037,1
65,0

59,927,8

       3,559,0
1,575,6

ԲԸ 
եր 
ար 

 
68 

նը 

534

722 

784 

  
776 

182 

983 
505 

թ. 

ը 

251 

878 

482 

320 

 

758 

132 
065 

886 

005 
613 



 

(հազար դրա

ֆինանսակա
կազմակերպ
հանդեպ 
պարտավոր
Միջազգային
ֆինանսակա
կազմակերպ
ստացված վա
ավանդներ 
Հետգնման 
Պարտավոր
հաճախորդն
Այլ ֆինանսա
պարտավոր

Ընդամենը ֆ
պարտավոր
Զուտ դիրք 

 
Արտարժույթ
Ստորև բեր
Ռուբլու փո
զգայունությ
ներկայացնե
փոփոխությ
վճարման են
ժամանակա
Զգայունությ
կատարված
դրական թի
արժևորվում
 
 

(հազար դրա

ԱՄՆ դոլար 
Եվրո 
ՌԴ ռուբլի 

 
Զգայունությ
առանցքային
դեպքում: Իր
կապ:  Հարկ
չպետք է միջ
Զգայունությ
պարտավոր
կարող է տա
ֆինանսակա
տատանումն
շեմային մ
գործողությո

ամ) 

ան 
պությունների 

րություններ 
ն 
ան 
պություններից
արկեր և 

ություններ 
ների հանդեպ
ական 
րություններ 

ֆինանսական
րություններ  

թի ռիսկի զգ
րված աղյուս
ոխարժեքի 
յան տոկոսը
ելիս և իր
ունն ըստ ղե
նթակա արտ

աշրջանի վեր
յան վերլուծ
ծ է վարկատ
իվը նշանակ
մ է ԱՄՆ դոլ

ամ) Փոխա
փոփոխ

յան վերլու
ն ենթադրութ
րականում ե
կ է նաև նշել,
ջարկվեն (ին
յան վերլուծ
րությունները
արբեր լինել ա
ան ռիսկերի
ների ազդեց
մակարդակնե
ուններ, ինչպ

ՀՀ դրա

 

ց 

2,2
4,2

պ 18,8

 
30,0

4,3

գայունությու
սակը ներկա
5% աճի կ
, որն օգտագ

րենից ներկ
եկավարությ
տարժույթով 
րջի դրությա
ծությունը ն
ուի կամ վա
կում է շահո
լարի, Եվրոյի

արժեքի 
խություն 

5% 
5% 
5% 

ծության սա
թյան փոփոխ
ենթադրությո
, որ այս զգա
տերպոլյացի
ծությունում 
ը ակտիվորե
այն ժամանա
ի կառավար
ցությանը են
երից, Բան
պիսիք են 

ամ ԱՄ

82,452 
55,724 

43,931 

38,277 

53,415 
22,030 

ւն 
այացնում է
կամ նվազմա
գործվում է ա
այացնում
յան գնահատ
գնանշված

ամբ՝ արտար
ներառում է
արկառուի գո
ույթի կամ
ի, Ռուբլու նկ

Ազդեցությո
նախքա

Արժեվորում
          (62,425
          (63,287

115,87

ահամանափ
խության ազդ
ունների, ինչ
այունությունն
իա) կամ արտ
հաշվի չի

են կառավար
ակ, երբ որևէ
րման ռազմա
նթակա լինե
նկի ղեկավ
ներդրումնե

Ֆինան
 2013 թ

ՄՆ դոլար 

6,007,768 
- 

14,024,619 

24,533 

20,505,179 
416,567 

Բանկի զգա
ան հանդեպ
արտարժութա
է արտարժ
տականի: Զգ
դրամական
րժույթի փոխ
արտաքին

ործառնական
կապիտալի
կատմամբ 5%

2013 
ուն շահույթի վ
ան հարկումը

Արժեզր
5) 
7) 
73  (1

փակումները:
դեցությունը
չպես նաև ա
ները ոչ գծայ
տարկվեն (էք
առնվում ա

րվում են:  Ի
է իրական շո
ավարություն
ելը:  Երբ նե
վարության
երի վաճառք

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

Եվրո 

62,920 
- 

3,033,850 

 

3,138,972 
(534,267) 

այունությունը
պ: Տվյալ 5
ային ռիսկը
ժույթի փոխ
գայունությա
միավորներ
խարժեքների
վարկերը, 

ն արժույթից
տարրի աճ

%-ի չափով:

վրա  

րկում  
62,425  
63,287  

115,873)  

: Վերևում
այլ ենթադր

այլ գործոննե
յին են, և ավ
քստրապոլյա
այն հանգա
Ի լրումն, Բա
ուկայական շ
նը նպատա
երդրումային
արձագանք

քը, ներդրու

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

Ռուբլի  

- 
- 

138,099 

 

148,804 
1,627,649 

ը ՀՀ դրամի
%-ն իրենից
հիմնական 
խարժեքի ո
ան վերլուծութ
րը և ճշգրտո
ի 5% փոփո
որոնց դեպ
ց  տարբեր ա
ճ այն դեպք

 
Փոխարժեքի

փոփոխությո

5
5
5

բերված ա
րությունների
րի միջև գոյ
վելի մեծ կամ
ացիա) այս ա
ամանքը, որ 
անկի ներկա
շարժ տեղի ո

ակ ունի կա
ն շուկաներն
քը կարող
ւմային պոր

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

Այլ 
արժույթ 

 
- 

200,199 

 

200,720 
48,817 

ի՝ ԱՄՆ դոլ
ց ներկայաց
ղեկավար ա
ողջամտորեն
թյունը ներա
ւմ է դրանց 
ոխության տ
պքում վարկի
արժույթով: Ս
քերում, երբ 

201
ի 
ւն 

Ազդեց
վրա նա

Արժեվոր
5% 2
5% (26
5% 8

աղյուսակում
ի անփոփոխ 
ություն ունի
մ փոքր ազդե
արդյունքների

Բանկի ա
այիս ֆինանս
ունենա:  Օր

առավարելու 
ն անցնում 
է ներառ

րտֆելի բաշ

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

6

Ընդամենը

       8,353,1
-       4,255,7

     36,240,6

62,9

54,047,0
5,880,7

լարի, Եվրոյ
ցնում է ա

անձնակազմի
ն հնարավո
առում է միա
փոխարկում

տեսանկյունի
ի գնանշում
Ստորև նշվա

  ՀՀ դրամ

12 
ցություն շահո
ախքան հարկ
րում Արժեզ
0,828 (

6,713) 
1,382 (

մ բերված
պայմաններ
ի փոխադար
եցություններ
ից: 
ակտիվները
սական դիրք
րինակ, Բանկ
շուկայակա
են զանազա
ռել այնպիս
շխվածությա

ԲԸ 
եր 
ար 
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ը 

140 
724 

698 

910 

090 
796 

ի, 
յն 
ին 
որ 
յն 
մը 
ից: 
մը 
ած 
մն 

ույթի 
կումը 
զրկում 
(20,828) 

26,713 
(81,382) 

է 
րի 
րձ 
րը 

և 
քը 
կի 
ան 
ան 
սի 
ան 



 
փոփոխությո
փոփոխությա
ակտիվները
հանգամանք
հանգեցնել Բ
 
Զգայունությ
կիրառումը 
տեսակետը 
կարող կանխ
շարժվում են
 
Իրացվելիու
Իրացվելիու
ժամկետներ
Բանկն ի վ
լրացուցիչ կ
Իրացվելիու
պարտավոր
ներգրավում
կառավարու
հոսքերը և ի
գնահատում
դեպքում կա
 
Բանկը պահ
կանխիկացվ
Բացի այդ 
(ներգրավվա
12%-ի չափ
գնահատվու
գործոնները
 
Բանկի իրա
մակարդակը
ֆինանսավո
իրավիճակն
պահանջներ
կենտրոնակ
 
Ստորև նե
պարտավոր
դասակարգվ
շատ հաճա
դրամական 

ունը և ա
ան ազդեցու
ը ֆինանսակ
քներում, ակ
Բանկի կանո

յան վերլուծո
պոտենցիալ
մոտակա ժ
խատեսվել ո
ն համանման

ւթյան ռիսկ 
ւթյունը Բա
րում կատար
վիճակի չի 
կորուստներ
ւթյան ռիսկ
րությունները
մ է լրացու
ւմ է ակտիվ
իրացվելիութ
մները և բա
արող է օգտա

հում է բարձր
վել դրամակ
Բանկը ՀՀ 

ած միջոցներ
փով պահու
ւմ և կառա
ը կապված շո

ացվելիությա
ը, որն անհր
որման տա
ների ծրագրի
րին համա
կան Բանկի պ

երկայացվում
րությունների
ված են այն ե
ախորդներ ա

հոսքեր

այլ կանխա
ւթյունը կարո
կան վիճակի 
կտիվների և
ոնադրական 

ության այլ ս
լ ռիսկերը ն
ժամանակներ
որևէ հավաս
նորեն:      

անկի ստա
րման հնար
լինի ճիշտ 
ր կրելու, ի
կը կապված
ը ժամանակ
ւցիչ ֆինան
վները հաշվի
թյունը օրակա
արձր իրացվ
ագործվել լրա

ր իրացվելի և
ան հոսքերի
կենտրոնա

րի) 8%-ի և ո
ւստավորմա

ավարվում է 
ուկայի հետ ը

ան կառավա
րաժեշտ է պ
արբեր ա
ի առկայությ

ապատասխա
պահանջներ

մ է 2012թ
ի բաշխումը
ենթադրությ
անմիջապես
րը Բանկ

արգելիչ միջ
ող է որևէ ա
մասին հաշ
և պարտավ
կապիտալի

սահմանափա
ներկայացնել
րի շուկայակ
ստիությամբ, 

անձնած պա
րավորությու
ժամանակի
նչը բացաս
ծ է Բանկի
ին մարելու
նսական մի
ի առնելով ի
ան կտրվածք
վելի ապահ
ացուցիչ ֆինա

և դիվերսիֆի
ի չկանխատե
ական բանկո
որոշ արտար
ան գումար

տարբեր հ
ընդհանրապ

արումը պա
պարտավորո
աղբյուրների
յունը և վերա

ան: Բանկը
րին համապա

թ. և 2013թ
՝ մարմանը
ամբ, որ վճա

ս վճարում
կի կողմ

Ֆինան
 2013 թ

ջոցառումներ
ազդեցություն
շվետվություն
վորություներ
տատանում

ակումները ն
լու նպատակ
կան հնարա
ինչպես և ա

արտավորու
ւնն է: Իրաց
ին բավարա
աբար կազդ

ի նորմալ և
կարողությա

իջոցներ, ի
իրացվելիութ
քով: Սա ներ
հովվածությա
անսավորում

իկացված ակ
եսված ընդհա
ում պահում
րժույթով պա

(տես ծան
հնարավոր ս
պես և Բանկի

ահանջում է
ությունները

հնարավ
ահսկել իրա
 հաշվարկ
ատասխան:

թ. դեկտեմբ
մնացած ժա

արումը կպա
չեն պահան
մից ավա

նսական հաշվե
թվականի դեկտ

ր: Հետևաբ
ն չունենալ պ
նում հաշվա
րի տարբեր
մների:  

ներառում են
կով, որոնք

ավոր փոփոխ
այն ենթադրո

ւթյունների
ցվելիության
արել իր պա
դի Բանկի
և սթրեսայի
ան հետ: Այս
լրումն իր

թյան ռիսկը
րառում է նա
ան հասանե
մ ստանալու

կտիվների պ
ատման դեպ
մ է իր որո
արտավորու
նոթագրությ
սցենարների
ի հետ մասնա

է հաշվի ա
մարելու հա

վորությունը,
ացվելիության
կում է իր

բերի 31-ի
ամկետների
ահանջվի անմ
նջի, և աղյ
անդների

ետվություններ
տեմբերի 31-ին

բար, ենթա
պարտավորո
առվում են շո

չափման

ն հիպոթետի
ընդամենը ն

խությունների
ությունը, որ

ամբողջութ
 ռիսկը հավ
արտատերեր
շահույթի և

ին իրավիճա
ս ռիսկի զսպ
ր հիմնակա
և վերլուծու

աև սպասվելի
լիությունը, 
ւ նպատակով

պորտֆել, որ
պքում: 
ոշ դրամով
ւթյունների (ն
ուն 4-ը): 
ի դեպքում` 
ավորապես:

առնել իրա
ամար ըստ ժ

ֆինանսա
ն նորմատիվ
րացվելիությ

դրությամբ 
համաձայն: 
միջապես: Ս
ուսակը չի

պահպան

Հայէ
րին կից ծանոթ
ն ավարտված 

ադրություննե
ությունների 
ուկայական ա
հիմունքները

իկ շուկայակ
ներկայացնո
ի վերաբերյա
բոլոր տոկոս

թյամբ և 
վանականու
րի պահանջ
և/կամ կապ
ակներում ֆ
պման նպատ
ան ավանդա
ւմ է ապագա
իք դրամակա
որն անհրա
վ: 

ը կարող է հ

պարտավո
ներգրավվա
Իրացվելիու
հաշվի առ

: 

ացվելի ակտ
ժամկետների
ավորման 
վները կանո
յան ցուցա

Բանկի ֆ
Ցպահանջ վ

Սակայն Բան
արտացոլո

նման պ

էկոնոմբանկ ԲԲ
թագրություննե
տարվա համա

7

երի իրակա
վրա, մինչդե
արժեքով: Ա
ը կարող ե

կան շարժեր
ում են Բանկ
ալ, որոնք չե
սադրույքներ

սահմանվա
ւթյունն է, ո
ջներն առան
պիտալի վրա
ֆինանսակա
տակով Բանկ
ային բազայ
ա դրամակա
ան հոսքերի
աժեշտությա

եշտությամբ

որություններ
ած միջոցների
ւթյան ռիսկ
ռնելով սթրե

տիվների այ
ի, ապահովե
արտակար

ոնակարգայի
անիշները Հ

ֆինանսակա
վճարումներ
նկի կարծիքո
ում սպասվո
ատմությամ

ԲԸ 
եր 
ար 
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ան 
եռ 

Այս 
են 

րի 
կի 
են 
րը 

ած 
որ 
նց 
ա: 
ան 
կը 
ի, 

ան 

ան 

բ 

րի 
ի) 
կը 
ես 

յն 
ել 
րգ 
ին 
ՀՀ 

ան 
րը 
ով  
ող 
մբ:



 
(հազ

 

Ակտ

Դրա

Բան
կազ

Հակ

Հաճ

Վաճ
ակտ

-Բա

-Հետ

Այլ ա

Ընդա

Պար

ՀՀ Կ
ստա

Բան
կազ
պար

Միջա
կազ
ավա

Հետ

Պար

Շահ
չափ

Այլ ֆ

 

 

Զուտ

Կուտ
պար

 
 
 

զար դրամ) 

տիվներ 

ամական միջոցներ և 

նկերի և այլ ֆինանսա
զմակերպությունների

ադարձ հետգնման պ

ախորդներին տրված

ճառքի համար մատչ
տիվներ 

նկի կողմից պահվող

տգնման պայմանագր

ակտիվներ 

ամենը ակտիվներ 

րտավորություններ 

Կենտրոնական բանկ
ացված վարկեր 

նկերի և այլ ֆինանսա
զմակերպությունների
րտավորություններ 

ազգային ֆինանսակ
զմակերպությունների
անդներ 

գնման պայմանագրե

րտավորություններ հ

հույթի կամ վնասի մի
փվող ֆինանսական պ

ֆինանսական պարտ

տ դիրք 

տակային տարբերու
րտավորությունների

դրանց համարժեքնե

ական 
ի պարտավորություն

պայմանագրեր 

ծ վարկեր 

չելի ֆինանսական 

ղ 

րերով գրավադրված 

ից և ՀՀ կառավարութ

ական 
ի  հանդեպ 

կան 
ից ստացված վարկեր

եր 

հաճախորդների հան

իջոցով իրական արժ
պարտավորություն

տավորություններ 

ւթյուն ակտիվների և 
ի միջև 

Ցպահա
մինչև 1 ա

 

եր 16,539

ններ 877

1,379
3,142

2,375
 4,624

28,938

թյոնից 86

779

ր և 36

4,003

նդեպ 25,221

ժեքով 
ններ 

170

30,305

(1,367,

(1,367,

անջ և 
ամիս 

 1-3 ամ

  

9,284  1,32

7,254 
 

6

9,833  

2,137  6,67

 
 

5,194  

4,479  

-  8
8,181  8,14

  

6,863 1

9,917 1,46

6,474 31

3,448 50

1,851 4,70

6740 

0,182 

5,475  7,00
 

,294)  1,13

,294)  (233

  

միս 
 3 ամս

1 տար
  

27,457  

60,735 
 

-  

71,227  8,8

 
 

-  

-  

82,620  

42,039  8,8
  

5,437 9

67,650 3,1

6,636 1,0

01,336 

07,361 12,6

- 

- 

08,420  17,7

33,619  (8,97

3,675)  (9,20

  

2013թ. դեկտե

սից 
րի 

 Ընդամեն
1 տա

  

-  17,

- 
 

-  1,
821,246  18,

 
 

-  2,
-  4,
-  

821,246  45,
  

989,666 1,

128,434 5,

074,321 1,

-  4,

601,503 42,

- 

- 

793,924  55,

72,678)  (9,2

06,353)  (9,2

  

Ֆինա
 2013 

եմբերի 31-ի դրությա

նը մինչև 
արի 

 
1 -ից 5 

  

,866,741  

937,989 
 

,379,833  

,634,610  19,2

 
 

,375,194  

,624,479  

82,620  

,901,466  19,21
  

,091,966 1,43

,376,001 84

,427,431 2,66

,504,784 

,530,715 1,69

6740 

170,182 

,107,819  6,64

206,353)  12,56

206,353)  3,36

  

նսական հաշվետվո
 թվականի դեկտեմ

ամբ  

տարի 
 Ավելի ք

տա
  

-  

- 
 

1,

-  

11,360  2,

 
 

-  

-  

-  

11,360  4,
  

31,019 

48,008 

66,291 

 

97,824 

- 

- 

43,142  

68,218  4,

61,865  7,

  

ություններին կից ծ
մբերի 31-ին ավարտ

քան 5 
արի 

 Ընդամե
տարուց

  

-  

583,038 
 

1,58

-  

847,772  22,05

 
 

145,852  14
-  

-  

576,662  23,78
  

-  1,43

350,525 1,19

- 2,66

- 

163,237 1,86

- 

- 

513,762  7,15
 

062,900  16,63

424,765  7,424

  

Հայէկոնոմբանկ ԲԲ
ծանոթագրություննե
տված տարվա համա

7

ենը 1 
ց ավել 

 
Ընդամեն

  

-  17,866,741

3,038 
 

2,521,027

-  1,379,833
9,132  40,693,742

 
 

5,852  2,521,046
-  4,624,479
-  82,620

8,022  69,689,488
  

1,019 2,522,985

8,533 6,574,534

6,291 4,093,722

 4,504,784

1,061 44,391,776

- 6,740

- 170,182

6,904  62,264,723
 

1,118  7,424,765

4,765 

 

 

ԲԸ 
եր 
ար 
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ը  

1 

7 

3 

2 

 

6 

9 

0 

8 

 

5 

4 

2 

4 

6 

0 

2 

3 

5 

 



 
(հազ

 

Ակտ

Դրա

Պահ
կազ

Հակ

Շահ
չափ

Հաճ

Վաճ

- Բա

- Հետ

Այլ ա

Ընդա

 
Պար

ՀՀ Կ
ստա

Պար
կազ

Միջա
կազ
ավա

Հետ

Պար

Շահ
չափ

Այլ ֆ

 

Զուտ

Կուտ
պար

 
 

զար դրամ) 

տիվներ 

ամական միջոցներ և 

հանջներ բանկերի և 
զմակերպությունների

ադարձ հետգնման պ

հույթի կամ վնասի մի
փվող ֆինանսական ա

ախորդներին տրված

ճառքի համար մատչ

անկի կողմից պահվող

տգնման պայմանագ

ակտիվներ 

ամենը ակտիվներ 

րտավորություններ 

Կենտրոնական բանկ
ացված վարկեր 

րտավորություններ բ
զմակերպությունների

ազգային ֆինանսակ
զմակերպությունների
անդներ 

գնման պայմանագրե

րտավորություններ հ

հույթի կամ վնասի մի
փվող ֆինանսական պ

ֆինանսական պարտ

տ դիրք 

տակային տարբերու
րտավորաություններ

դրանց համարժեքնե

այլ ֆինանսական 
ի նկատմամբ 

պայմանագրեր 

իջոցով իրական արժ
ակտիվներ 

ծ վարկեր 

չելի ակտիվներ 

ղ 

րերով գրավադրված

ից և ՀՀ կառավարութ

բանկերի և այլ ֆինան
ի  հանդեպ  

կան 
ից ստացված վարկեր

եր 

հաճախորդների հան

իջոցով իրական արժ
պարտավորություննե

տավորություններ 

ւթյուն ակտիվների և 
րի միջև 

Ցպահան
մինչև 1 ա

 

եր 14,988

3,453

1,348
ժեքով 20

2,759

693
ծ   4,037

48
27,348

թյոնից 55

նսական 711

ր և 563

4,255

նդեպ 21,577

ժեքով 
եր 8

62
27,234

114

114

նջ և 
ամիս 

 1-3 ամ

  

8,251  

3,371  20

8,482  

0,030  

9,589  5,00
  

3,754  
7,132  
8,235  
8,844  5,20

  
  

5,218  3

1,402  

3,777 
 

75

5,724  

7,123  5,17

8,012  

2,910  
4,166   5,96
4,678   (764

4,678  (649

միս 
 3 ամս

1 տար
  

-   - 

01,875  

-   

-  

03,118  9,98
  

- - 
-  
-  

04,993  9,98
  
  

30,729  1,90

9,040  4

54,675 
 

3,06

-   

75,154  9,21

-  

-  
69,598   14,22
4,605)  (4,238

9,927)   (4,888

2012թ. դեկտե

սից 
րի 

 Ընդամե
1 տ

  

 14

29  3

-   1

-  

89,070  17
  

-  
-  4
-  

89,099  42
  
  

06,690  1

42,385  

62,224 
 

4

-   4

16,432  35

-  

-  
27,731   47
8,632)  (4,

8,559)   (4,

Ֆինա
 2013 

եմբերի 31-ի դրությա

ենը մինչև 
տարի 

 
1 -ից 5 

  

4,988,251  

3,655,275  

1,348,482  

20,030  

7,751,777  14,19
  

693,754  
4,037,132  

48,235  
2,542,936  14,19

  
  

1,992,637  1,48

762,827  36

4,380,676 
 

3,97

,255,724  

5,968,709  15

8,012  

62,910  
7,431,495   5,97
,888,559)  8,22

,888,559)  3,33

նսական հաշվետվո
 թվականի դեկտեմ

ամբ 

տարի 
 Ավելի ք

տար
  

-  

-  1,58

-   

-  

97,892  1,42
  

-   17
-  
-  1

97,892  3,20
  
  

86,196  8

62,863  44

72,464 
 

-   

53,680  11

-  

-  
75,203    64
22,689   2,55

34,130   5,89

ություններին կից ծ
մբերի 31-ին ավարտ

քան 5 
րի 

 Ընդամե
տարուց

  

-   

89,603  1,58

-   

-  

29,651  15,62
  

71,004  17
-  

16,830  1
07,088  17,40

  
  

80,172  1,56

49,923  81

-  
 

3,97

-   

18,309  27

-  

-  
48,404   6,62
58,684   10,78

92,814   5,89

Հայէկոնոմբանկ ԲԲ
ծանոթագրություննե
տված տարվա համա

7

ենը 1 
ց ավել 

Ընդամենը 

 

 - 14,988,251

89,603 5,244,878

- 1,348,482

- 20,030

27,543 33,379,320
 

71,004 864,758
  4,037,132

6,830 65,065
04,980 59,947,916

 
 

66,368 3,559,005

2,786 1,575,613

72,464 8,353,140

-  4,255,724
71,989 36,240,698

- 8,012
- 62,910

23,607  54,055,102
81,373  5,892,814

92,814  

ԲԸ 
եր 
ար 
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8 
2 
5 
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5  
3  

0 

4  
8  

    
2  
0 
2 
4 

 



 
 
 
Վա
դրա
նպա
Ստ
դրո
  

(հա

Ոչ 
ՀՀ 
Պա
կա
Մի
ավ
Հետ
Պա
Այլ
Ընդ
 
Ած
Ար
Նե
Ար

 
 

աճառքի համար
անք բարձր իրա
ատակով: 

տորև բերված ա
ությամբ, հիմնվել

ազար դրամ) 

չ ածանցյալ ֆինան
Կենտրոնական բա

արտավորությունն
ազմակերպությունն
իջազգային ֆինան
վանդներ 
տգնման պայմանա
արտավորությունն
լ ֆինանսական պա
դամենը չզեղչված

ծանցյալ ֆինանսա
րտարժույթի սվոփ
երհոսք 
րտահոսք 

 մատչելի ֆինա
ացվելի ակտիվն

ղյուսակում ներ
լով պայմանագր

նսական պարտավ
անկից և ՀՀ կառավ
ներ բանկերի և այլ 
ների  հանդեպ 
նսական կազմակեր

ագրեր 
ներ հաճախորդներ
արտավորությունն
 ոչ ածանցյալ 

ական պարտավորո
փ պայմանագրեր 

 

անսական ակտ
ներ են, որոնք կ

րկայացված են
րով նախատեսվա

վորություններ 
վարությոնից ստա
ֆինանսական 

րպություններից ս

րի հանդեպ 
ներ 

ություններ 

տիվները ներկայ
կարող են վաճա

Բանկի ֆինանս
ած՝ չզեղչված մա

ացված վարկեր 

ստացված վարկեր

յացված են առա
առվել ըստ պա

սական պարտա
արման պարտավ

Ցպահանջ 
մինչև 1 ամի

103,9

815,4

և 64,8

4,013,6
26,367,6

170,1
31,535,8

(1,119,08
1,125,8

աջին սյունակու
ահանջի՝ ֆինանս

ավորությունների
վորությունների վ

և 
իս  1-3 ամիս

980 49,671

480 1,529,014

868 373,789

636 501,446
671 4,794,523
182  -
817  7,248,443

  

80) 
820 -

Ֆինան
 2013 

ւմ ՛մինչև մեկ ա
սական պարտա

ի ժամկետայնութ
վրա:  

ս 
 

3 ամսից 
1 տարի 

1 1,108,462

4 
 

3,286,167

9 
 

1,334,341

6 -  
3 15,537,780
-  -
3  21,266,750

  

- -

նսական հաշվետվո
թվականի դեկտեմբ

ամիս՛, քանի որ
ավորություններ

թյան վերլուծութ

 
1 -ից 5 
տարի 

1,681,649 

  1,183,255 

  3,418,272 

  -   
  3,550,974 
 - 

 9,834,150 
  

- 

ություններին կից ծա
բերի 31-ին ավարտվ

ր ըստ բանկի ղ
րի պահանջներ

թյունը 2013թ. դ

 Ավելի 
քան 5 
տարի 

-  

  -  

   - 

  -   
  664,393 
 - 

 664,393 
  

- 

Հայէկոնոմբանկ ԲԲ
անոթագրություննե
ված տարվա համա

7

ղեկավարության
րը բավարարելո

դեկտեմբերի 31-

 
Ընդամենը  

2,943,762 

  6,813,916 

  5,191,270 

  4,515,082 
  50,915,341 
 170,182 

 70,549,553 
  

(1,119,080) 
1,125,820 

ԲԸ 
եր 
ար 
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ն, 
ու 
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Ստ
դրո
 

(հա

Ոչ 
ՀՀ 
Պա
կա
Մի
և ա
Հետ
Պա
Այլ
Ընդ
 
Ած
Ար
Նե
Ար

 
 

տորև բերված ա
ությամբ, հիմնվել

ազար դրամ) 

չ ածանցյալ ֆինան
Կենտրոնական բա

արտավորությունն
ազմակերպությունն
իջազգային ֆինան
ավանդներ 
տգնման պայմանա
արտավորությունն
լ ֆինանսական պա
դամենը չզեղչված

ծանցյալ ֆինանսա
րտարժույթի սվոփ
երհոսք 
րտահոսք 

ղյուսակում ներ
լով պայմանագր

նսական պարտավ
անկից և ՀՀ կառավ
ներ բանկերի և այլ 
ների  հանդեպ 
նսական կազմակեր

ագրեր 
ներ հաճախորդներ
արտավորությունն
 ոչ ածանցյալ 

ական պարտավորո
փ պայմանագրեր 

րկայացված են
րով նախատեսվա

վորություններ 
վարությոնից ստա
ֆինանսական 

րպություններից ս

րի հանդեպ 
ներ 

ություններ 

Բանկի ֆինանս
ած՝ չզեղչված մա

ացված վարկեր 

ստացված վարկեր

սական պարտա
արման պարտավ

Ցպահան
ջ և մինչև 
1 ամիս 

 

  
78,311  

717,610 
 

616,468 
 

4,264,148  
21,685,152  

62,910  
27,424,599  

  
  
  
(2,242,59)  
2,227,411  

ավորությունների
վորությունների վ

1-3 ամիս 
 

  
76,916  

20,470 
 

858,519 
 

-  
5,375,261  

-  
6,331,166  

  
  
  

-  
-  

Ֆինան
 2013 

ի ժամկետայնութ
վրա:  

3 ամսից 
1 տարի 

 

  
2,111,048  

94,774 
 

3,486,163 
 

-  
9,946,928  

-  
15,638,913  

  
  
  

-  
-  

նսական հաշվետվո
թվականի դեկտեմբ

թյան վերլուծութ

1 -ից 5 տարի 

 
1,784,617 

631,457 

5,308,214 

- 
833,819 

- 
8,558,107 

 
 
 

- 
- 

ություններին կից ծա
բերի 31-ին ավարտվ

թյունը 2012թ. դ

 
Ավելի քան 
5 տարի 

  
 85,506 
 

575,658 

 
- 

 - 
 164,167 
 - 
 825,331 
  
  
  
 - 
 - 

Հայէկոնոմբանկ ԲԲ
անոթագրություննե
ված տարվա համա
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դեկտեմբերի 31-

 
Ընդամենը  

  
 4,136,39
 

2,039,96

 
10,269,36

 4,264,14
 38,005,32
 62,91
 58,778,11
 
  
  
 (2,242,594
 2,227,41

ԲԸ 
եր 
ար 
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98 

69 

64 

48 
27 
10 
16 
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Գործառնա
 
Գործառնա
առաջանո
գործընթա
ազդեցութ
իրավակա
ընդունվա
 
Բանկի նպ
վնասի կա
արդյունա
 
Գործառնա
հիմնակա
պատասխ
չափանիշ

• պ
գո

• գո
• կա

վե
• վե
• ա

ռի
• գո

գո
• ա
• վե
• էթ
• ռի

Բանկի ս
իրականա
քննարկվո
Դիտարկո
 

ական ռիսկ 

ական ռիսկն
ում է Բանկ
ացների, տ
թյամբ, բացի
ան և կանոն
ած կորպորա

պատակն է՝ կ
անխարգելու
ավետության 

ական ռիսկի
ան պատա
խանատվութ
ների մշակմ

պարտականո
ործարքների
ործարքների
արգավորիչ 
երահսկողու
երահսկողակ

առաջացած գո
իսկերի կառա
ործառնակա
ործողություն

արտակարգ ի
երապատրա
թիկայի և գոր
իսկերի մեղմ

ստանդարտն
ացվող պար
ում են Բան
ումների ամփ

ն իրենից նե
կի կողմից 
եխնոլոգիան
ի վարկայի
նակարգային
տիվ վարքա

կառավարել
մը համահու
հետ:   

ի կառավար
ասխանատվ
թյունն ուղե
մամբ հետևյա
ությունների 
ի անկախ հա
ի համաձայնե
և այլ իրավա
ւթյան համա
կան մեխան
ործառնակա
ավարմանն 

ան կորուստն
ններ, 
իրավիճակնե
աստում և մա
րծարար չափ
մացում: 

ներին համ
րբերական դ
նկի ղեկավա
փոփագրերը

երկայացնու
ֆինանսակ

ների, ենթա
ին, շուկայա
ն պահանջն
ագծի ստանդա

լ գործառնակ
ւնչ լինի բան

րման մեթոդն
վությունը
եկցվում է
ալ ոլորտներ
համապատա

աստատում,
եցման և մոն
ական պահա
կարգի վերա

նիզմների և ը
ան ռիսկերի պ
ուղղված ըն

ների զեկուցմ

երի ծրագրեր
ասնագիտակ
փանիշներ, 

մապատասխ
դիտարկումն
արության ա
ը ներկայացվ

Ֆինանսա
 2013 թվ

ւմ է ուղղակ
կան գործիք
ակառուցվա
ական և իր
ների արդյու
արտները:  

կան ռիսկերն
նկի գործնակ

ների մշակմ
կրում է
գործառնակ

րում՝ 
ասխան տար

նիթորինգի պ
անջների համ
աբերյալ նվա
ընթացակար
պարբերաբա
թացակարգե
ման պահան

րի մշակում,
ան զարգաց

խանությունը
ներով: Ներք
այն ներկայ
վում են Խորհ

ական հաշվետ
վականի դեկտե

կի կամ անու
քներում ներ
ածքների գծ
րացվելիությ
ւնքում առա

ն այնպես, որ
կան համբավ

ման և գործը
է բանկի
կան ռիսկի

րանջատմա

պահանջներ
մապատասխ
ազագույն պա
րգերի փաստ
ար գնահատմ
երի համապ
նջներ և առա

ում, 

ը ուղեկցվու
քին աուդիտ
ացուցչի հե
հրդին: 

տվությունների
եմբերի 31-ին ա

ւղղակի կոր
րգրվավվածո
ծով, և ա
յան ռիսկեր

աջացող ռիսկ

ր ֆինանսակ
վի և ընդհան

ընթացների ի
գործադի

ի կառավա

ան պահանջն

ր, 
խանեցում, ն
ահանջները, 
տաթղթավորո
ման պահան
ատասխանո

աջարկվող մե

ւմ է ներք
տի դիտարկ
ետ, որին դր

Հայէկո

ին կից ծանոթա
ավարտված տա

րուստների վ
ությունից, 

արտաքին գ
րից, մասնա
կերը և համ

կան կորուստ
նուր ծախսա

իրականացմ
իր մարմի
արման համ

ներ, այդ թվու

երառյալ ՀՀ 

ում, 
նջներ, ինչպե
ություն, 
եղմացուցիչ 

քին աուդիտ
կումների ա
րանք վերա

ոնոմբանկ ԲԲԸ

ագրություններ
արվա համար

75

վտանգ, որն
այդ թվում՝
գործոնների
ավորապես՝
մընդհանուր

տների և 
ային 

ման համար
ինը: Այս
մընդհանուր

ւմ 

ԿԲ ներքին 

ես նաև 

տի կողմից
արդյունքերը
աբերում են:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 



                                                  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                    

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» Բաց 

Բաժնետիրական Ընկերություն 
 
 

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
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«Հայէկոնոմբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին և Խորհրդին 

  
Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Հայէկոնոմբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության կից 
ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 31 դեկտեմբերի 2014թ. 

դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա 
շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, սեփական կապիտալում 

փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները և այլ բացատրական 
տեղեկատվություն: 

 
Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար 
 
Ղեկավարությունը պատասխանատու է Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 

Ստանդարտների համապատասխան սույն ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և 

ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին վերահսկողության համակարգի ապահովման համար, 
որը ղեկավարությունը համարում է անհրաժեշտ սխալի կամ խարդախության արդյունքում 

առաջացող էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման 
համար: 

 

Աուդիտորի պատասխանատվությունը 

Մեր պատասխանատվությունն է՝ մեր կողմից իրականացված աուդիտի արդյունքում կարծիք 

արտահայտել ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: Մենք աուդիտը իրականացրեցինք 
Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտներին համապատասխան: Այդ ստանդարտներով պահանջվում է, 

որ մենք հետևենք էթիկայի պահանջներին և աուդիտը պլանավորենք և իրականացնենք՝ 
ֆինանսական հաշվետվություններն էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին ողջամիտ 

երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: 

 
Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են այնպիսի ընթացակարգերի իրականացում, որոնք 

թույլ են տալիս ձեռք բերել աուդիտորական ապացույցներ ֆինանսական հաշվետվություններում 
ներկայացված գումարների և բացահայտումների վերաբերյալ: Ընտրված ընթացակարգերը կախված 

են աուդիտորի դատողություններից, ներառյալ՝ խարդախությամբ կամ սխալներով 

պայմանավորված՝ ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումների ռիսկի 
գնահատումը: Այս ռիսկը գնահատելիս աուդիտորը դիտարկում է ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ կերպով ներկայացման համար կիրառվող ներքին 
վերահսկողության համակարգը՝ նպատակ ունենալով մշակել համապատասխան աուդիտորական 

ընթացակարգեր, բայց ոչ կարծիք արտահայտել կազմակերպության ներքին վերահսկողության 

համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ: Աուդիտորական աշխատանքները նաև ներառում 
են ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության համապատասխանության, ղեկավարության կողմից կատարված 
հաշվապահական գնահատումների հիմնավորվածության, ինչպես նաև ֆինանսական 

հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: 
 

Մենք գտնում ենք, որ ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները բավարար են և 
համապատասխան՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 

http://www.deloitte.com/ru/about
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2014թ. դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված տարվա համար 
 

1. Բանկը  
 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (Այսուհետ՝ «Բանկ») հիմնվել է 1991 թվականին Հայաստանի 

Հանրապետությունում ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի հայկական Հանրապետական բանկի (1991-1993թ-ի 

«Հայպետբանկ» ՓԲԸ) հիման վրա և 1995թ.-ին վերակազմավորվել է որպես բաց բաժնետիրական 

ընկերության: Բանկի գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և այն գործում է ՀՀ 

կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից տրամադրված թիվ 1 արտոնագրի հիման վրա: 

Բանկն ընդունում է ավանդներ և տրամադրում է վարկեր, ինչպես նաև մատուցում է այլ բանկային 

ծառայություններ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց:  

Բանկի գլխամասային գրասենյակը և թվով 19 մասնաճյուղերը գտնվում են Երևանում, 20 մասնաճյուղեր՝ 

ՀՀ տարբեր մարզերում և 1 մասնաճյուղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում: Բանկի 

իրավաբանական հասցեն է՝ ք. Երևան, Ամիրյան 23/1: 
 

2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 
 
Համապատասխանության մասին հայտարարություն: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները 

պատրաստվել են Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն: 

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության հիման վրա, որ Բանկը 

գործում է անընդհատության հիմունքով և կշարունակի իր գործունեությունը տեսանելի ապագայում:   

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են պատմական արժեքի հիման վրա, 

բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների, որոնք չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր 

հաշվետու ամսաթվի վերջի դրությամբ, ինչպես ներկայացված է ստորև՝ հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականությունում:  

 

Պատմական արժեքը սովորաբար հիմնված է ապրանքների և ծառայությունների դիմաց տրված 

հատուցման իրական արժեքի վրա: 

 

Իրական արժեքն այն գումարն է, որը շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքի արդյունքում 

կստացվեր ակտիվը վաճառելիս, կամ կվճարվեր պարտավորությունը փոխանցելիս` անկախ նրանից, թե 

արդյոք այդ գինն ուղղակիորեն դիտարկելի է կամ գնահատվել է՝ օգտագործելով այլ գնահատման 

մեթոդներ: Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը գնահատելիս՝ Բանկը հաշվի է առնում 

ակտիվի կամ պարտավորության այնպիսի բնութագրերը, որոնք շուկայի մասնակիցները հաշվի կառնեին 

չափման ամսաթվի դրությամբ ակտիվի կամ պարտավորության գինը որոշելիս: Այս ֆինանսական 

հաշվետվություններում չափման և/կամ այլ բացահայտումների նպատակով իրական արժեքը որոշվում է 

նման սկզբունքներով, բացառությամբ վարձակալության գործարքներից, որոնք նկարագրված են ՀՀՄՍ 

17-ում և չափումներից, որոնք թեև համանման են իրական արժեքին, սակայն իրական արժեքով չեն, 

մասնավորապես օգտագործման արժեքը՝ ըստ ՀՀՄՍ 36-ի: 

 

Ի լրումն՝ ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակով իրական արժեքի չափումները դասակարգվում 

են մակարդակ 1, 2 և 3-ի՝ ելնելով իրական արժեքի չափումներում օգտագործված սկզբնական տվյալների 

դիտարկելիության աստիճանից, ինչպես նաև այդ սկզբնական տվյալների՝ իրական արժեքով չափման 

ամբողջական պատկերի վրա ազդեցության էականության աստիճանից: Այդ մակարդակները կարելի է 

նկարագրել հետևյալ կերպ` 

 Մակարդակ 1-ի դեպքում մուտքային տվյալներ են հանդիսանում ակտիվ շուկայում համանման 

ակտիվների կամ պարտավորությունների նշված գները (չճշգրտված), որոնք Բանկին հասանելի են 

չափման ամսաթվի դրությամբ. 
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 Մակարդակ 2-ի մուտքային տվյալները իրենցից ներկայացնում են մակարդակ 1-ում նշված գներից 

տարբերվող մուտքային տվյալները, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն դիտարկելի են 

ակտիվների կամ պարտավորությունների գծով. 

 Մակարդակ 3-ի մուտքային տվյալներն իրենցից ներկայացնում են ակտիվների կամ 

պարտավորությունների գծով ոչ դիտարկելի մուտքային տվյալներ: 

 

Բանկն ընդհանուր առմամբ ներկայացնում է իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունն ըստ 

իրացվելիության: Ստացվելիք և վճարվելիք գումարներին վերաբերող վերլուծությունները ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվության օրվանից հետո 12 ամիսների ընթացքում (ընթացիկ) և ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվության օրվանից ավելի քան 12 ամիսների ընթացքում (ոչ ընթացիկ) 

ներկայացված են Ծանոթագրություն 34-ում:  
 

Գործառնական արժույթ: Ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված միավորները չափվում են այն 

տնտեսական միջավայրում գործող արժույթով, որում Բանկն իրականանցում է իր գործունեությունը 

(«Գործառնական արժույթ»): Բանկի գործառնական արժույթը ՀՀ դրամն է (այսուհետև՝ դրամ): Դրամը նաև 

սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթն է: Բոլոր արժեքները կլորացված են 

հազար դրամի չափով, եթե այլ բան նշված չէ: 
 

Հաշվանցում: Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն ունի 

ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հաշվարկը զուտ 

հիմունքով իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը մարելու 

մտադրություն: Եկամուտները և ծախսերը չեն հաշվանցվում շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե դա չի պահանջվում կամ թույլատրվում որևէ 

հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով կամ մեկնաբանությամբ և հստակ բացահայտված չէ Բանկի 

հաշվապահական քաղաքականության մեջ: 

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են ստորև: 
 

Տոկոսային եկամուտներ և ծախսեր: Ֆինանսական ակտիվներից տոկոսային եկամուտները ճանաչվում 

են, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն Բանկ և եկամտի գումարը կարող է 

արժանահավատորեն չափվել: Տոկոսային եկամուտները և ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման 

սկզբունքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը 

ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության (կամ ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների խմբի) ամորտիզացված արժեքի հաշվարկման և համապատասխան 

ժամանակահատվածի կտրվածքով տոկոսային ծախսի և տոկոսային եկամտի բաշխման մեթոդն է: 

 

Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը ֆինանսական գործիքի գործողության ակնկալվող 

ժամկետի կամ, համապատասխան դեպքերում, ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար գնահատված 

դրամական միջոցների ապագա վճարումները կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է ճշգրիտ մինչև 

ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային արժեքը: 

 

Այն դեպքերում, երբ տեղի է ունենում ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ակտիվների խմբի արժեքի 

նվազում (մասնակի նվազում) արժեզրկումից կորստի հետևանքով, տոկոսային եկամուտն այնուհետև 

ճանաչվում է՝ կիրառելով այն տոկոսադրույքը, որը կիրառվել էր արժեզրկումից կորուստը չափելու 

նպատակով ապագա դրամական հոսքերը զեղչելիս: 

 

Հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրերից եկամուտ.  վերը նշված գործիքների վաճառքից 

օգուտը/վնասը ճանաչվում է որպես տոկոսային եկամուտ կամ ծախս՝ շահույթի կամ վնասի մասին 

հաշվետվությունում՝ հիմնվելով հետևյալ երկու մեծությունների տարբերության վրա՝ հետգնման արժեքի, 

որը կուտակվել է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը 

և վաճառքի գնի, երբ այդ գործիքները վաճառվում են երրորդ անձանց:   Երբ հակադարձ 

հետգնումը/հետգնումը տեղի է ունենում իր սկզբնական պայմաններով, վաճառքի և  պայմանագրի 
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սկզբնական փուլում բանակցված հետգնման գնի միջև արդյունավետ օգուտը/տոկոսը ճանաչվում է 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով: 
 

Կոմիսիոն եկամուտ: Վարկի տրամադրման վճարները հետաձգվում են հարակից ուղղակի ծախսումների 

հետ միասին և ճանաչվում են որպես վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ հավանական 

է, որ վարկ տրամադրելու պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի պայմաններով վարկային 

համաձայնության, վարկային պարտավորության ստանձնման վճարները հետաձգվում են հարակից 

ուղղակի ծախսումների հետ միասին և հետագայում ճանաչվում որպես տրամադրված վարկի 

արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ քիչ հավանական է, որ վարկ տրամադրելու 

պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի վարկային համաձայնագրի, վարկ տրամադրելու 

պարտավորության ստանձնման վճարները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում վարկի 

տրամադրման պարտավորության մնացած ժամանակահատվածի ընթացքում: Այն դեպքում, երբ վարկ 

տրամադրելու պարտավորությունն ավարտվում է առանց վարկի տրամադրման, ապա վարկ 

տրամադրելու պարտավորության վճարները ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքում՝ 

պարտավորության ավարտի պահին: Վարկի սպասարկման վճարները եկամտագրվում են, երբ 

համապատասխան ծառայությունները մատուցվում են: Բոլոր այլ միջնորդավճարները ճանաչվում են այն 

ժամանակ, երբ ծառայությունները մատուցվում են: 
 

Ֆինանսական գործիքներ 

Բանկը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում, երբ այն դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ: Ֆինանսական 

ակտիվների և պարտավորությունների կանոնավոր կերպով գնումները և վաճառքը հաշվառվում են 

վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների կանոնավոր գնումները կամ 

վաճառքն իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն գնումները կամ վաճառքը, որոնք 

պահանջում են ակտիվների մատակարարում շուկայում ընդունված պայմաններով սահմանված կարգով: 

  

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 ֆինանսական 

ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք 

ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 

ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են 

շահույթում կամ վնասում:   
 

Ֆինանսական ակտիվներ: Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ կատեգորիաների՝ ա) 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, բ) մինչև մարման 

ժամկետը պահվող ներդրումներ, գ) տրամադրված վարկեր և դեբիտորական պարտքեր, դ) վաճառքի 

համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվների 

ձեռքբերման բնույթից և նպատակից և որոշվում է սկզբնական ճանաչման պահին: 
 

ա) Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ:  Ֆինանսական 

ակտիվները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այն 

դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվը պահվում է վաճառքի համար կամ նախատեսված է որպես շահույթի 

կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ակտիվ: 
 

Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝  

 այն ձեռք է բերվել հիմնականում մոտ ապագայում վաճառքի նպատակով, կամ  

 սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ կառավարվող որոշակի 

ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի ստացման 

իրատեսական հնարավորություն, կամ  

 այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը նախատեսված չէ կամ չի օգտագործվում որպես 

հեջավորման գործիք:  
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Ֆինանսական ակտիվը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվներից, կարող է 

ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող. 

 

 եթե նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

 ֆինանսական ակտիվը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, Բանկի փաստաթղթավորված ռիսկերի 

կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և խմբավորման վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ 

 այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից 

մեկը կամ մի քանիսը և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը թույլ է տալիս ողջ 

պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել որպես շահույթի կամ 

վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվները ներկայացվում են 

իրական արժեքով՝ ներառյալ ողջ օգուտը կամ վնասները, որոնք առաջանում են շահույթում կամ վնասում 

ճանաչվող վերաչափման արդյունքում: Շահույթում կամ վնասում ճանաչվող զուտ օգուտը կամ վնասները 

ներառում են ֆինանսական ակտվի գծով վաստակած բոլոր շահաբաժինները և տոկսները և ներառվում 

են «այլ օգուտներ և վնասներ» և «տոկոսային եկամուտ» տողում, շահույթի կամ վնասի և այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:  
 

բ) Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ: Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները 

ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, որոնց գծով Բանկն ունի 

մինչ մարման ժամկետը պահելու հաստատուն մտադրություն և կարողություն: Մինչև մարման ժամկետը 

պահվող ներդրումները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը:  

 

Եթե Բանկը որոշեր վաճառել կամ վերադասակարգել մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների 

զգալի մասը նախքան դրանց մարման ժամկետը (բացառությամբ հատուկ հանգամանքների 

առկայության), ողջ դասը կորակազրկվեր և պետք է դասակարգվեր որպես վաճառքի համար մատչելի: 

Ավելին, Բանկը ընթացիկ տարում և դրան հաջորդող երկու տարիների ընթացքում հնարավորություն չէր 

ունենա որևէ ֆինանսական ակտիվ դասակարգել որպես մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվ: 
 

գ) վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: Առևտրային դեբիտորական պարտքերը, վարկերը և այլ 

դեբիտորական պարտքերը, որոնք ունեն ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներ, որոնք գնանշված չեն ակտիվ 

շուկայում (ներառյալ բանկերից ստացվելիք միջոցներ, հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ 

ֆինանսական ակտիվներ) դասակարգվում են որպես «վարկեր և դեբիտորական պարտքեր»: Վարկերը և 

դեբիտորական պարտքերը չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը: Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է՝ օգտագործելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, բացառությամբ կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքերի, 

որոնց դեպքում տոկոսի ճանաչումը էական ազդեցություն չէր ունենա: 
 

դ) Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 

ակտիվները ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ են, որոնք դասակարգվում են որպես վաճառքի 

համար մատչելի, կամ չեն դասակարգվում որպես (ա) իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով 

ճանաչվող ֆինանսական ակտիվներ, (բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ կամ     

(գ) վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: 

 

Վաճառքի համար մատչելի՝ բաժնային ներդրումները, որոնք չունեն գնանշված շուկայական արժեք և 

որոնց իրական արժեքը չի կարող արժանահավատորեն չափվել, չափվում են սկզբնական արժեքով՝ 

հանած արժեզրկումից կորուստները  յուրաքանչյուր հաշվետու   ամսաթվի դրությամբ: 
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Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվները յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի վերջին գնահատվում են արժեզրկման 

հայտանիշների առկայությունը որոշելու նպատակով: Ֆինանսական ակտիվները համարվում են 

արժեզրկված, եթե առկա է օբյեկտիվ վկայություն այն մասին, որ ֆինանսական ակտիվի սկզբնական 

ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ մի քանի դեպքեր կարող են ազդեցություն ունենալ ներդրման 

գծով գնահատված ապագա դրամական հոսքերի վրա:  

 

Որպես վաճառքի համար մատչելի դասակարգված՝ գնանշված կամ չգնանշված կապիտալի 

ներդրումներում արժեթղթի իրական արժեքի զգալի կամ տևական անկումն ինքնարժեքից համարվում է 

արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն: Բոլոր այլ ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման օբյեկտիվ 

վկայություն կարող են համարվել հետևյալ հայտանիշները՝ 

 թողարկողի կամ կոնտրագենտի զգալի ֆինանսական դժվարությունները, կամ 

 պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման ուշացումը կամ 

չկատարումը, կամ 

 տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման ուշացումը կամ չկատարումը, կամ 

 փոխառուի կողմից  սնանկության կամ ֆինանսական վերակազմակերպման գործընթացի 

նախաձեռնումը, կամ 

 ֆինանսական դժվարությունների արդյունքում տվյալ ֆինանսական ակտիվի գծով ակտիվ շուկայի 

անհետացումը: 

 

Ֆինանսական ակտիվների որոշ կատեգորիաների համար, ինչպիսիք են՝ վարկերը և դեբիտորական 

պարտքերը, ակտիվները, որոնք ըստ գնահատականների առանձին արժեզրկված չեն, ի լրումն 

գնահահատվում են նաև խմբային արժեզրկման տեսանկյունից: Վարկային պորտֆելի արժեզրկման 

օբյեկտիվ վկայություն կարող է համարվել Բանկի նախկին փորձը վճարումների հավաքագրման գծով, 

հետաձգված վճարումների թվի աճը պորտֆելում ինչպես նաև ազգային կամ տեղական մակարդակում 

դիտարկելի փոփոխություները, որոնք կարող են հանգեցնել դեբիտորական պարտքի 

անհավաքագրելիության:  

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման գծով ծախսի 

գումարն իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական 

հոսքերի տարբերությունը՝ զեղչված ֆինանսական ակտիվի համար սկզբնապես սահմանված 

տոկոսադրույքով:  

 

Ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով 

անմիջականորեն բոլոր ակտիվների գծով, բացառությամբ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի, որոնց 

դեպքում հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է պահուստային հաշվի միջոցով: Երբ ակտիվը կամ 

դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի, այն դուրս է գրվում պահուստային հաշվի միջոցով: 

Հետագայում դուրս գրված գումարների վերականգնումը կատարվում է դրանք պահուստային հաշվին 

կրեդիտագրելու միջոցով: Պահուստային հաշվի հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները ճանաչվում 

են եկամուտներում կամ ծախսերում:  

 

Երբ վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվը համարվում է արժեզրկված, այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքում ճանաչված կուտակային օգուտները կամ վնասները վերադասակարգվում են 

որպես տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնաս:  

 

Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների համար այն դեպքում, եթե hաջորդող 

ժանմանակարջանում արժեզրկումից կորուստի գումարը նվազում է, և նվազեցումը կարող է 

օբյեկտիվորեն վերագրվել արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցող դեպքերի, նախկինում 

ճանաչված արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով այնքանով, 

որքանով արժեզրկման ամսաթվի դրությամբ ներդրման հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 

ամորտիզացված արժեքն այն դեպքում, եթե այդ արժեզրկումը ճանաչված չլիներ:  

 

Ինչ վերաբերում է վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթերին, ապա նախկինում շահույթում 

կամ վնասում հաշվառված արժեզրկումից վնասները չեն հակադարձվում շահույթի կամ վնասի միջոցով: 
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Իրական արժեքի ցանկացած փոփոխություն, որը տեղի է ունենում արժեզրկումից կորուստի ճանաչումից 

հետո, ճանաչվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում և կոուտակվում է ներդրումների 

վերագնահատման պահուստի տակ:  
  

Վարկերի դուրսգրում: Վարկերի արժեզրկումից կորուստները վերագրվում են պահուստներին, երբ 

համարվում են անհավաքագրելի: Վարկերը դուրս են գրվում Բանկի ղեկավարության կողմից 

գումարների հավաքագրման ուղղությամբ իրականացված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելուց և 

գրավները վաճառելուց հետո: Դուրս գրված գումարների հետագա հավաքագրումը շահույթի կամ վնասի 

և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում արտացոլվում է որպես 

ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման պահուստներին կատարած մասհանումների վերադարձ 

հավաքագրման ժամանակաշրջանում:  
 

Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը: Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները, երբ 

ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները 

կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական ակտիվներից առաջացող 

դրամական միջոցների նկատմամբ իրավունքը: Եթե Բանկը չի փոխանցում և չի պահպանում 

ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, 

սակայն պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա Բանկը 

շարունակում է ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված պարտավորությունը 

այնքանով, որքանով շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ: Եթե Բանկը 

պահպանում է ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և 

հատույցները, ապա Բանկը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական ակտիվը: 

 

Ֆինանսական ակտիվը ամբողջությամբ ապաճանաչելիս հաշվեկշռային արժեքի և ստացված հատուցման 

այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում նախկինում ճանաչված կուտակված որևէ օգուտի կամ 

վնասի գումարի տարբերությունը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: 

 

Եթե Բանկի շարունակվող ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի միայն մի մասով է (օրինակ՝ երբ 

Բանկը պահպանում է փոխանցված ակտիվի մի մասը հետգնելու օպցիոնը), ապա Բանկը ֆինանսական 

ակտիվի նախկին հաշվեկշռային արժեքը բաշխում է այն մասի, որն այն շարունակում է ճանաչել 

շարունակվող ներգրավվածության ներքո, և այն մասի միջև, որն այն այլևս չի ճանաչում՝ փոխանցման 

ամսաթվի դրությամբ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա: Այլևս չճանաչվող 

մասի վրա բաշխված հաշվեկշռային արժեքի և այլևս չճանաչվող մասի դիմաց ստացված հատուցման և 

դրա վրա բաշխված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված որևէ 

օգուտի կամ վնասի գումարների տարբերությունը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: Այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված օգուտը կամ վնասը բաշխվում է 

այն մասի, որը շարունակվում է ճանաչվել, և այլևս չճանաչվող մասի միջև՝ այդ մասերի հարաբերական 

իրական արժեքների հիման վրա: 
 

Ֆինանսական պարտավորություններ:  Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող կամ որպես այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ: 

 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող այն դեպքում երբ ֆինանսական պարտավորությունը պահվում է վաճառքի համար կամ 

դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 

 

ֆինանսական պարտավորությունը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝ 

 այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ  

 սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ ղեկավարվող որոշակի 

ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի ստացման 

իրատեսական հնարավորություն, կամ  

 այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ օգտագործվում որպես 

հեջավորման գործիք: 
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Ֆինանսական պարտավորությունը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական 

պարտավորություններից, կարող է ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե  

 նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

 ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա 

կատարողականը գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, բանկի փաստաթղթավորված ռիսկերի 

կառավարման կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն և խմբավորման վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ  

 այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից 

մեկը կամ մի քանիսի և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը, թույլ է տալիս ողջ 

պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
 

Արժեթղթերի հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրեր և արժեղթղերի փոխատվության 

գործարքներ.  սովորական գործունեության ընթացքում Բանկը կնքում է ֆինանսական ակտիվների 

վաճառքի և հետգնման (ռեպո), ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների գնման և հետվաճառքի  

(հակադարձ ռեպո) պայմանագրեր: Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրերը օգտագործվում են 

Բանկի կողմից որպես գանձապետական կառավարման տարր:  

 

Ռեպո համաձայնագիրը իրենից ներկայացնում է վճարի կամ այլ հատուցման դիմաց ֆինանսական 

ակտիվի փոխանցում մեկ այլ կողմի և համապատասխան պարտավորություն՝ հետ գնելու այդ 

ֆինանսական ակտիվն ապագայում փոխանակման համար օգտագործված կանխիկ կամ այլ հատուցման 

գումարը գումարած տոկսը: Այս պայմանագրերը հաշվառվում են որպես ֆինանսական գործարքներ:   

  

Բանկը կնքում է արժեթղթերի հետգնման պայմանագրեր և արժեթղթերի փոխառության պայմանագրեր, 

ըստ որոնց այն ստանում կամ փոխանցում է գրավի առարկան՝ շուկայում ընդունված պրակտիկայի 

համաձայն: Հետգնման գործարքների ստանդարտ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետությունում, 

գրավառուն իրավունք ունի վաճառել կամ վերագրավադրել գրավի առարկան, պայմանով որ դրա դիմաց 

կվերադարձնի համարժեք արժեղթեր՝ գործարքի փակման ամսաթվին:  

 

Արժեթղթերի փոխանցումը կոնտրագենտներին միայն արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում, եթե դրա հետ միասին փոխացվում են նաև սեփականության հետ կապված ռիսկերը 

և օգուտները: 
 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ: Այլ ֆինանսական պարտավորությունները, ներառյալ այլ 

փոխառու միջոցները, ենթակա (սուբորդինացված) պարտավորությունները և այլ ֆինանսական 

պարտավորությունները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով, առանց գործարքի ծախսերի: 

 

Այլ ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 

օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ տոկոսային ծախսը ճանաչելով 

արդյունավետության հիմունքով: 

 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդն իրենից ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում 

ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքի հաշվարկի մեթոդ: Արդյունավետ 

տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որը ճշգրտորեն զեղչում է ապագա գնահատված կանխիկ 

վճարումները (ներառյալ բոլոր տեսակի միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված գումարները, 

որոնք կազմում են արդյունավետ տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված ծախսերը 

և այլ պարգևավճարներ կամ զեղչեր) ֆինանսական պարտավորության ակնկալվող գործողության 

ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, կամ (ըստ անհրաժեշտության) ավելի կարճ 

ժամանակահատվածում՝ հասցնելով սկզբնական ճանաչման պահին առկա զուտ հաշվեկշռային 

արժեքին:  
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Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչումը: Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական 

պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ Բանկի պարտավորությունները մարվում են, չեղյալ են 

համարվում կամ ուժը կորցնում են: Երբ միևնույն փոխատուի հանդեպ ունեցած ֆինանսական 

պարտավորությունը փոխարինվում է այլ ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն 

էականորեն տարբերվում են նախորդից, կամ եթե տեղի է ունեցել առկա պարտավորության պայմանների 

էական փոփոխություն, ապա նմանատիպ փոխանակումը կամ փոփոխությունը ճանաչվում է որպես 

սկզբնական պարտավորության ապաճանաչում և նոր պարտավորության ճանաչում: Ապաճանաչված 

ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և վճարված և վճարվելիք հատուցման 

տարբերությունը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում: 
 

Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր. Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագիրը մի 

այնպիսի պայմանագիր է, որի արդյունքում այդ պայմանագիրը տրամադրողը պարտավորվում է 

կատարել որոշակի վճարումներ, պայմանագիրը ստացողին փոխհատուցելով այն կորուստները, որը 

վերջինս կրում է որոշակի պարտապանի կողմից պարտքային գործիքի համաձայն սահմանված 

ամսաթվին վճարումներ չկատարելու արդյունքում:  
 

Բանկի կողմից տրամադրված ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերը սկզբնապես չափվում 

են դրանց իրական արժեքով, և եթե չեն դասակարգվում որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող, հետագայում չափվում են հետևյալ երկու մեծություններից առավելագույնով:   

 ՀՀՄՍ 37. Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ 
ստանդարտի համաձայն որոշված պայմանագրով նախատեսված պարտավորության գումարի, և  

 Ի սկզբանե ճանաչված գումարի՝ նվազեցված, ըստ անհրաժեշտության, հասույթի ճանաչման 

քաղաքականության համաձայն ճանաչված՝ կուտակված արժեզրկման չափով  
 

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ: Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Բանկն արտարժութային 

ռիսկը կառավարելու նպատակով կնքում է գործարքներ տարբեր ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով, 

այդ թվում՝ արտարժույթի սվոփեր և արտարժույթի փոխանակման պայմանագրեր: Նման ֆինանսական 

գործիքները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակով պահվող և դրանց հաշվառումն 

իրականացվում է ֆինանսական գործիքների սկզբնական ճանաչման քաղաքականությունների 

համաձայն, այնուհետև դրանք չափվում են իրական արժեքով: Կախված գործիքի շուկայական կամ 

պայմանագրային արժեքից, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններից, իրական արժեքը որոշվում է 

շուկայական գնանշումներով կամ գնային մոդելներով: Ածանցյալ ֆինանսական գործիքները համարվում 

են ակտիվներ, եթե դրանց իրական արժեքը դրական է և պարտավորություններ, եթե դրանց արժեքը 

բացասական է: Գործարքների շահույթը և վնասը վերոնշյալ գործիքների դեպքում գրանցվում են 

համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվություններում` որպես իրական արժեքով շահույթի և վնասի 

միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների/պարտավորությունների գործարքներից առաջացած զուտ 

օգուտ կամ վնաս: Ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխությունները ներառվում են օգուտում 

կամ վնասում: 
 

Բանկը որպես վարձակալ: Գործառնական վարձակալության վճարները ծախսագրվում են գծային 

մեթոդով վարձակալության ժամկետի ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ այլ 

պարբերական հիմունք ավելի ճշգրիտ է ներկայացնում վարձակալությունից տնտեսական օգուտների 

ստացման ժամանակային բաշխումը: Գործառնական վարձակալության պայմանագրով նախատեսված 

պայմանական վարձավճարները ծախսագրվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում են: 
 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ: Դրամական միջոցներն և դրանց համարժեքները 

ներառում են կանխիկ միջոցները, թղթակցային հաշիվների մնացորդները, որոնք զերծ են 

սահմանափակումներից և ժամկետային ավանդները, որոնց մարման նախնական ժամկետը չի 

գերազանցում 90 օրը, որոնք կարճ ժամկետում կարող են փոխարկվել կանխիկի և որոնք ծանրաբեռնված 

չեն պայմանագրային պարտավորություններով: 

 

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 
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Մետաղների բորսայի գնանշումների վրա: Գների  տատանումներն  արտացոլվում  են  թանկարժեք  

մետաղներով  գործառնություններից զուտ եկամուտ հոդվածում՝ այլ եկամուտներում կամ ծախսերում: 
 

Առգրավված ակտիվներ: Որոշակի հանգամանքներում, ակտիվներն առգրավվում են ժամկետանց 

վարկերի գծով գրավադրված գույքի վրա արգելանքի կիրառման դեպքում: Առգրավված ակտիվները 

չափվում են հաշվեկշռային արժեքից և վաճառքի ինքնարժեքից նվազագույնով: 
 

Հիմնական միջոցներ: Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված 

մաշվածությունը և արժեզրկման կորուստները, եթե այդպիսիք կան: 
 

Մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա և 

նախատեսված է զրոյացնելու ակտիվների արժեքը դրանց օգտակար ծառայության վերջում: 

Մաշվածությունը հաշվարկվում է ուղիղ գծային մեթոդով հետևյալ օգտակար ծառայության 

ժամկետներով՝ 
 

Հիմնական միջոցների դասը Օգտակար ծառայություն 

(տարիներ) 

Շենքեր  50 

Համակարգիչներ 3-5 

Մեքենաներ 8 

Վարձակալված ակտիվների բարելավումներ 20 

Այլ 8 

 

Վարձակալված ակտիվների բարելավումները ամորտիզացվում են վարձակալության ժամկետի և 

օգտակար ծառայության ժամկետից նվազագույնով, եթե առկա չէ ողջամիտ համոզվածություն այն մասին, 

որ Բանկը կստանա ակտիվի նկատմամբ սեփականության իրավունքը վարձակալության ժամկետի 

վերջում կամ կերկարաձգի վարձակալության ժամկետը: 
 

Հիմնական միջոցների տարրը ապաճանաչվում է այն օտարելիս կամ, երբ այդ ակտիվի շարունակական 

օգտագործումից այլևս տնտեսական օգուտներ չեն ենթադրվում: Հիմնական միջոցների վաճառքից կամ 

շրջանառությունից դուրսբերումից առաջացած ցանկացած օգուտ կամ վնաս հաշվարկվում է որպես 

ակտիվի վաճառքից ստացված միջոցների և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում է 

ֆինանսական արդյունքում: 
 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

 

Առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվներ: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող 

առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած 

կուտակված ամորտիզացիան և կուտակված արժեզրկումից կորուստները: Ամորտիզացիան օգտակար 

ծառայության ժամանակահատվածում հաշվարկվում է ուղիղ գծային մեթոդով: Օգտակար ծառայության 

ժամանակահատվածը և ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդը վերանայվում են յուրաքանչյուր 

հաշվետու տարվա վերջում՝ գնահատումներում ցանկացած փոփոխություն հաշվառելով առաջընթաց 

կերպով: Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել 

առանձին, հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված արժեզրկումից կորուստները:  
 

Ոչ նյութական ակտիվների ապաճանաչում: Ոչ նյութական ակտիվներն ապաճանաչվում են դրանք 

օտարելիս կամ երբ այլևս դրանց օգտագործումից կամ օտարումից չեն ակնկալվում հետագա 

տնտեսական օգուտներ: Ապաճանաչումից օգուտները կամ վնասները չափվում են որպես ակտիվի 

օտարումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում են ֆինանսական 

արդյունքում այն ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվն ապաճանաչվում է: 
 

Նյութական և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում, բացի գուդվիլից:  Յուրաքանչյուր հաշվետու 

տարվա վերջում Բանկը վերանայում է իր նյութական և ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային 

արժեքները՝ որոշելու համար արդյոք կա որևէ հայտանիշ, որ այս ակտիվներում եղել են արժեզրկումից 

կորուստներ: Եթե առկա է որևէ նմանատիպ հայտանիշ, ապա գնահատվում է ակտիվների 

փոխհատուցվող գումարը, որպեսզի որոշվեն  արժեզրկումից կորուստները (եթե այդպիսիք կան): Եթե 
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առանձին ակտիվի փոխհատուցվող գումարը հնարավոր չէ որոշել, Բանկը գնահատում է այն 

դրամաստեղծ միավորի փոխհատուցվող գումարը, որին այդ ակտիվը պատկանում է: Եթե հնարավոր է 

որոշել բաշխման ողջամիտ և հետևողական հիմունք, ապա կորպորատիվ ակտիվները ևս բաշխվում են 

առանձին դրամաստեղծ միավորներին, այլապես դրանք բաշխվում են դրամաստեղծ ակտիվների 

փոքրագույն խմբին, որոնց համար կարելի է որոշել խելամիտ և հետևողական հիմունք: 

 

Անորոշ օգտակար ծառայությամբ և օգտագործման համար դեռևս ոչ մատչելի ոչ նյութական ակտիվները 

ստուգվում են արժեզրկման առկայության տեսանկյունից առնվազն տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև երբ 

առկա է հայտանիշ, որ ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել: 

 

Փոխհատուցվող գումարն իրական արժեքից (հանած վաճառքի հետ կապված ծախսերը) և օգտագործման 

արժեքից առավելագույնն է. օգտագործման արժեքը գնահատելիս ակնկալվող ապագա դրամական 

հոսքերը բերվում են ներկա արժեքի՝ կիրառելով տոկոսադրույք մինչ հարկումը, որն արտացոլում է փողի 

ժամանակային արժեքի ընթացիկ շուկայական գնահատումը և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը, որոնցով 

ապագա գնահատված հոսքերը չեն ճշգրտվել: 

 

Եթե ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է ավելի քիչ, քան 

հաշվեկշռային արժեքը, ապա հաշվեկշռային արժեքն իջեցվում է մինչ փոխհատուցվող գումարը: 

Արժեզրկումից կորուստն անհապաղ ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի 

հաշվառվում վերագնահատված արժեքով: Վերջինիս դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտարկվում է 

որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում: 

 

Եթե հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի (կամ դրամաստեղծ 

միավորի) հաշվեկշռային արժեքն ավելացվում է մինչ վերանայված փոխհատուցվող գումարը, բայց 

այնպես, որ ավելացումից հետո հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը 

կորոշվեր, եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) գծով 

արժեզրկումից կորուստ ճանաչված չլիներ: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը անմիջապես 

ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի հաշվառվում վերագնահատված 

արժեքով, ինչի դեպքում արժեզրկումից կորստի հակադարձումը դիտարկվում է որպես 

վերագնահատումից արժեքի աճ: 
 

Ներդրումներ ասոցիացված ընկերություններում: Ասոցիացված ընկերությունը կազմակերպություն է, 

որտեղ Բանկն ունի նշանակալի ազդեցություն, բայց չի վերահսկում նրան առաձին կամ համատեղ՝ 

ներդրման օբյեկտի ֆինանսական և գործառնական քաղաքականության գծով որոշումներ ընդունելու 

միջոցով: Ներդրման օբյետի ակտիվներն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև գործունեության 

արդյունքներում ներդրողի բաժնեմասը ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլվում են 

բաժնեմասնակցության մեթոդով, բացի այն դեպքերից, երբ ներդրումը դասակարգվում է վաճառքի համար 

մատչելի: 

 

Ասոցիացված ընկերություններում ներդրումները հաշվառվում են ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում սկզբնական արժեքով, և ճշգրտվում են ասոցիացված ընկերության զուտ 

ակտիվներում Բանկի մասնակցության փոփոխությանը համապատասխան, հաշվի առնելով առանձին 

ներդրույմների արժեքի արժեզրկումից կորուստները: Բանկի բաժնեմասը գերազանցող՝ ասոցիացված 

ընկերության վնասները չեն ճանաչվում: 

 

Ներդրման ամսաթվով ասոցիացված ընկերության զուտ ակտիվների իրական արժեքը գերազանցող 

ներդրաման մասը ճանաչվում է որպես գուդվիլ: Ասոցիացված ընկերությունում ձեռքբերման ամսաթվի 

դրությամբ զուտ որոշելի ակտիվների իրական արժեքում բանկի ունեցած մասնակցությունից ցածր 

ձեռքբերման արժեքի տարբերությունը (ձեռքբերման գծով զեղչը) կրեդիտագրվում է շահույթում կամ 

վնասում՝ ձեռքբերման ժամանակահատվածում: 

 

Այն դեպքում երբ Բանկը գոծարքի մեջ է մտնում Բանկի հետ ասոցիացված ընկերության հետ, 

շահույթները կամ վնասները մարվում են Բանկի՝ տվյալ ասոցիացված կազմակերպությունում ունեցած 
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մասնակցության չափով: Կորուստները կարող են վկայել փոխանցվող ակտիվի արժեզրկման մասին, և 

այդ դեպքում համապատասխան արժեզրկման գծով պահուստավորում է պահանջվում: 

 

Հարկում 

Շահութահարկի գծով ծախսը ներառում է ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը և հետաձգված 

հարկը: 
 

Ընթացիկ հարկ: Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը հիմնված է տարվա հարկվող շահույթի վրա: 

Հարկվող շահույթը նաքխան հարկումը տարբերվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ներկայացվող շահույթից եկամտի և ծախսի 

այնպիսի տարրերի պատճառով, որոնք հարկման կամ նվազեցման ենթակա են այլ հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև այն տարրերի, որոնք երբևէ չեն հարկվելու կամ նվազեցվելու: 

Բանկի ընթացիկ հարկային պարտավորությունները հաշվարկվում են՝ կիրառելով հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ուժի մեջ մտած կամ, ըստ էության, ուժի մեջ մտած հարկի 

դրույքաչափերը:  
 

Հետաձգված հարկ: Հետաձգված հարկերը ճանաչվում են ժամանակավոր տարբերությունների գծով, 

որոնք առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և 

պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկման բազաների միջև: Հետաձգված հարկային 

պարտավորությունները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր 

տարբերությունների գծով: Հետաձգված հարկային ակտիվները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր 

նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով միայն այն չափով որքանով հավանական է, որ 

ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել նվազեցվող 

ժամանակավոր տարբերությունները: Նմանատիպ հետաձգված հարկային ակտիվները և 

պարտավորությունները չեն ճանաչվում այն ժամանակավոր տարբերությունների համար, որոնք 

առաջանում են ակտիվների և պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման պահին այնպիսի 

գործարքների արդյունքում, որոնք ազդեցություն չունեն ինչպես հաշվապահական, այնպես էլ հարկվող 

շահույթի վրա:  
 

Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են հարկվող ժամանակավոր 

տարբերությունների գծով՝ կապված հիմնական միջոցների և հաճախորդներին տրված վարկերի հետ, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Բանկն ի վիճակի է վերահսկել ժամանակավոր տարբերության մարման 

ժամանակային բաշխումը, կամ հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունը չի մարվի տեսանելի 

ապագայում: Հետաձգված հարկային ակտիվները նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով, 

կապված վերը նշված ներդրումների հետ, ճանաչվում են միայն այն չափով, որով հավանական է, որ 

առկա կլինի հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող է օգտագործվել ժամանակավոր տարբերությունը և 

ժամանակավոր տարբերությունը կմարի տեսանելի ապագայում:  

 

Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը պետք է վերանայվի յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվի այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ կստանա բավարար 

հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ մասամբ 

իրացնել:  
 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները պետք է չափվեն հարկերի այն դրույքների 

օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ակտիվի իրացման կամ պարտավորության 

մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային օրենքները), որոնք ուժի մեջ 

են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:  
 

Հետաձգված հարկային պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումը պետք է 

արտացոլի հարկային հետևանքները, որոնք կառաջանան՝ կախված այն եղանակից, որով Բանկը 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում, ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր ակտիվների կամ 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները:  
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Տարվա ընթացիկ և հետաձգված հարկեր: Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը ճանաչվում են շահույթում 

կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք վերաբերում են տարրերի, որոնք ճանաչվել են այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում, ինչի դեպքում 

ընթացիկ և հետաձգված հարկերը նույնպես ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում:  
 

Գործունեության հետ կապված հարկեր: Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են տարբեր այլ 

հարկատեսակներ ևս, որոնց գծով գումարների հաշվարկը կապված է Բանկի գործունեության հետ: Այս 

հարկերը ներառվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում՝ որպես գործառնական ծախսերի բաղադրիչ: 
 

Պահուստներ: Պահուստները ճանաչվում են, երբ Բանկն ունի ներկա պարտականություն (իրավական 

կամ կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Բանկից կպահանջվի 

կատարել պարտականությունը և պարտականության գումարը հավաստիորեն կարող է գնահատվել: 

 

Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու համար՝ 

հաշվի առնելով հարակից ռիսկերն և անորոշությունները: Եթե ժամանակի մեջ դրամի արժեքի 

ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն ծախսումների 

ներկա արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը մարելու համար: 

 

Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը 

մարելու համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես առանձին 

ակտիվ, երբ ըստ էության որոշակի է, որ կազմակերպության կողմից պարտականությունը մարելու 

դեպքում փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման գումարը կարող է արժանահավատորեն չափվել:  
 

Պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ: Պայմանական պարտավորությունները չեն 

ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում սակայն բացահայտվում են, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսքի 

հավանականությունը շատ փոքր է: Պայմանական ակտիվները չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի 

մասին հաշվետվությունում, բայց դրանք բացահայտվում են հաշվետվություններին կից 

ծանոթագրություններում այն դեպքերում, երբ դրանց հետ կապված տնտեսական օգուտների ներհոսքը 

համարվում է հավանական: 
 

Արտարժույթ: Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս Բանկի գործառնական արժույթից 

տարբեր այլ արժույթով (արտարժույթով) կատարված գործարքները ճանաչվում են գործարքի օրվա 

փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում արտարժույթով արտահայտված 

դրամային հոդվածները (տարրերը) վերահաշվարկվում են այդ օրվա փոխարժեքով: Իրական արժեքով 

հաշվառվող՝ արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային հոդվածները, վերահաշվարկվում են իրական 

արժեքի սահմանման օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով հաշվարկված սկզբնական արժեքով 

հաշվառվող ոչ դրամային հոդվածները չեն վերահաշվարկվում:  

 

Դրամային հոդվածների գծով առաջացող փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են  

շահույթում կամ վնասում դրանց առաջացման ժամանակաշրջանում : 

 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս Բանկի կողմից կիրառված փոխարժեքները տարվա 

վերջում հետևյալն են՝ 
 
 Միջին փոխարժեք  Սփոթ փոխարժեք  

 

2014թ.  2013թ.  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ 

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար 415.75  409.55  474.97  405.64 

ՀՀ դրամ/1 ԵՎՐՈ          552.09  544.06  577.47  559.54 

ՀՀ դրամ/1 ռուբլի 10.98  12.87  8.15  12.44 
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Գրավ: Բանկը որպես հաճախորդի պարտավորությունների ապահովման միջոց է ընդունում գրավ, երբ 

դա նպատակահարմար է համարվում: Գրավը հիմնականում լինում է հաճախորդի ակտիվների 

նկատմամբ կոշտ գրավի տեսքով և Բանկին պահանջի իրավունք է տալիս այս ակտիվների նկատմամբ 

հաճախորդի առկա և ապագա պարտավորությունների դիմաց:  

 

Բաժնետիրական կապիտալ: Բաժնետիրական կապիտալի համալրումները ճանաչվում են սկզբնական 

արժեքով: Թողարկված նոր բաժնեմասերին ուղղակիորեն վերագրելի ծախսերը, բացառությամբ 

ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներից, նվազեցվում են սեփական կապիտալից՝ առանց 

շահութահարկի:  
 

Սեգմենտների ներկայացում: Գործառնական սեգմենտը Բանկի բաղադրիչն է, որը ներգրավված է 

ձեռնարկատիրական գործունեություններում, որոնցից այն կարող է վաստակել հասույթներ և կրել 

ծախսեր (ներառյալ Բանկի այլ բաղադրիչների հետ գործառնություններին վերաբերող հասույթները և 

ծախսերը): Գործառնական սեգմենտների գործառնական արդյունքները կանոնավոր կերպով 

վերանայվում են Բանկի գլխավոր գործառնական որոշում կայացնողի կողմից՝ սեգմենտին միջոցների 

բաշխման վերաբերյալ որոշում կայացնելու և դրա գործունեության արդյունքները գնահատելու 

նպատակով: Գործառնական սեգմենտի գծով առկա է առանձին ֆինանսական տեղեկատվություն: 
 

Բանկի գործառնությունները բավականին ինտեգրացված են և կազմում են մեկ գործարար սեգմենտ ըստ 

ՖՀՄՍ 8 «Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի պահանջների: Ղեկավարությունն  առանձին  

հիմունքով  չի  ուսումնասիրում  Բանկի բաղադրիչների գործառնական արդյունքները: Բանկի 

ակտիվները հիմնականում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ իր հասույթի և շահույթի 

մեծ մասը Բանկը ստանում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող և Հայաստանի 

Հանրապետության հետ կապված գործառնություններից: Գլխավոր գործառնական որոշում կայացնողը, 

որը Բանկի դեպքում հանդիսանում է Խորհուրդը, միայն ստանում և ուսումնասիրում է Բանկին՝ որպես 

մեկ ամբողջությանը  վերաբերող  տեղեկատվությունը: 
 

3. Կարևոր հաշվապահական դատողությունների և գնահատումների հետ կապված 

անորոշության հիմնական աղբյուրները  
 

Բանկի հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառելիս Բանկի ղեկավարությանն անհրաժեշտ է 

լինում կատարել դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ այն ակտիվների և 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնք այլ աղբյուրներից ակնհայտ չեն 

երևում: Գնահատումներն և դրա հետ կապված ենթադրությունները հիմնված են նախկին փորձի և այլ 

համապատասխան գործոնների վրա: Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ 

գնահատումներից:  

 

Գնահատումներն և ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում են: Հաշվապահական 

գնահատումներում փոփոխությունները ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ փոփոխությունը 

տեղի է ունենում, եթե փոփոխությունը վերաբերում է միայն այդ ժամանակաշրջանին կամ 

փոփոխությունը ճանաչվում է այդ և ապագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունն ազդում է 

ընթացիկ և ապագա ժամանակաշրջանների վրա:  

 

Անորոշության գնահատման չափանիշների հիմնական աղբյուրները: Ստորև ներկայացվում են 

ապագային վերաբերող հիմնական ենթադրությունները և ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

գնահատումներից բխող անորոշության այլ հիմնական աղբյուրները, որոնք կրում են ակտիվների և 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների՝ հաջորդող ֆինանսական տարում էական 

ճշգրտումների առաջացման զգալի ռիսկ: 
 

Վարկերի արժեզրկում: Բանկը կանոնավոր կերպով վերանայում է իր վարկերը և դեբիտորական 

պարտքերը՝ դրանք արժեզրկման տեսանկյունից գնահատելու համար: Բանկի վարկերի արժեզրկման 

պահուստները սահմանվում են վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պորտֆելում առաջացած 

արժեզրկումից կորուստները ճանաչելու համար: Բանկը վարկերի և դեբիտորական պարտքերի 

արժեզրկման պահուստին կատարվող մասհանումների վերաբերյալ գնահատումները դիտարկում է 
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որպես գնահատման անորոշությունների հիմնական աղբյուր, որովհետև ա) դրանք բավականին զգայուն 

են մի ժամանակաշրջանից մյուսը տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ, քանի որ հիմնված են 

չվճարումների չափերի և ապագա կորուստների գնահատման վերաբերյալ ենթադրությունների վրա, 

որոնք կատարվել են անցյալ գործունեության փորձի հիման վրա և բ) ցանկացած զգալի տարբերություն 

Բանկի կողմից գնահատված կորուստների և դրանց փաստացի չափերի միջև կհանգեցնի 

անհրաժեշտության, որ Բանկը գրանցի հավելյալ պահուստներ, որոնք կարող են ունենալ նշանակալի 

ազդեցություն նրա ապագա ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

Բանկը կիրառում է անհատական և խմբային գնահատումների համադրություն՝ հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ արժեզրկման պահուստին մասհանումները որոշելիս:  

 

Անհատական գնահատումները կիրառվում են այն վարկերի և դեբիտորական պարտքերի համար, որոնք 

առանձին վերցված նշանակալի են: Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը, որոնց մնացորդը սեփական 

կապիտալի 0.2%-ից ավելին է կազմում, առանձին վերցված համարվում են նշանակալի: Բանկն 

օգտագործում է ղեկավարության գնահատումը՝ գնահատելու համար արժեզրկումից կորուստների 

գումարները, այն դեպքում երբ վարկառուն ունի ֆինանսական դժվարություններ, և առկա են 

սակավաթիվ պատմական տվյալներ՝ կաապված համանման վարկառուների հետ:  

 

Առանձին վերցված նշանակալի վարկերն և դեբիտորական պարտքերը, որոնք արժեզրկված չեն, ինչպես 

նաև բոլոր այն վարկերն և դեբիտորական պարտքերը, որոնք անհատապես չեն գնահատվել, ներառվում 

են խմբային հիմունքով գնահատվող վարկերի և դեբիտորական պարտքերի մեջ: Խմբային հիմունքով 

գնահատվող վարկերն և դեբիտորական պարտքերը խմբավորվում են ըստ նմանատիպ վարկային ռիսկի 

բնութագրիչների և կետանցվածության կարգավիճակի և գնահատվում համապատասխանաբար: Բանկը 

ապագա դրամական հոսքերում փոփոխությունները գնահատում է՝ ելնելով նախկին ցուցանիշներից, 

հաճախորդների նախկին վարքագծից, տվյալ խմբի վարկառուների կողմից վճարումների կատարման 

իրավիճակի վատթարացման դիտարկելի տվյալներից, ինչպես նաև տնտեսական պայմաններից, որոնք 

առնչություն ունեն խմբի ակտիվների գծով պարտավորությունների չկատարման հետ:  Ղեկավարությունն 

օգտագործում է գնահատականներ՝ ելնելով վնասների գծով առկա փորձից այն ակտիվների գծով, որոնք 

ունեն վարկային ռիսկին բնորոշ հատկանիշներ և առկա է վարկերի խմբին համանման արժեզրկման 

հայտանիշ: Բանկը հիմնվում է ղեկավարության դատողության վրա՝ վարկերի խմբի գծով դիտարկելի 

տվյալները ճշգրտելու համար այնպես, որ դրանք արտացոլեն պատմական տվյալներում չարտացոլված 

ընթացիկ հանգամանքները: 

 

Խմբային հիմունքով գանահատման մեթոդոլոգիայի խնդիրն է՝ ապահովել, որ արժեզրկումից կորստի 

պահուստը արտացոլի կորստի պատճառ հանդիսացող իրադարձությունները, որոնք արդեն տեղի են 

ունեցել, սակայն դեռ չեն գնահատվել անհատական հիմունքով: 2014թ. ընթացքում Բանկը վերանայել է 

արժեզրկումից կորստի պահուստի գնահատականը խմբային հիմունքով գնահատվող վարկերի գծով և 

կիրառել է խմբային արժեզրկման դրույքաչափեր, որոնք տարբեր են մինչ այդ կիրառված 

դրույքաչափերից : Եթե խմբային հիմունքով գնահատվող վարկերի գծով կիրառվեին նախկինում 

կիրառված խմբային արժեզրկման դրույքաչափերը, ապա խմբային հիմքունքով գնահատվող վարկերի 

արժեզրկման պահուստի մասնահանումները հաշվետու ժամանակաշրջանի համար կաճեր 290,000 

հազար դրամով:   

 

Ֆինանսական հաշվետվություններում ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով պահուստավորումը 

որոշվում է՝ ելնելով ներկա տնտեսական և քաղաքական հանգամանքներից: Բանկը հնարավորություն 

չունի կանխատեսելու հանգամանքների փոփոխությունները Հայաստանում և դրանց հնարավոր 

ազդեցությունները ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից կորուստների պահուստի համարժեքության 

վրա ապագա ժամանակաշրջաններում:  
 

2014 և 2013թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համախառն վարկերն կազմում էին համապատասխանաբար՝ 

52,793,946 և 41,511,187 հազար դրամ, իսկ պահուստին մասնահանումը՝ համապատասխանաբար  736,558 

և 817,445 հազար դրամ:   
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4. Նոր և վերանայված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտների  կիրառումը 
 

4.1. Փոփոխություններ ՖՀՄՍ-ներում, որոնք ազդում են ֆինանսական հաշվետվություններում 

ներկայացված գումարների վրա 
  

Ընթացիկ տարում ընդունվել են հետևյալ նոր և վերայնաված Ստանդարտները և դրանց 

մեկնաբանությունները: 

 Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10, ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27 ստանդարտներում. Ներդրումային ընկերություններ  
 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 32 ստանդարտում. Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների հաշվանցում  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 36 ստանդարտում. Վերականգնվող գումարների բացահայտումը ոչ 
ֆինանսական ակտիվների գծով  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 39 ստանդարտում. Ածանցյալ գործիքների վերաձևակերպում և հեջային 
հաշվառման շարունակում  

 ՖՀՄՄԿ 21. Տուրքեր: 
 

Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10, ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27 ստանդարտներում: Ներդրումային ընկերություններ. 

ՖՀՄՍ 10-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները սահմանում են բացառույթուններ ներդրումային 

ընկերության դուստր ընկերությունների համախմբման պահանջներից: Փոխարենը, ներդրումային 

ընկերությունից պահանջվում է դուստր ընկերություներում ունեցած մասնակցությունը չափել իր 

համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

Այս բացառությունը չի առնչվում ներդրումային ընկերության դուստր ընկերություններին, որոնք 

տրամադրում են ծառայություններ, որոնք առնչվում են ներդրումային ընկերության ներդրումային 

գործունեությանը:   
 

Որպես ներդրումային ընկերություն որակվելու համար հաշվետու ընկերությունից պահանջվում է՝   

 ձեռք բերել միջոցներ մեկ կամ ավելի ներդրողների կողմից՝ մասնագիտական ներդրումային 

կառավարման ծառայություններ տրամադրելու նպատակով 

 Պարտավորություն ստանձնել ներդրող(ներ)ի հանդեպ առ այն, որ իր գործունեության նպատակը 

միջոցների ներդրումն է կապիտալի արժևորման կամ ներդրումային եկամուտ ստանալու կամ այդ 

երկուսի համատեղման միջոցով եկամտաբերության ապահովումն է, և 

 Գնահատել հիմնականում իր բոլոր ներդրումների կատրողականը իրական արժեքի սկզբունքով: 
 

Համապատասխան փոփոխություններ են տեղի ունեցել ՖՀՄՍ 12 և ՀՀՄՍ 27-ում՝ ներդրումային 

կազմակերպությունների կողմից նոր բացահայտումների պահանջները արտացոլելու համար: 
 

Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չունեն Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, 

քանի որ Բանկը ներդրումային ընկերություն չէ: 
 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 32 ստանդարտում: Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների հաշվանցում: ՀՀՄՍ 32-ը պարզաբանում է ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների հաշվանցմանը վերաբերող պահանջները: Մասնավորապես, այս 

փոփոխությունները պարզաբանում են այնպիսի հասկացությունների նշանակությունը, ինչպիսիք են՝ 

«ներկայումս ունի հաշվանցման իրավաբանորեն գործադրելի իրավունք» և «միաժամանակյա իրացում և 

մարում»: 
 

Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չունեն Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, 

քանի որ Բանկը չունի ֆինանսական ակտիվներ կամ ֆինանսական պարտավորություններ, որոնք 

ենթակա են հաշվանցման: 
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Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 36 ստանդարտում. Վերականգնվող գումարների բացահայտումը ոչ 

ֆինանսական ակտիվների գծով: ՀՀՄՍ 36 ստանդարտը ակտիվի կամ դրամաստեղծ միավորի 

վերականգնվող արժեքի հաշվանցման պահանջը սահմանափակում է այն ժամանակահատվածներով, 

որոնցում արժեզրկումից կորուստը ճանաչվել է կամ հակադարձվել: Ավելին, դրանք ընդլայնում և 

պարզաբանում են բացահայտման պահանջները այն դեպքերում, երբ ակտիվի կամ դրամաստեղծ 

միավորի վերականգնվող արժեքը որոշվել է իրական արժեքից հանած իրացման գին հիմունքներով: Նոր 

բացահայտումները ներառում են իրական արժեքի հիերարխիան, հիմնական ենթադրությունները և 

գնահատման տեխնիկաները, որոնք համապատասխանում են ՖՀՄՍ 13 Իրական արժեքով չափումներ 

ստանդարտով պահանջվող բացահայտումներին: 

Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չունեն ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, քանի որ 

Բանկը չունի  արժեզրկումից կորուստներ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով: 

 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 39 ստանդարտում. Ածանցյալ գործիքների վերաձևակերպում և հեջային 

հաշվառման շարունակում: Այս փոփոխությունները թույլ են տալիս շարունակել հեջային հաշվառումը 

այն դեպքում, երբ ածանցյալ գործիքը վերաձևակերպվում է քլիրինգային գործարքի կողմի վրա և 

բավարարված են որոշակի պայմաններ: Այս փոոփոխությունով նաև պարզաբանվում է, որ 

վերաձևակերպման արդյունքում հեջավորման գործիք հանդիսացող ածանցյալ գործիքի իրական արժեքի  

ցանկացած փոփոխություն պետք է ներառվի հեջի արդյունավետության գնահատման և չափման 

գնահատման գործընթացում: 

Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չեն ունենում Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների 

վրա, քանի որ Բանկը չի կիրառում հեջային հաշվառում: 

 

ՖՀՄՄԿ 21 Տուրքեր. Այս մեկնաբանությունը կիրառելի է պետական մարմինների կողմից կիրառվող բոլոր 

տեսակի վճարումների գծով, բացառությամբ շահութահարկի, որոնք լուսաբանվում են ՀՀՄՍ 12 

ստանդարտով, և բացառությամբ օրենքի խախտման դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքների: 

Մեկնաբանությունը պարզաբանում է, որ տուրքերի վճարման պարտավրությունը պետք է ճանաչվի 

միայն այն դեքում, երբ պարտադրող իրադարձություը տեղի է ունեցել, և ուղղություն է տալիս այն մասին, 

թե արդյոք պարտավորությունը պետք է ճանաչվի առաջընթաց սկզբունքով որոշակի 

ժամանակահատվածի համար, թե ամբողջությամբ պետք է ճանաչվի կոնկրետ ամսաթվի դրությամբ: 

 

Մեկնաբանությունը ազդեցություն չի ունեցել ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, բացառությամբ 

Բանկի քաղաաքականության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունների: 
 

Բանկը չի իրականացրել որևէ հրապարակված սակայն դեռևս չգործող ստանդարտի, փոփոխության կամ 

մեկնաբանության վաղ կիրառություն: 
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Ընդունված, սակայն դեռևս չգործող նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ներ  
 

Բանկը դեռևս չի կիրառել հետևյալ նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ները, որոնք հրապարակվել են, սակայն 

դեռևս չեն գործում: 
 

  Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 19 ստանդարտում. Սահմանված 
հատուցումների պլաններ. Աշխատակիցների հատկացումներ 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2010-2012 ցիկլ 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2011-2013 ցիկլ 

Գործում է 2014թ. հուլիսի 1-ին սկսվող 

կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, և 

թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ 

կիրառումը: 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2012-2014 ցիկլ 

 ՖՀՄՍ 14. Հետաձգված սակագնային ճշգրտումների հաշիվներ 

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38 ստանդարտներում. 

Մաշվածության և ամորտիզացիայի ընդունելի մեթոդների 
պարզաբանում  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 27 ստանդարտներում.  

Բաժնեմասնակցության մեթոդը առանձին ֆինանսական 
հաշվետվություններում  

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 41 ստանդարտներում. 

Գյուղատնտեսություն: Բերքատու բույսեր  

 Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 11 ստանդարտում. Համատեղ 
գործունեությունում մասնակցության հաշվառում 

 Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10 և ՀՀՄՍ 28 ստանդարտներում. 

Ներդրողի և նրա հետ ասոցիասցված կազմակերպության կամ 
համատեղ ձեռնարկման միջև ակտիվների վաճառք կամ 
հատկացում 

 Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 1 ստանդարտում: Բացահայտման 
նախաձեռնության ծրագիր 

 

 

 

 

Գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին սկսվող 

կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, և 

թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ 

կիրառումը: 

 ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ  Գործում է 2017թ. հունվարի 1-ին սկսվող 

կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, և 

թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ 

կիրառումը: 

 ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ Գործում է 2018թ. հունվարի 1-ին սկսվող 

կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, և 

թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ 

կիրառումը: 
 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 19 ստանդարտում. Սահմանված հատուցումների պլաններ. Աշխատակիցների 

հատկացումներ. ՀՀՄՍ 19՝ Աշխատակիցների հատուցումներ ստանդարտում տեղի ունեցած 

փոփոխությունները հստակեցնում են, թե ինչպես աշխատակիցների կամ երրորդ կողմերի 

հատկացումները, որոնք փոխկապակցված են ծառայության հետ, պետք է վերագրվեն  ծառայության 

ժամանակահատվածներին:  Ավելին, փոփոխությունները գործնական կիրառություն են սահմանում այն 

դեպքում, եթե հատկացումների գումարները կախված չեն աշխատած տարիների քանակից. նման 

դեպքում հնարավորություն է ընձեռվում, սակայն ոչ՝ պահանջվում, նման հատկացումները ճանաչել 

որպես ծառայության արժեքի նվաեցում՝ այն ժամանակահատվածում, երբ մատուցվել է 

համապատասխան ծառայությունը:  

 
Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունները ազդեցություն կունենան Բանկի 

ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, քանի որ Բանկը չունի սահմանված հատուցումների պլան: 

 

ՖՀՄՍ 14: Հետաձգված սակագնային ճշգրտումների հաշիվներ. ՖՀՄՍ 14-ը թույլ է տալիս 

կազմակերպությանը, որն առաջին անգամ է ներդնում ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 

Ստանդարտները, շարունակել հաշվառել հետաձգված սակագնային ճշգրտումների հաշիվներում տեղի 

ունեցած փոփոխությունները, սակավաթիվ փոփոխություներով, ըստ նախորդ հաշվապահական  
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հաշվառման ստանդարտի՝ ինչպես ՖՀՄՍ առաջին անգամ ըւնդունման դեոպքում, այնպես էլ 

հետգայաում ֆինանսական հաշվետվոթյուններում:   

 

ՖՀՄՍ 14-ի կիրառումը որևէ ազդեցություն չի ունենա Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, 

քանի որ Բանկը առաջին անգամ ՖՀՄՍ ներդրում չի իրականացնում: 

 

ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ. 2014թ. մայիսին հրապարակվել է ՖՀՄՍ 

15-ը, որը միասնական համընդհանուր մոդել է սահմանում կազմակերպությունների կողմից 

հաճախորդների հետ պայմանագրերից գոյացած հասույթի հաշվառման համար: ՖՀՄՍ 15-ը ուժի մեջ 

մտնելուց հետո կփոխարինի ներկայումս գործող հասույթի ճանաչման ուղեցույցը, այդ թվում՝ ՀՀՄՍ 18 

Հասույթ, ՀՀՄՍ 11 Կառուցման պայմանագրեր և դրանց հարակից մեկնաբանությունները: 

 

ՖՀՄՍ 15-ի հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, որ Բանկը պետք է ճանաչի հասույթը՝ 

ներկայացնելով խոստացված ապրանքների կամ ծառայությունների՝ հաճախորդին փոխանցման փաստը՝ 

այն գումարով, որը Բանկը ակնկալում է ստանալ այդ ապրանքների և ծառայությունների դիմաց: 

Մասնավորապես, ստանդարտը ներկայացնում է որոշակի հիմունքներով մշակված հինգ քայլից 

բաղկացած մոդել, որը կիրառելի է հաճախորդների հետ ունեցած բոլոր պայմանագրերի գծով: 

Մոդելում ներկայացված են հետևյալ հինգ քայլերը՝ 

 Հաճախորդի հետ ունեցած պայմանագրի սահմանում, 

 Պայմանագրի կատարման պարտավորությունների սահմանում,  

 Գործարքի գնի որոշում, 

 Գործարքի գնի բաշխում պայմանագրի կատարման պարտավորությունների նկատմամբ,  

 Հասույթի ճանաչում այն ժամանակ (կամ այն բանից հետո), երբ Բանկը բավարարում է պայմանագրի 

կատարման պարտավորությունը: 
 

Ըստ ՖՀՄՍ 15-ի, Բանկը ճանաչում է հասույթը այն ժամանակ, կամ այն բանից հետո, երբ պայմանագրի 

կատարման պարտավորությունը բավարարված է, այսինքն՝ երբ տվյալ կատարման պարտավորությանն 

առնչվող ապրանքների կամ ծառայությունների վերահսկողությունը փոխանցվում է հաճախորդին: Ավելի 

նկարագրական ուղեցույց է ավելացվել նաև այնպիսի թեմաների մասով, ինչպիսիք են հասույթի 

ճանաչման պահը, փոփոխական հատուցման հաշվառումը, պայմանագրի կատարման և ձեռքբերման 

հետ կապված ծախսերը և մի շարք այլ հարակից հարցեր: Նաև ներկայացված են նոր բացահայտումներ 

հասույթի գծով: 

Բանկի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 15-ի կիրառումը ապագայում կարող է ազդեցություն 

ունենալ հասույթի ճանաչման գումարի և ժամկետների վրա: Սակայն նպատակահարմար չէ ՖՀՄՍ 15-ի 

ազդեցության վերաբերյալ ողջամիտ գնահատում տրամադրելը առանց մանրամասն ուսումնասիրություն 

իրականացնելու դրա ազդեցության վերաբերյալ:  

 

ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ. 2009թ. նոյեմբերին հրապարակված ՖՀՄՍ 9 նոր պահանջներ է 

սահմանել  ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման համար: ՖՀՄՍ 9 փոփոխվել է 2010թ. 

հոկտեմբերին՝ ներառելով ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգման և չափման, ինչպես 

նաև ապաճանաչման պահանջներ, ինչպես նաև՝ 2013թ. նոյեմբերին՝ սահմանելով հեջավորման 

ընդհանուր հաշվառման նոր պահանջներ: 2014թ. հուլիսին ՀՀՄՍԽ-ն թողարկեց ՖՀՄՍ 9-ի լրամշակված 

տարբերակը, որում հիմնականում ներկայացված են ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով 

պահանջները, ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման գծով սահմանափակ 

թվով փոփոխություններ: ՖՀՄՍ 9 նպատակ ունի փոխարինելու ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ. 

ճանաչումը և չափումը ստանդարտը: 

 

ՖՀՄՍ 9-ի հիմնական պահանջները հետևյալն են՝ 
 

 Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և չափումը. Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում 

են ըստ բիզնես մոդելի, որով դրանք պահվում են, ինչպես նաև ըստ պայմանագրով նախատեսված 

դրամական հոսքերի բնութագրերի: Մասնավորապես, պարտքային գործիքները, որոնք պահվում են 

բիզնես մոդելում՝ նպատակ ունենալով հավաքագրել պայմանագրով նախատեսված դրամական 

հոսքերը, և պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերն իրենից ներկայացնում են միայն մայր 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
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գումար և դրա չվճարված մասի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսների հավաքագրում, սկզբնական 

ճանաչումից հետո սովորաբար չափվում են ամորտիզացված արժեքով: ՖՀՄՍ 9-ի 2014թ. 

տարբերակում ներկայացվում է «իրական արժեք այլ համապարփակ եկամտի միջոցով» 

հասկացությունը այն պարտքային գործիքների գծով, որոնք պահվում են բիզնես մոդելում՝ նպատակ 

ունենալով թե հավաքագրել պայմանագրային դրամական հոսքերը և թե վաճառել ֆինանսական 

ակտիվները, և որոնք ըստ պայմանագրի պայմանների բաղկացած են ֆինանսական ակտիվներից, 

որոնք առաջացնում են որոշակի ամսաթվերի դրությամբ դրամական հոսքեր, որոնք իրենցից 

ներկայացնում են միմիայն մայր գումար և դրա չվճարված մասի նկատմամբ հաշվարկված 

տոկոսների հավաքագրում՝ սկզբնական ճանաչումից հետո չափվելով իրական արժեքով այլ 

համապարփակ եկամտի միջոցով: Բոլոր այլ պարտքային և կապիտալ ներդրումները չափվում են 

իրենց իրական արժեքով: Ավելին, ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն, կազմակերպությունները կարող են 

փոփոխման ոչ ենթակա որոշում կայացնել հետագա փոփոխությունները ներկայացնելու սեփական 

կապիտալում (որը չի պահվում առևտրային նպատակներով) ներդրման իրական արժեքով՝ այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում, ընդ որում շահույթում կամ վնասում ճանաչելով 

միայն շահութաբաժինների տեսքով եկամուտը: 

 Ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգումը և չափումը. Ֆինանսական 

պարտավորությունները դասակարգվում են նույն կերպ՝ ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն, սակայն առկա են 

տարբերություններ կապված Բանկի սեփական պարտքային ռիսկի չափմանը վերաբերող 

պահանջների հետ: ՖՀՄՍ 9-ով պահանջվում է, որպեսզի ֆինանսական պարտավորության իրական 

արժեքի փոփոխությունը, որը վերագրելի է տվյալ պարտավորությանը բնորոշ պարտքային ռիսկին, 

ներկայացվի այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում, եթե պարտավորության պարտքային 

ռիսկի փոփոխությունների ազդեցության ճանաչումը այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում 

չի ստեղծում կամ մեծացնում շահույթում կամ վնասում հաշվառման անհամապատասխանությունը: 

Ֆինանսական պարտավորության պարտքային ռիսկին վերագրվող՝ իրական արժեքի 

փոփոխությունները հետագայում չեն դասակարգվում շահույթում կամ վնասում: 

 Արժեզրկում. ՖՀՄՍ 9-ի 2014թ. տարբերակում ներկայացվում է «Ակնկալվող վարկային վնասի» 

մոդելը ֆինանսկան ակտիվների արժեզրկման չափման նպատակով՝ ի հակադրություն ՀՀՄՍ 39-ով 

նախատեսված հաշվեգրված վարկային վնասի մոդելի: Ակնկալվող վարկային վնասի մոդելով 

պահանջվում է, որպեսզի Բանկը հաշվառի ակնկալվող վարկային վնասները և այդ ակնկալվող 

վարկային վնասներում տեղի ունեցած փոփոխությունները յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 

դրութամբ՝ արտացոլելու համար պարտքային ռիսկում սկզբնական ճանաչման պահից ի վեր տեղի 

ունեցած փոփոխությունները: Այլ կերպ ասած՝ վարկային պատահարի տեղի ունենալը այլևս 

անհրաժեշտ պայման չէ վարկային վնաս ճանաչելու տեսանկյունից: 

 Հեջավորման հաշվառում. Ներկայացնում է հեջավորման հաշվառման նոր մոդել, որը նպատակ ունի 

սերտ համապատասխանություն ապահովել կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական և ոչ 

ֆինանսական ռիսկերի հեջավորման ընթացքում գործադրվող ռիսկերի կառավարման 

գործընթացներին: Ըստ ՖՀՄՍ 9-ի ավելի ճկուն մոտեցում է սկսել կիրառվել հեջային հաշվառման 

ենթակա գործարքների տեսակների մասով, մասնավորապես, ընդլայնվել են այն գործիքների 

տեսակները, որոնք կարող են դիտարկվել որպես հեջավորման գործիքներ, և ոչ ֆինանսական 

միավորների ռիսկի տարրերի տեսակները, որոնք ենթակա են հեջային հաշվառման: Ավելին, 

արդյունավետության ստուգումը փոխարինվել է «տնտեսական հարաբերությունների» սկզբունքով: 

Բացի այդ, այլևս չի պահանջվում հեջի արդյունավետության հետընթաց գնահատում: Ներդրվել են նաև 

Բանկի ռիսկերի կառավարման գործունեության գծով բացահայտման լրացուցիչ պահանջներ: 

 Ապաճանաչում. Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների ապաճանաչման 

պահանջները շարունակելու են գործել ըստ ՀՀՄՍ 39: 
 

Այս ստանդարտն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ից և թույլ է տրվում դրա վաղ կիրառումը: 

Կախված ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման ընտրված մոտեցումից, անցումային շրջանում  տարբեր պահանջների 

գծով առաջին անգամ կիրառում կարող է տեղի ունենալ մեկ կամ մեկից ավելի ամսաթվերով: 
 

Բանկի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումը ապագայում կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների գծով 

ներկայացված գումարների վրա: Սակայն, նպատակահարմար չէ     ՖՀՄՍ 9-ի ազդեցության վերաբերյալ 

ողջամիտ գնահատում տրամադրելը առանց մանրամասն ուսումնասիրություն իրականացնելու դրա 

ազդեցության վերաբերյալ: 
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Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 11 ստանդարտում. Համատեղ գործունեությունում մասնակցության հաշվառում: 

ՖՀՄՍ 11-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները ուղեցույց են տրամադրում այն մասին, թե ինչպես 

հաշվառել համատեղ գործունեության ձեռքբերումը, որը հանդիսանում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության միավորում ըստ ՖՀՄՍ 3-ի: Մասնավորապես, այս փոփոխությամբ սահմանվում է, որ 

կիրառելի են ՖՀՄՍ 3-ով և այլ ստանդարտներով  սահմանված՝ ձեռնարկատիրական գործունեության 

միավորումների հաշվառման համապատասխան սկզբունքները: Միևնույն պահանջը պետք է կիրառվի 

համատեղ գործունեության ձևավորման դեպքում, այն և միայն այն դեպքում, եթե գործող 

ձեռնարկատիրական միավորը հատկացվում է համատեղ գործունեության՝ վերջինիս մասնակցող 

կողմերից մեկի կողմից:  Համատեղ գործունեություն իրականացնողը նաև պետք է բացահայտի 

համապատասխան տեղեկատվությունը ըստ ՖՀՄՍ  3-ի և ձեռնարկատիրական գործունեության 

միավորումների համար կիրառելի այլ ստանդարտների:  
 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն 

կունենա Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա: 

 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38 ստանդարտներում. Մաշվածության և ամորտիզացիայի ընդունելի 

մեթոդների պարզաբանում. ՀՀՄՍ 16-ում կատարված փոփոխությունները արգելում են 

կազմակերպություններին հիմնական միջոցի միավորների նկատմամբ կիրառել հասույթի հիման վրա 

մաշվածության մեթոդը: ՀՀՄՍ 38 ստանդարտի փոփոխությունները ներկայացնում են վիճարկելի 

ենթադրություն առ այն, որ հասույթը չի հանդիսանում ակտիվի ամորտիզացիայի համար պատշաճ հիմք: 

Այս ենթադրությունը կարող է վիճարկվել միայն այն դեպքում, երբ ոչ նյութական ակտիվն արտահայտված է 

որպես հասույթի չափման միավոր, կամ երբ հնարավոր է ցույց տալ, որ ոչ նյութական ակտիվի գծով 

հասույթը և դրա գծով տնտեսական օգուտների սպառումը սերտորեն փոխկապակցված են: 
 

Այս փոփոխությունները կիրառվում են առաջընթաց կերպով 2016թ. սկսվող կամ դրանց հաջորդող 

տարեկան ժամանակահատվածների համար: Ներկայումս Բանկը կիրառում է ուղիղ գծային մեթոդը իր 

հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների մաշվածության և ամորտիզացիայի համար:   

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 41 ստանդարտներում. Գյուղատնտեսություն. Բերքատու բույսեր: 

ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 41 ստանդարտներում տեղի ունեցած փոփոխությունները սահմանում են բերքատու 

բույս հասկացությունը և պանաջում, որպեսի բերքատու բույսի հատկանիշներ ունեցող կենսաբանական 

ակտիվները հաշվառվեն որպես հիմնական միջոց՝ համաձայն ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի՝ ՀՀՄՍ 41 

ստանդարտի փոխարեն: Բերքատու բույսի վրա աճող բերքը շարունակում է հաշվառվել որպես 

գյուղատնտեսական արտադրանք ըստ ՀՀՄՍ 41-ի:   

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն 

կունենա Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա: 

 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 27 ստանդարտում:  Բաժնեմասնակցության մեթոդը առանձին ֆինանսական 

հաշվետվություններում: ՀՀՄՍ 27-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները թույլ են տալիս 

կազմակերպությանը՝ կիրառել բաժնեմասնակցության մեթոդը՝ որպես տարբերակ դուստր 

ընկերություններում, համատեղ ձեռնարկումներում և ասոցիացված կազմակերպություններում 

ներդրումները առանձին ֆինանսական հաշվետվություններում հաշվառման համար: Փոփոխությունը 

գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան ժամանակահատվածների 

համար, և թույատրվում է դրանց ավելի վաղ կիրառումը: 

 

 Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, քանի որ Բանկը չի պատրաստում առանձին 

հաշվետվություններ: 
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Փոփոխություններ ՖՀՄՍ 10 և ՀՀՄՍ 28 ստանդարտում. Ներդրողի և նրա հետ ասոցիասցված 

կազմակերպության կամ համատեղ ձեռնարկման միջև ակտիվների վաճառք կամ հատկացում: 

Փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ասոցիացված կազմակերպությանը կամ համատեղ 

ձեռնարկմանը ակտիվների իրացման կամ հատկացման դեպքում, կամ վերահսկողության կորստի 

դեպքում, եթե համատեղ վերահսկողությունը կամ նշանակալի ազդեցությունը պահպանվում է 

գործարքում, որում ներգրավված են ասոցիացված կամ համատեղ ձեռնարկումներ, օգուտի և վնասի 

ճանաչման չափը կախված է նրանից, թե արդյոք ակտիվները կամ դուստր ընկերությունը իրենցից 

ներկայացնում են ձեռնարկատիրական գործունեության միավոր՝ ինչպես սահմանված է ՖՀՄՍ 3-ում: Եթե 

ակտիվը կամ դուստր ընկերությունը իրենցից ներկայացնում են ձեռնարկատիրական գործունեության 

միավոր, ցանկացած օգուտ կամ վնաս ճանաչվում է ամբողջությամբ: Եթե ակտիվը կամ դուստր 

ընկերությունը իրենցից չեն ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեության միավոր, ապա 

կազմակերպության օգուտի կամ վնասի մասը չի ներառվում ճանաչման մեջ: 

Փոփոխությունը գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, և թույլատրվում է դրանց ավելի վաղ կիրառումը:  

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ   1 ստանդարտում: Բացահայտման նախաձեռնության ծրագիր.  Այս 

փոփոխություններով պարզաբանվում են տեղեկատվության բացահայտման սկզբունքները: Ընդլայնվում 

է էականության սահմանումը: Այն սահմանում է տվյալների ընդհանրացման և տարանջատման 

պահանջները, պարզաբանում է, որ էականությունը կիրառելի է ֆինանսական հաշվետվությունների 

բոլոր բաժինների վրա, և անգամ այն դեպքերում, եթե ստանդարտներով պահանջվում է 

առանձնահատուկ բացահայտումների գծով էականության չափանիշների կիրառում: Ստանդարտը նաև 

ավելի ընդլայնված ուղեցույցներ է պարունակում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության և 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության ներկայացման, ինչպես նաև 

ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունների հերթականության վերաբերյալ: 

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը որևէ ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2010-2012 ցիկլ 

ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումների 2010-2012թթ. ցիկլը ներառում է մի շարք ՖՀՄՍ-ների 

փոփոխություններ, որոնք ներկայացված են ստորև: 

 
ՖՀՄՍ 2-ի փոփոխությամբ տեղի է ունենում փոփոխություն «իրավունքի առաջացման պայմաններ» և 

«շուկայական պայմաններ» հասկացությունների սահմանման մեջ, ավելացնելով «կատարողական 

պայմաններ» և «ծառայության պայմաններ» հասկացությունների սահմանումները, որոնք նախկինում 

ներառված էին «իրավունքի առաջացման պայմանների» սահմանման մեջ: 

 
ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ պայմանական վճարումը, որը դասակարգվում է 

որպես ակտիվ կամ պարտավորություն, պետք է չափվի իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ, անկախ նրանից, թե արդյոք պայմանական վճարը ֆինանական գործիք է 

համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի կամ ՖՀՄՍ 9-ի, կամ ոչ ֆինանսական ակտիվ կամ պարտավորություն է: 

 

ՖՀՄՍ 8-ում տեղի ունեցած փոփոխություններով պահանջվում է, որպեսզի ընկերությունը բացահայտի 

ղեկավարության դատողությունները՝ կիրառելով ամբողջականացման չափանիշը գործառնական 

սեգմենտների նկատմամբ և պարզաբանվում է, որ հաշվետու սեգմենտի ընդհանուր ակտիվների 

համեմատագրումը ընկերության ակտիվների հետ պետք է տեղի ունենա միայն այն դեպքում, երբ 

սեգմենտի ակտիվները կանոնավորապես տրամադրվում են գլխավոր գործառնական որոշում կայացնող 

մարմնին: 

 
ՖՀՄՍ 13-ի եզրակացության հիմքերի վերաբերյալ փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՖՀՄՍ 13-ի 

թողարկումը և դրան հետևած փոփոխությունները ՀՀՄՍ 39-ում և ՖՀՄՍ 9-ում չեն հանգեցնում   
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կարճաժամկետ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի՝ առանց տոկոսադրույքի նշման, հաշիվ-

ապրանքագրային արժեքով և առանց զեղչման չափման հնարավորության կասեցման, եթե զեղչման 

ազդեցությունը նշանակալի չէ: Այս փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում անմիջապես:  

 
ՀՀՄՍ 16-ի և ՀՀՄՍ 38-ի փոփոխությունները վերացնում են առկա անհամապատասխանությունները 

կուտակված մաշվածության/ամորտիզացիայի հաշվառման գծով այն դեպքում, երբ հիմնական միջոցի 

միավորը կամ ոչ նյութական ակտիվը վերագնահատվում են: Ըստ վերանայված ստանդարտների 

պարզաբանվում է, որ համախառն հաշվեկշռային արժեքը ճշգրտվում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի 

վերագնահատմանը համապատասխան եղանակով և որ կուտակված մաշվածությունը/ամոտիզացիան 

իրենից ներկայացնում է համախառն հաշվեկշռային արժեքի և կուտակված մաշվածության գծով 

վնասների հաշվարկով դիտարկված հաշվեկշռային արժեքի միջև տարբերությունը: 

 

ՀՀՄՍ 24-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները պարզաբանում են, որ առանցքային ղեկավար 

անձնակազմի ծառայություններ տրամադրող կառավարչական կազմակերպությունը հանդիսանում է 

հաշվետու ընկերության հետ փոխկապակցված կողմ: Համապատասխանաբար, հաշվետու ընկերությունը 

պետք է բացահայտի կառավարչական կազմակերպությանը առանցքային ղեկավար անձնակազմի 

ծառայությունների տրամադրման դիմաց վճարված կամ վճարման ենթակա բոլոր հաշվեգրված 

գումարները որպես կապակցված կողմերի հետ գործարքներ: Այնուամենայնիվ, նման փոխհատուցման 

բացահայտում չի պահանջվում:  

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 
ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2011-2013 ցիկլ. 

2011-2013 ցիկլի ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումները ներառում են տարբեր ՖՀՄՍ-ների հետևյալ 

փոփոխությունները: 

 

ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունը պարզաբանում է, որ ստանդարտը չի կիրառվում բոլոր տեսակի համատեղ 

ձեռնարկումների ձևավորման հաշվառման նկատմամբ տվյալ համատեղ ձեռնարկման ֆինանսական 

հաշվետվություններում: 

 
ՖՀՄՍ 13-ի փոփոխությունը պարզաբանում է, որ ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների խմբի զուտ հիմունքով իրական արժեքի որոշման համար պորտֆելի բացառման 

շրջանակը ներառում է բոլոր պայմանագրերը, որոնք կարգավորվում են և հաշվառվում են համաձայն 

ՀՀՄՍ 39-ի կամ ՖՀՄՍ 9-ի, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք տվյալ պայմանագրերը 

համապատասխանում են ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների 

սահմանմանը համաձայն ՀՀՄՍ 32-ի:  

 

ՀՀՄՍ 40-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՀՀՄՍ 40-ը և ՖՀՄՍ 3-ը փոխադարձաբար 

բացառելի չեն, և կարող է պահանջվել այդ երկու ստանդարտների միաժամանակ կիրառումը: 

Համապատասխանաբար, ներդրումային գույք ձեռք բերող ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք տվյալ 

գույքը համապատասխանում է ներդրումային գույքի սահմանմանը՝ համաձայն ՀՀՄՍ 40-ի, և արդյոք 

գործարքը համապատասխանում է ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման սահմանմանը՝ 

համաձայն ՖՀՄՍ 3-ի: 

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2012-2014 ցիկլ 

2012-2014 ցիկլի ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումները ներառում են տարբեր ՖՀՄՍ-ների հետևյալ 

փոփոխությունները: 

 
ՖՀՄՍ 5-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ակտիվի վերադասակարգումը կամ օտարումը՝ 

վաճառքի համար պահվող ակտիվից սեփականատերերին բաշխման համար պահվող ակտիվի  կամ 
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հակառակը, չպետք է համարվի վաճառքի պլանի կամ սեփականատերերին բաշխման պլանի 

փոփոխություն և պետք է կիրառվեն օտարման նոր մեթոդի հանդեպ կիրառելի դասակարգման, 

ներկայացման և չափման պահանջները: Ավելին, այս փոփոխություններով պարզաբանվում է, որ 

ակտիվները, որոնք այլևս չեն համապատասխանում  սեփականատերերին բաշխման համար պահվող 

ակտիվի  չափանիշներին, պետք է դիտարկվեն նույն կերպ, ինչ ակտիվները, որոնք դադարում են 

դասակարգվել որպես վաճառքի համար պահվող: Այս փոփոխությունը պետք է կիրառվի առաջընթաց 

կերպով:  

 
ՖՀՄՍ 7-ի փոփոխությունները տրամադրում են լրացուցիչ պարզաբանում այն մասին, թե արդյոք 

սպասարկման պայմանագիրն իրենից ներկայացնում է փոխանցված ակտիվում շարունակական 

մասնակցություն՝ փոխանցված ակտիվների գծով պահանջվող բացահայտումների տեսանկյունից: Ի լրումն, 

ՖՀՄՍ 7-ի փոփոխությունները նպատակ ունեն պարզաբանելու, որ ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների հաշվանցման բացահայտման պահանջները, թեև հստակորեն 

պարտադիր չէ ներկայացնել բոլոր միջանկյալ ժամանակահատվածների կրճատ միջանկյալ ֆինանսական 

հաշվետվություններում, սակայն կարող է պահանջվել այս բացահայտումների ներառումը կրճատ 

միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններում ՀՀՄՍ 34-ի հետ համապատասխանություն ապահովելու 

տեսանկյունից: Այս փոփոխությունը պետք է կիրառվի հետընթաց կերպով: 
 

ՀՀՄՍ 19-ի փոփոխությունները տրամադրում են պարզաբանում այն մասին, որ բարձր որակի կորպորատիվ 

պարտատոմսերը, որոնք օգտագործվում են կենսաթոշակային հատուցումների զեղչատոկոսի գնահատման 

համար, պետք է թողարկվեն հատուցումների վճարման արժույթով: Փոփոխությունները կիրառվում են տվյալ 

փոփոխությունների առաջին անգամ կիրառմամբ ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններում՝ 

սկսած ամենավաղ համեմատական ժամանակաշրջանից: 
 

ՀՀՄՍ 34-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՀՀՄՍ 34-ով պահանջվող տեղեկատվությունը, որը 

ներկայացված միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների որևէ այլ մասում, սակայն միջանկյալ 

ֆինանսական հաշվետվություններից դուրս, պետք է խաչաձև հղման միջոցով ներկայացվի միջանկյալ 

հաշվետվության և միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների այլ մասերի միջև, որը հասանելի լինի 

օգտագործողներին միևնույն պայմաններով և միևնույն ժամանակ, ինչ միջանկյալ ֆինանսական 

հաշվետվությունները: 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  
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5. Զուտ տոկոսային եկամուտ նախքան տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվների գծով 

արժեզրկման կորուստները 
 

(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Տոկոսային եկամուտ    

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ    

- Հաճախորդներին տրված վարկեր 7,253,122  6,246,994 

- Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 200,269        177,750  

- Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 97,842             85,677  

- Այլ տոկոսային եկամուտ 256  385  

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական ակտիվների գծով   7,551,489  6,510,806 

    

Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ    

- Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 791,400                     725,840  

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ իրական արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական ակտիվների գծով 791,400                     725,840  

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ 8,342,889  7,236,646  

    

Տոկոսային ծախս    

Տոկոսային ծախս ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական 

պարտավորությունների գծով    

- Ընթացիկ հաշիվներ և հաճախորդներից ներգրավված ավանդներ  2,422,730  1,900,027 

- Հետգնման պայմանագրեր 560,473             369,140  

- Ավանդներ և մնացորդներ բանկերում 546,023  395,289 

- Վարկեր միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 342,134  542,208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Վարկեր ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից 205,177  284,256 

- Այլ տոկոսային ծախս 16,992                 10,102  

Ընդամենը տոկոսային ծախս 4,093,529  3,501,022  

Զուտ տոկոսային եկամուտ նախքան տոկոսակիր ֆինանսական 

ակտիվների գծով արժեզրկման կորուստները  4,249,360  3,735,624 
 

 

6. Կոմիսիոն եկամուտներ և ծախսեր 

(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Հաշվարկային փոխանցումներ 749,125  777,822 

Վճարային քարտերով գործառնություններ 408,627  410,968  

Դրամարկղային գործառնություններ 177,862              181,161  

Արտարժույթով և արժեթղթերով գործառնություններ 10,305  53,736  

Երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ 9,155  15,987  

Այլ կոմիսիոն եկամուտներ 153,908  118,786  

Ընդամենը կոմիսիոն եկամուտներ 1,508,982  1,558,460 

    

Վճարային քարտերով գործառնություններ 178,259  176,524  

Հաշվարկային փոխանցումներ 123,401  58,492 

Արտարժույթով և արժեթղթերով գործառնություններ 51,183  97,864  

Երաշխիքներ  -  7,377 

Թղթակցային հաշիվների սպասարկում 10,012  7,898  

Այլ կոմիսիոն ծախսեր 38,836  37,243 

Ընդամենը կոմիսիոն ծախսեր 401,691  385,398 
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7. Զուտ արտարժութային եկամուտ  

(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ օգուտ 958,727  1,041,653 

Արտարժույթի փոխարկումից վնաս (211,610)            (131,981) 

Ընդամենը զուտ եկամուտ արտարժութային գործառնություններից 747,117  909,672 

 

8. Այլ եկամուտ 

 
(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Ստացված տույժեր և  տուգանքներ 176,364  128,880 

Թանկարժեք մետաղների և ոսկու ձուլակտորների վաճառքից և 

վերագնահատումից օգուտ 37,804  10,875 

Հիմնական միջոցների վաճառքից օգուտ -  9,785 

Եկամուտ դրամաշնորհներից 507  507 

Այլ եկամուտ 104,260  31,778 

Ընդամենը այլ եկամուտներ 318,935  181,825 

 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար այլ եկամուտը ներառում է ապահովագրված 

ակտիվների կորստի գծով ապահովագրական ընկերություններից ստացված մուտքեր 40 մլն ՀՀ դրամ  

գումարով: 

 

9. Տոկոսակիր ակտիվների գծով արժեզրկման հակադարձումներ/( արժեզրկումից 

կորուստներ) 

 
(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (Ծան. 16) 66,153  (143,858) 

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ (Ծան. 15) (4,870)  1,767 

Ընդամենը վարկային կորուստների արժեզրկման ծախս 61,283  (142,091) 

 

10. Անձնակազմի գծով ծախսեր 
 

(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Աշխատավարձ և այլ վճարներ 3,393,487  2,972,299 

Ընդամենը անձնակազմի գծով ծախս 3,393,487  2,972,299 
 

 

2013թ.-ի հունվարի 1-ին Հայաստանի Հանրապետությունում ուժի մեջ մտել եկամտային հարկի մասին նոր 

օրենք: Փոփոխությունների համաձայն ֆիզիկական անձանց եկամտահարկը և պարտադիր սոցիալական 

ապահովագրության վճարները փոխարինվել են մեկ միասնական եկամտային հարկով, որը տատանվում է 

24.4%-ից մինչև 36%՝ ըստ հարկվող հիմքի և հաշվարկվում է սանդղակի մեթոդով: 
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11. Այլ ծախսեր 

 
(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման ծախսեր 298,601  

          

262,424  

Ինկասացիոն ծառայությունների գծով ծախսեր 250,000  247,500 

Գովազդի և ներկայացուցչական ծախսեր 248,052        234,612  

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 218,957  148,764     

Հարկեր (բացառությամբ շահութահարկի) 181,330  167,068  

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր 98,934  104,338 

Գրասենյակային ծախսեր 92,211  81,993      

Ապահովագրության գծով ծախսեր 69,904  54,158           

Վճարումներ ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին 62,439  50,533 

Անվտանգության գծով ծախսեր 61,597  44,730 

Գործուղման ծախսեր 52,990  54,993      

Պլաստիկ քարտերի գծով կատարված ծախսեր 35,089  111,973             

Խորհրդատվական և մասնագիտական ծառայություններ 21,512             28,861  

Հիմնական միջոցների օտարումից վնասներ 2,665  -  

Վճարված տուգանքներ 1,826  2,147  

Այլ գործառնական ծախսեր 163,346  144,577             

Ընդամենը այլ ծախսեր 1,859,453  1,738,671 

 

12. Շահութահարկի գծով ծախս   

 
(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս 319,355  279,328  

Հետաձգված հարկ (40,147)       (25,446) 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 279,208  253,882 
 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 20% (2013թ.՝ 20%): ՀՀ 

հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունները մի շարք ակտիվների և 

պարտավորությունների գծով առաջ են բերում ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման բազայի 

միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է՝ կիրառելով 20% հիմնական դրույքաչափը:  

Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև 

փոխկապակցվածությունը: 

(հազար դրամ) 2014թ.  

Արդյունավետ   

դրույքաչափ (%)  2013թ.  

Արդյունավետ 

դրույքաչափ (%) 

Շահույթ մինչև  հարկումը 1,096,004    970,583   

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով 219,201  20  194,117  20 

Չհարկվող եկամուտ  (745)  -  (101)  - 

Չնվազեցվող ծախսեր 26,859  2  38,535  3 

Արտարժույթի փոխարկումից կորուստներ 42,322  4  26,396  3 

Այլ վերագնահատումներ (2,310)  -  1,082  - 

Այլ արտոնություններ (6,119)  (1)  (6,147)  (1) 

Շահութահարկի գծով ծախս 279,208  25  253,882  25 
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Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկ.  

(հազար դրամ) 

2013թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 
Շահույթում 

կամ վնասում 

ճանաչված  

 Այլ համապարփակ 

ֆինանսական 

արդյունքում 

ճանաչված 

 
2014թ. 

դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ  

        

Կուտակված ծախսեր և այլ 

պարտավորություններ 77,232  22,384  -  99,616 

Հիմնական միջոցներ 2,326  (2,326)  -  - 

Հաճախորդներին տրված վարկեր -  23,616    23,616  

Ընդամենը հետաձգված հարկային  

ակտիվ 79,558  43,674  -  123,232 

        

Վաճառքի համար մատչելի 

ներդրումներ (266,431)  -  202,170  (64,261) 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ (10,716)  512  -  (10,204) 

Պայմանական պարտավորություններ (6,063)  (2,080)  -  (8,143) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (2,744)  2,744  -  - 

Հիմնական միջոցներ -  (4,703)  -  (4,703) 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 

պարտավորություն (285,954)  (3,527)  202,170  (87,311) 

Զուտ հետաձգված հարկային 

պարտավորություն (206,396)  40,147  202,170  35,921 

(հազար դրամ) 

2012թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 
Շահույթում 

կամ վնասում 

ճանաչված  

 Այլ համապարփակ 

ֆինանսական 

արդյունքում 

ճանաչված 

 
2013թ. 

դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ  

Կուտակված ծախսեր և այլ 

պարտավորություններ 68,196  9,036  -  77,232 

Ածանցյալ գործիքներ 4,558  (4,558)  -  - 

Հիմնական միջոցներ 1,348  978  -  2,326 

Ընդամենը հետաձգված հարկային  

ակտիվ 74,102  5,456  -  79,558 

        

Վաճառքի համար մատչելի 

ներդրումներ (44,199)  396  (222,628)  (266,431) 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ (15,333)  4,617  -  (10,716) 

Պայմանական պարտավորություններ (4,932)  (1,131)  -  (6,063) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (18,852)  16,108  -  (2,744) 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 

պարտավորություն (83,316)  19,990  (222,628)  (285,954) 

Զուտ հետաձգված հարկային 

պարտավորություն (9,214)  25,446  (222,628)  (206,396) 

 

13. Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Ընթացիկ ժամանակաշրջանի շահույթ 816,796  716,701 

Սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջին քանակ 933,335  933,335 

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող բազային շահույթ 0.88  0.77 

 

  



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

 

            35 

14. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ   

 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Թղթակցային հաշիվներ ՀՀ ԿԲ-ում 13,937,991            5,002,552  

Կանխիկ դրամական միջոցներ 5,392,027         8,466,289  

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում 3,024,437  4,397,900 

Ընդամենը դրամական միջոցներ և  դրանց համարժեքներ   22,354,455  17,866,741 

 

 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ թղթակցային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում ներառում են նաև ՀՀ ԿԲ-ում 

տեղաբաշխված պարտադիր պահուստները, որոնք հաշվարկվում են Բանկի կողմից ներգրաված 

դրամային և արտարժույթով որոշ միջոցների գծով Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանած կարգի 

համաձայն: Այդ միջոցների ելքագրումն արգելված չէ, սակայն պահուստավորման նվազագույն չափը 

չպահպանելը կարող է հանգեցնել ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տույժերի կիրառման:  ՀՀ ԿԲ-ում 

ունեցած դրամական միջոցների, այլ դրամական տեղաբաշխումների, թղթակից հաշիվների ավանդների և 

պարտադիր պահուստների համար Բանկը տոկոսներ չի ստանում:  
 

15. Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 

 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Վարկեր և ավանդներ 2,624,298  225,268 

Վարկային քարտերով վճարումների ավանդ ՀՀ ԿԲ-ում 1,270,000  1,270,000 

Վճարային համակարգերով ստացվելիք գումարներ 842,288  477,484 

Բանկերում դեպոնացված գումարներ 116,377  99,177 

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում դեպոնացված 

գումարներ 82,725  71,183 

Բանկերից ստացման ենթակա այլ գումարներ 244,266  405,424 

 5,179,954  2,548,536 

Նվազեցում՝ արժեզրկման պահուստների գծով    (32,379)  (27,509) 

Ընդամենը պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ 5,147,575  2,521,027 
 

2014թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ «պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ» 

տողում ներառված են Բանկի կողմից տրամադրված երաշխիքային գումարները՝  52,495 հազար ՀՀ դրամ 

գումարով VISA վճարահաշվարկային համակարգով, 63,881 հազար ՀՀ դրամ MasterCard 

վճարահաշվարկային համակարգով գործառնություններ իրականացնելու նպատակով (2013թ. 44,620 

հազար ՀՀ դրամ գումարով 54,557 հազար ՀՀ դրամ գումարով):  

Ավանդային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում իրենցից ներկայացնում են ԱրՔա վճարային համակարգով 

իրականացվող փոխհաշվարկների երաշխիքային ավանդ:   

Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով արժեզրկման կորուստների 

հատկացումների շարժը հետևյալն է.  
 

(հազար դրամ) Ընդամենը 

2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 29,276 

Տարվա հակադարձում (1,767) 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 27,509 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 27,509 

Տարվա ծախս 4,870 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 32,379 
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16. Հաճախորդներին տրված վարկեր    
 

(հազար դրամ) 
2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Հաճախորդներին տրված վարկեր 46,682,610  38,996,756 

Օվերդրաֆտ 6,111,336  2,514,431 

 52,793,946  41,511,187 

Նվազեցում՝ վարկերի արժեզրկման պահուստների գծով    (736,558)  (817,445) 

Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր  52,057,388  40,693,742 

  

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված վարկերի միջին կշռված արդյունավետ 

տոկոսադրույքը կազմում է 20.05% ՀՀ դրամով վարկերի համար (2013թ.՝ 19.93%) և ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով 

և այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթներով վարկերի համար 12.86%  (2012թ.՝ 14.43%): 

2014թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի կենտրոնացում երրորդ անձանց տրամադրված 

վարկերի գծով 10,066,671 հազար դրամ (համախառն վարկային պորտֆելի 19.45%) ընդհանուր գումարով,   

(2013թ.՝ 8,342,381 հազար դրամ կամ համախառն վարկային պորտֆելի 20.5%):  Այդ վարկերի համար 

ձևավորվել է 100,666 հազար դրամի չափով պահուստ (2013թ.՝ 213,861 հազար դրամ):  

Վարկերն ըստ ոլորտների ներկայացված են ստորև.  

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Սպառողական 19,097,594  12,891,853 

Առևտուր 11,597,481              8,719,094   

Արդյունաբերություն 7,018,876   7,546,671  

Հիփոթեքային 3,195,868      3,189,897   

Գյուղատնտեսություն 1,773,552    1,978,443  

Շինարարություն 1,479,100      752,081  

Այլ ճյուղեր 8,631,475  6,433,148   

 52,793,946  41,511,187 

Նվազեցում՝ արժեզրկման պահուստների գծով    (736,558)  (817,445) 

Ընդամենը վարկեր   52,057,388  40,693,742 
 

2014 և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկերի որակական վերլուծությունը 

ներկայացված է ստորև. 
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 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

(հազար դրամ) Համախառն 

վարկեր  

Արժեզրկման գծով 

պահուստ  Զուտ վարկեր  

Համախառն վարկերի 

արժեզրկման պահուստ 

Արտադրություն        

Ոչ ժամկետանց   7,013,698  70,137  6,943,561  1.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել 5,178  2,589  2,589  50% 

Ընդամենը 7,018,876  72,726  6,946,150  1.0% 

Գյուղատնտեսություն        

Ոչ ժամկետանց   1,766,227  34,666  1,731,561  2.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 5,590    671  4,919    12.0% 

- 31-ից 60 օր 1,227    147  1,080    12.0% 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր 508    180  328    35.4% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 1,773,552  35,664  1,737,888  2.0% 

Շինարարություն        

Ոչ ժամկետանց   1,479,100  14,791  1,464,309  1.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 1,479,100  14,791  1,464,309  1.0% 

Առևտուր        

Ոչ ժամկետանց   11,596,120  116,265  11,479,855  1.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր 1,361  272  1,089    20.0% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 11,597,481  116,537  11,480,944  1.0% 

Սպառողական        

Ոչ ժամկետանց   18,847,555  257,253  18,590,302  1.4% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 60,421  8,367  52,054  13.8% 

- 31-ից 60 օր 81,124  11,738  69,386  14.5% 

- 61-ից 90 օր 9,345  996  8,349  10.7% 

- 91-ից 180 օր 77,260  17,818  59,442  23.1% 

- 180 օրից ավել 21,889    11,104  10,785    51.0%   

Ընդամենը 19,097,594  307,276  18,790,318  1.6% 

Հիփոթեքային        

Ոչ ժամկետանց   3,176,142  43,327  3,132,815  1.40% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր 6,539  654  5,885  10.0% 

- 61-ից 90 օր 6,606  793  5,813  12.0% 

- 91-ից 180 օր 6,581  3,290  3,291  50.0% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 3,195,868  48,064  3,147,804  1.5% 

Այլ ոլորտներ        

Ոչ ժամկետանց   8,629,288  141,281  8,488,007  1.6% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 2,187  219  1,968  10.0% 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 8,631,475  141,500  8,489,975  1.6% 
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 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

(հազար դրամ) Համախառն 

վարկեր  

Արժեզրկման գծով 

պահուստ  Զուտ վարկեր  

Համախառն վարկերի 

արժեզրկման պահուստ 

Արտադրություն        

Ոչ ժամկետանց   7,535,777  140,224  7,395,553  1.9% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 388  39  349  10.1% 

- 31-ից 60 օր -  -  -   

- 61-ից 90 օր -  -  -   

- 91-ից 180 օր 10,506  5,253  5,253  50.0% 

- 180 օրից ավել -  -     

Ընդամենը 7,546,671  145,516  7,401,155  1.9% 

Գյուղատնտեսություն        

Ոչ ժամկետանց   1,973,852  30,250  1,943,602  1.5% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 3,647  438  3,209  12.0% 

- 31-ից 60 օր 377  45  332  11.9% 

- 61-ից 90 օր 401  48  353  12.0% 

- 91-ից 180 օր 166  100  66  60.2% 

- 180 օրից ավել        

Ընդամենը 1,978,443  30,881  1,947,562  1.6% 

Շինարարություն        

Ոչ ժամկետանց   752,081  27,734  724,347  3.7% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 752,081  27,734  724,347  3.7% 

Առևտուր        

Ոչ ժամկետանց   8,689,872  150,454  8,539,418  1.7% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր 20,631  4,945  15,686  24.0% 

- 180 օրից ավել 8,591  4,457  4,134  51.9% 

Ընդամենը 8,719,094  159,856  8,559,238  1.8% 

Սպառողական        

Ոչ ժամկետանց   12,807,495  217,954  12,589,541  1.7% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 22,190  2,231  19,959  10.1% 

- 31-ից 60 օր 13,309  1,331  11,978  10.0% 

- 61-ից 90 օր 15,699  2,092  13,607  13.3% 

- 91-ից 180 օր 33,160  10,409  22,751  31.4% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 12,891,853  234,017  12,657,836  1.8% 

Հիփոթեքային        

Ոչ ժամկետանց   3,183,773  43,033  3,140,740  1.4% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր 2,986  299  2,687  10.0% 

- 61-ից 90 օր 2,788  279  2,509  10.0% 

- 91-ից 180 օր 350  84  266  24.0% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 3,189,897  43,695  3,146,202  1.4% 

Այլ ոլորտներ        

Ոչ ժամկետանց   6,294,101  143,321  6,150,780  2.3% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 10,223  1,227  8,996  12.0% 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր 25,492  6,116  19,376  24.0% 

- 91-ից 180 օր 103,332  25,082  78,250  24.3% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 6,433,148  175,746  6,257,402  2.7% 
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Ստորև ներկայացված է 2014թ. վարկերի արժեզրկման փոփոխությունների վերլուծությունը:  
 

(հազար դրամ) Արտադրություն  Գյուղատնտեսություն  Շինարարություն  Առևտուր  Սպառողական  Հիփոթեքային  Այլ  Ընդամենը 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 145,516  30,881  27,734  159,856  234,017  43,695  175,746  817,445 

Մասնահանումներ պահուստին/ 

(հակադարձումներ) տարվա ընթացքում (72,853)  7,102  (27,563)  (62,577)  119,790  4,784  (34,836)  (66,153) 

Դուրսգրված գումարներ -  (4,646)  -  (44,678)  (65,281)  (2,963)  (1,093)  (118,661) 

Վերականգնումներ 63  2,327  14,620  63,936  18,750  2,548  1,683  103,927 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 72,726  35,664  14,791  116,537  307,276  48,064  141,500  736,558 

Անհատական արժեզրկում  824  -  -  -  21,583  5,332  -  27,739 

Խմբային արժեզրկում 71,902  35,664  14,791  116,537  285,693  42,732  141,500  708,819 

Անհատապես արժեզրկված վարկերի 

համախառն գումարը (մինչև անհատապես 

գնահատված արժեզրկման պահուստներով 

զտելը)   5,178  -  -  -  99,592  13,186  -  117,956 

Պահուստ  (824)  -  -  -  (21,583)  (5,332)  -  (27,739) 

Զուտ  4,354  -  -  -  78,009  7,854  -  90,217 
 

Ստորև ներկայացված է 2013թ. վարկերի արժեզրկման փոփոխությունների վերլուծությունը:  

 

(հազար դրամ) Արտադրություն  Գյուղատնտեսություն  Շինարարություն  Առևտուր  Սպառողական  Հիփոթեքային  Այլ  Ընդամենը 

2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 165,119  50,221  60,018  133,742  153,782  52,977  46,618  662,477 

Մասնահանումներ պահուստին/ 

(վերականգնումներ) տարվա ընթացքում (24,622)  (19,879)  (32,284)  25,382  79,213  (41,942)  157,990  143,858 

Դուրսգրված գումարներ  -   (11,422)   -   (13,738)  (23,534)       -   (28,862)  (77,556) 

Վերականգնումներ 5,019  11,961   -   14,470  24,556  32,660              -   88,666 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 145,516  30,881  27,734  159,856  234,017  43,695  175,746  817,445 

Անհատական արժեզրկում   -    -   -  -  25,968   -    -   25,968 

Խմբային արժեզրկում 145,516  30,881  27,734  159,856  208,049  43,695  175,746  791,477 

Անհատապես արժեզրկված վարկերի 

համախառն գումարը (մինչև անհատապես 

գնահատված արժեզրկման պահուստներով 

զտելը)    -   -  -  -  240,326   -   -  240,326 

Պահուստ          (25,968)      (25,968) 

Զուտ  -  -  -  -  214,358  -  -  214,358 
 

Գրավի առարկայի վերլուծությունը դիրտակվում է ծանոթագրություն 34-ում:  
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17. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 
 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Բանկի կողմից պահվող 
   

Պարտքային գործիքներ    

ՀՀ պետական արժեթղթեր -  2,375,194 

Ոչ պետական արժեթղթեր -  46,576 

 -  2,421,770 

Կապիտալի գործիքներ    

ՀՀ-ում գործող ընկերությունների արժեթղթեր 47,561  97,561  

ՀՀ-ից դուրս գործող ընկերությունների արժեթղթեր 1,917                     1,715  

 49,478  99,276 

Ընդամենը Բանկի կողմից պահվող 49,478  2,521,046 

Գրավադրված արժեթղթեր, ծան 18.    

Պարտքային գործիքներ    

ՀՀ պետական արժեթղթեր 5,824,469  4,624,479 

Ոչպետական արժեթղթեր 294,342  - 

Ընդամենը գրավադրված արժեթղթեր 6,118,811  4,624,479 

Ընդամենը վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 6,168,289  7,145,525 

 

Պարտքային գործիքներն իրենցից ներկայացնում են Հայաստանի Ֆինանսների նախարարության կողմից 

թողարկված արժեթղթեր տարեկան արժեկտրոնային ֆիքսված տոկոսադրույքով, որը տատանվում է 10%-ի 

և 13.5%-ի միջակայքում (2013թ.՝ տարեկան 10 - 13%) և որն ուժի մեջ է 2015 – 2032թթ. (2012թ.՝ 2015 – 2032թթ.): 

Այս գործիքների իրական արժեքը չափվում է օգտագործելով գնահատման տեխնիկա՝ հիմնված տվյալ 

պահին գործող տոկոսադրույքների վրա, որպես տվյալ ֆինանսական գործիքի ապագա դրամական 

հոսքերի զեղչատոկոս:   

ՀՀ-ի ներսում և ՀՀ-ից դուրս գործող կազմակերպությունների բաժնետոմսերի գծով բաժնային գործիքներն 

իրենցից ներկայացնում են չգնանշված ընկեորւթյուններում բաժնային գործիքներ՝ հաշվառված 

ինքնարժեքով և ճշգրտված արժեզրկումից կորուստներով, քանի որ դրանց իրական արժեքը հնարավոր չէ 

արժանահավատորեն գնահատել: Այսպիսի ներդրումների համար շուկա չկա և Բանկը մտադիր է դրանք 

պահել երկարաժամկետ կտրվածքով: 

 

18. Փոխանցված ֆինանսական ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ 

Բանկն ունի գործարքներ հետգնման և հակադարձ հետգնման համաձայնագրերով: Ռեպո 

համաձայնագրերով փոխատվություն տրված կամ վաճառված արժեթղթերը փոխանցվում են երրորդ 

կողմին Բանկի կողմից ստացած կանխիկ դրամի փոխարեն: Այս ֆինանսական ակտիվները կարող են 

վերագրավադրվել կամ վերավաճառվել գործընկերների կողմից Բանկի կողմից պարտավորությունների 

չկատարման (դեֆոլտի) բացակայության դեպքում, սակայն գործընկերը պարտավորվում է վերադարձնել 

արժեթղթերը պայմանագրի ավարտին: Բանկի սահմանմամբ այդ արժեթղթերի գծով բոլոր ռիսկերն ու 

օգուտները պահպանվել են և այդ իսկ պատճառով դրանք չեն ապաճանաչվել: Այս գործարքներն 

իրականացվում են այն պայմաններով, որոնք ընդունված են ստանդարտ վարկավորման և արժեթղթերի 

փոխառության ու վարկային գործունեության ժամանակ, ինչպես նաև այնպիսի փոխանակման 

գործարքներում, որտեղ Բանկը հանդես է գալիս որպես միջնորդ: 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի հակադարձ հետգնման պայմանագրեր ֆինանսական 

ոլորտում գործող կազմակերպությունների հետ 1,255,797 հազար ՀՀ դրամ (2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: 1,379,833 հազար ՀՀ դրամ): 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս հակադարձ հետգնման 

պայմանագրերով որպես գրավ ստացված ակտիվների իրական արժեքը, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
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պետական պարտքային արժեթղթեր, կազմում էր 1,265,179 հազար ՀՀ դրամ (2013թ՝ 1,387,149   հազար ՀՀ 

դրամ): Բանկը պարտավոր է վերադարձնել համարժեք գումարի արժեղթեր:  
 

Հետգնման պայմանագրեր 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Հետգնման պայմանագրերով փոխանցված և գրավադրված՝ վաճառքի 

համար մատչելի սեփական  ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքը 6,118,811  4,624,479 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերով որպես գրավ ստացված 

վերագրավադրված ակտիվների իրական արժեքը 1,265,179  - 

Ընդամենը հետգնման պայմանագրերով փոխանցված և գրավադրված 

ֆինանսական ակտիվներ` 7,383,990  4,624,479 

Հարակից պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեք 7,215,899  4,504,784 
 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեկշռային արժեքում ներառված հարակից պարտավորությունները 

հետգնման պայմանագրերի գծով՝ 7,215,899 հազար ՀՀ դրամ (2013թ.՝ 4,003,448 հազար ՀՀ դրամ) գումարով, 

ներառում են ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ ստորագրված հետգնման պայմանագրեր: 

 
 

19. Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում 
 

Ստորև ներկայացված աղյուսակում ներկայացվում է 2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 

տարիներին ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումների հաշվեկշռային արժեքներում շարժը: 

 
(հազար դրամ) 2014թ.  2013թ. 

1 հունվարի   245,192   262,160 

Ներդրումների դասակարգումներում փոփոխություն -  - 

Ներդրումների աճ -  - 

Սեփական կապիտալում հաշվառվող ներդրումների գծով տարվա վնասի մաս (49,552)  (18,531) 

Այլ համապարփակ եկամուտի մաս (649)  1,563 

31 դեկտեմբերի 194,991  245,192 
 

Ներդրումներիմանրամասները 2014թ. և 2013թ.  դեկտեմբերի  31-ի դրությամբ հետևյալն են՝ 
 

(հազար դրամ) Գործունեության 

տեսակը 

Գրանցման 

երկիրը 

Ներդրման 

չափը 

Մասնակցությունը 

% 

ՍԻԼ Ինշուրանս ԱՓԲԸ Ապահովագրություն ՀՀ              299,000                      20% 

31 դեկտեմբերի 2014թ. և 2013թ.  դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարիների համար բանկի 

մասնակցությունը իր ասոցիացված կազմակերպություններում և դրա ամփոփ ֆինանսական 

տեղեկատվությունը, ներառյալ՝ ընդհանուր ակտիվները, պարտավորությունները, հասույթը, շահույթը կամ 

վնասը, ներակյացված է հետևյալ աղյուսակում:  
 

(հազար դրամ) 31 դեկտեմբերի 2014թ. 

Անվանումը 

Մասնակ-

ցության 

չափը (%) 

Ընդամենը 

ակտիվներ 

Ընդամենը 

պարտա-

վորու-

թյուններ 

Զուտ 

ակտիվ-

ներ 

Զուտ 

ակտիվնե-

րում բանկի 

մասնա-

բաժինը Հասույթ 

Շահույթ / 

(վնաս) 

Շահույթում 

/ (վնասում) 

բանկի 

մասնա-

բաժինը 

Այլ համա-

պարփակ 

եկամուտ 

Այլ 

համապարփակ 

եկամուտում 

բանկի 

մասնաբաժինը 

Սիլ 

Ինշուրանս 

ԱՓԲԸ 20.00 3,117,273 1,911,947 1,205,326 241,065 2,983,156 (247,762) (49,552) (3,245) (649) 
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(հազար դրամ) 31 դեկտեմբերի 2013թ. 

Անվանումը 

Մասնակ-

ցության 

չափը (%) 

Ընդամենը 

ակտիվներ 

Ընդամենը 

պարտա-

վորու-

թյուններ 

Զուտ 

ակտիվ-

ներ 

Զուտ 

ակտիվնե-

րում բանկի 

մասնա-

բաժինը Հասույթ 

Շահույթ / 

(վնաս) 

Շահույթում 

/ (վնասում) 

բանկի 

մասնա-

բաժինը 

Այլ համա-

պարփակ 

եկամուտ 

Այլ 

համապարփակ 

եկամուտում 

բանկի 

մասնաբաժինը 

Սիլ 

Ինշուրանս 

ԱՓԲԸ 20.00  3,024,166 1,567,833 1,456,333 291,266  2,484,775 (92,656) (18,531) 7,815 1,563 

 

Ասոցիացված կազմակերպությունների գծով հաշվետու ամսաթիվը դեկտեմբերի 31-ն է: Ասոցիացված 

կազմակերպությունների բաժնետոմսերը հրապարակայնորեն ցուցակված չեն: Հաշվետու տարում Բանկը 

չի ստացել շահաբաժիններ ասոցիացված կազմակերպություններից (2013թ: նույնը): 

 

20. Հիմնական միջոցներ 

 

(հազար դրամ) Հող և շենքեր 

 

Փոխադ-

րամիջոց 

 

Համակարգ-

չային 

սարքավո-

րումներ 

 Կապիտալ 

ներդրումներ 

վարձակալված 

հիմնական 

միջոցներում 

 

Այլ  

 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք            

1 հունվարի 2013թ. 3,101,116  353,403  1,680,628  154,748  1,117,520  6,407,415 

Ավելացումներ  271,125  177,310  200,270  10,228  182,984  841,917 

Օտարումներ  -  (39,482)  (54,654)  -  (19,899)  (114,035) 

31 դեկտեմբերի 2013թ. 3,372,241  491,231  1,826,244  164,976  1,280,605  7,135,297 

            

1 հունվարի 2014թ. 3,372,241  491,231  1,826,244  164,976  1,280,605  7,135,297 

Ավելացումներ  443,049  100,865  101,115  1,308  147,612  793,949 

Օտարումներ  -  (89,279)  (93,019)  -  (31,549)  (213,847) 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 3,815,290  502,817  1,834,340  166,284  1,396,668  7,715,399 

            

Կուտակված մաշվածություն           

1 հունվարի 2013թ. 1,269,768  173,571  1,145,116  27,829  723,617  3,339,901 

Մաշվածության ծախս 40,649  36,186  115,645  10,316  72,308  275,104 

Օտարումներ -  (30,189)  (54,654)  -  (19,888)  (104,731) 

31 դեկտեմբերի 2013թ. 1,310,417  179,568  1,206,107  38,145  776,037  3,510,274 

            

1 հունվարի 2014թ. 1,310,417  179,568  1,206,107  38,145  776,037  3,510,274 

Մաշվածության ծախս 44,077  49,106  150,181  8,857  98,641  350,862 

Օտարումներ -  (63,699)  (93,019)  -  (30,052)  (186,770) 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 1,354,494  164,975  1,263,269  47,002  844,626  3,674,366 

            

Զուտ հաշվեկշռային 

արժեք            

31 դեկտեմբերի 2014թ. 2,460,796  337,842  571,071  119,282  552,042  4,041,033 

31 դեկտեմբերի 2013թ. 2,061,824  311,663  620,137  126,831  504,568  3,625,023 

31 դեկտեմբերի 2012թ. 1,831,348  179,832  535,512  126,919  393,903  3,067,514 
 

 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ամբողջությամբ մաշված 

ակտիվների սկզբնական արժեքը կազմում է 1,038,614 հազար դրամ (2013թ.` 1,119,426  հազար դրամ): 
  

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ուներ պայմանագրային պարտավորություններ՝ կապված 

հիմնական միջոցների հետ՝ 279,240 հազար ՀՀ դրամ գումարով (2013թ. 446,101 հազար), որը ենթակա է 
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վճարման 2015թ. Բանկի ղեկավարությունը արդեն հատկացրել է անհրաժեշտ ռեսուրսները այս 

պարտավորության գծով: Բանկի ղեկավարությունը կարծում է, որ ապագա զուտ հասույթները և 

ֆինանսավորումը բավարար կլինեն այս և համանման այլ պարտավորությունների կատարման համար:  
 

Բանկն իր հիմնական միջոցները հաշվառում է պատմական արժեքով՝ հանած կուտակված 

մաշվածությունը: Ղեկավարության գնահատմամբ Բանկի հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքները 

էականորեն մոտ են դրանց իրական արժեքներին՝ բացառությամբ շենքերի: Ղեկավարությունը  ներգրավել է 

անկախ մասնագիտացած լիցենզավորված գնահատողի՝ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ շենքերի իրական 

արժեքների գնահատմանը օժանդակելու նպատակով: Ըստ ղեկավարության գնահատականների, եթե 

Բանկն իր շենքերը հաշվառեր վերագնահատված գումարներով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, ապա 

շենքերի հաշվեկշռային արժեքն ավելի բարձր կլիներ՝ 3,428,546  հազար դրամից 3,940,993 հազար դրամի 

միջակայքում գտնվող գումարով (աուդիտ չարված):  

 

21. Ոչ նյութական ակտիվներ 
 

(հազար դրամ) 
Լիցենզիաներ  

Համակարգչային 

ծրագրեր  Այլ  Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք 

 

 

 

 

 

 
 

1 հունվարի 2013թ. 122,465  22,079  14,407  158,951 

Ավելացումներ  1,536  1,120                  -  2,656 

Օտարումներ                  (2,002)  -                  -  (2,002) 

31 դեկտեմբերի 2013թ. 121,999  23,199  14,407  159,605 

        

1 հունվարի 2014թ. 121,999  23,199  14,407  159,605 

Ավելացումներ  7,084  14,345    21,429 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 129,083  37,544  14,407  181,034 

        

Կուտակված ամորտիզացիա 
 

 

 

 

 

 

 1 հունվարի 2013թ. 34,895  18,685  4,697  58,277 

Ամորտիզացյիայի գծով ծախս 12,287  1,065  1,211  14,563 

Օտարումներ                 (1,732)  -                  -  (1,732) 

31 դեկտեմբերի 2013թ. 45,450  19,750  5,908  71,108 

        

1 հունվարի 2014թ. 45,450  19,750  5,908  71,108 

Ամորտիզացյիայի գծով ծախս 11,744  1,960  1,201  14,905 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 57,194  21,710  7,109  86,013 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք 
 

 

 

 

 

   

Զուտ հաշվեկշռային արժեք ՝ 31 դեկտեմբերի 

2014թ. դրությամբ 71,889  15,834  7,298  95,021 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք ՝ 31 դեկտեմբերի 

2013թ. դրությամբ 76,549  3,449  8,499  88,497 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք ՝ 31 դեկտեմբերի 

2012թ. դրությամբ 87,570  3,394  9,710  100,674 

 

  



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

 

            44 

22. Այլ ակտիվներ 

 

(հազար դրամ) 
2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Ստացվելիք գումարներ 35,028  83,455 

Այլ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման կորուստ (350)  (835) 

Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ 34,678  82,620 

Կանխավճարներ և այլ դեբիտորական պարտք 220,668  213,305 

Նյութեր 138,599  191,978 

Աշխատակիցներին տրված հատուցումներ 41,442  23,828 

Թանկարժեք մետաղներ 8,825  23,883 

Այլ ակտիվներ 73,151  73,750 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվներ 482,685  526,744 

Նվազեցված՝ արժեզրկման պահուստ (3,085)  (11,604) 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվներ 479,600  515,140 

Ընդամենը այլ ակտիվներ 514,278  597,760 
 

Այլ ակտիվների գծով արժեզրկման կորուստների պահուստի շարժը հետևյալն է. 

(հազար դրամ) Ընդամենը 

2013թ.հունվարի 1-ի դրությամբ 8,192 

Տարվա հակադարձում (2,173) 

Դուրս գրված գումարներ (7,080) 

Վերականգնում 13,500 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 12,439 

  

2014թ.հունվարի 1-ի դրությամբ 12,439 

Տարվա ծախս 21,194 

Դուրս գրված գումարներ (42,423) 

Վերականգնում 12,225 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 3,435 

 

23. ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկեր 
 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Վարկեր ՀՀ Կենտրոնական բանկից  2,416,891  2,479,292  

Վարկեր ՀՀ կառավարությունից 3,630  43,693 

Ընդամենը վարկեր ՀՀ Կենտրոնական բանկից և 

 ՀՀ կառավարությունից 2,420,521  2,522,985 

 

ՀՀ ԿԲ-ից և ՀՀ Կառավարությունից ստացված վարկերը ներկայացնում են վարկեր ստացված Գերմանա-

հայկական հիմնադրամի «Փոքր և միջին բիզնեսի վարկային ծրագրի» ֆինանսավորման շրջանակներում, 

«Վերականգնվող էներգետիկա» և «Բնակարանային ֆինանսավորում» ծրագրերի շրջանակներում 

ներգրաված միջոցները:  

2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկերը ներառում են 

վարկեր ստացված Գերմանա-հայկական հիմնադրամի «Փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման ծրագրի» և 

«Տնտեսության կայունացման վարկավորում» ծրագրերի ֆինանսավորման շրջանակներում ներգրաված 

միջոցները: 
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24. Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 
 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Վարկեր և ավանդներ ֆինանսական կազմակերպություններից 9,176,888  5,847,363 

Ֆինանսական կազմակերպությունների ընթացիկ հաշիվներ 194,558              451,796  

Այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ 129,113                  99,341  

Այլ   100,914  176,034 

Ընդամենը պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 9,601,473  6,574,534 

 

2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերը և 

ավանդներն իրենցից ներկայացնում են ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերից ստացված վարկեր: 

 

25. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից վարկերը և ավանդները ներառում են 

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկից (ՎԶԵԲ), Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկից 

Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի և Նիդեռլանդների Ֆինանսական Զարգացման Կորպորացիայի  

կողմից ստացված վարկերը: 

2014թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ ՀՀ 

դրամով պարտավորությունների գծով միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 10,3% 

(2013թ.՝ 10,3%), ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթներով 

պարտավորությունների համար 5,37 % `(2013 թ.: 5.8 %):  

2014թ.-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ֆինանսական տարվա համար Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, 

տոկոսների չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2013թ.՝ նույնը): 

Ընդհանուր առմամբ 2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վարկերից և ժամկետային ավանդներից 

պայմաններ ունեցող վարկերը և, ներառյալ հաշվեգրված տոկոսները, ներկայացված են ստորև բերված 

աղյուսակում:  

(հազար դրամ) Արժույթ 

 

Ժամկետ 

 Անվանական 

դրույք % 

 2014թ. 

դեկտեմբերի 31 

 Անվանական 

դրույք % 

 2013թ. 

դեկտեմբերի 31 

Սևծովյան Առևտրի 

և Զարգացման 

Բանկ ԱՄՆ դոլար  1-3 տարի                                              

 

6.42%  1,055,489  6.42%  1,352,133 

ՄՖԿ ԱՄՆ դոլար  1 տարի  --  -  3.89%  81,128 

ՎԶԵԲ ՀՀ դրամ  1-5 տարի  10.3%  1,665,468  10.30%  2,353,137 

ՎԶԵԲ ԱՄՆ դոլար  1-5 տարի  6.04%  171,389  6.04%  307,324 

ՎԶԵԲ Եվրո  1 տարի  3.66%  184,057  -                       - 

Ընդամենը 
 

 
 

   3,076,403    4,093,722 

 

Բանկը պարտավոր է համապատասխանություն ապահովել փոխառու միջոցների գծով առկա 

ֆինանսական դրույթների հետ: Այդ դրույթները ներառում են սահմանված դրույքաչափերը, 

վարկ/կապիտալ հարաբերակցությունը և ֆինանսական գործունեությանն առնչվող մի շարք այլ տվյալներ: 

Բանկի կողմից չի արձանագրվել այս դրույթներից որևէ մեկի խախտում 2014թ.  և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: Բացառություն են կազմում հետևյալները. 

1. Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի գծով գործառնական ծախս/գործառնական արդյունք 

գործակիցը (31 դեկտեմբերի 2013թ.  և 31 դեկտեմբերի 2014թ. դրությամբ): 
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2. ՄՖԿ գծով հիմնական միջոցներ գումարած կապիտալ ներդրումների գործակիցը և համախառն 

տոկոսադրույքի ռիսկի գործակիցը (31 դեկտեմբերի 2013թ. դրությամբ): 

3. Սեփական կապիտալի գծով մեկ կոնտրագենտի առավելագույն ռիսկի ենթարկվածությունը՝ 

կապված Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկից ստացված վարկի հետ (31 դեկտեմբերի 2013թ.  

և 31 դեկտեմբերի 2014թ. դրությամբ): 

4. Իրացվելի ակտիվների գործակիցը՝ կապված ՎԶԵԲ-ից ստացված վարկի հետ (31 դեկտեմբերի 

2014թ. դրությամբ): 

5. Մեկ կողմի գծով ռիսկի ենթարկվածության գործակիցը՝ կապված կապված ՎԶԵԲ-ից ստացված 

վարկի հետ (31 դեկտեմբերի 2014թ. դրությամբ): 

Այս պայմանագրային դրույթների համար երկու ամսաթվերի դրությամբ էլ Բանկն ունի Սևծովյան Առևտրի 

և Զարգացման Բանկի, ՎԶԵԲ և ՄՖԿ-ից ստացված զիջում:   

 

26. Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 
 

(հազար դրամ) 2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2013թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Իրավաբանական անձ հաճախորդներ    

Ընթացիկ/հաշվարկային հաշիվներ 18,009,758  10,102,347  

Ժամկետային ավանդներ 4,879,264  5,308,581 

 22,889,022  15,410,928 

Ֆիզիկական անձինք    

Ընթացիկ/ցպահանջ հաշիվներ 11,607,880  10,141,180  

Ժամկետային ավանդներ 23,028,401  18,839,668  

 34,636,281  28,980,848 

Ընդամենը պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 57,525,303  44,391,776 

 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ իրավաբանական անձ հաճախորդների հանդեպ 

պարտավորությունները կազմում են 782,624 հազար դրամ գումարով ավանդներ (2013թ.: 1,432,915 հազար 

դրամ), որոնք իրենցից  ներկայացնում են վարկերի, ակրեդիտիվների, երաշխիքների և այլ պայմանական 

պարտավորությունների գծով ապահովվածություններ: Այդ ավանդների իրական արժեքը մոտ է դրանց 

հաշվեկշռային արժեքին:    

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի տասը ամենամեծ հաճախորդների ավանդների ընդհանուր 

գումարը կազմում է 7,663,094 հազար դրամ (2013թ.: 7,834,789 հազար դրամ) կամ հաճախորդների միջոցների 

ընդհանուր գումարի 13% (2012թ.: 18%): 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդների նկատմամբ ՀՀ դրամով պարտավորությունների գծով 

միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 5.4% (2013թ.: 4.09 %), ԱՄն դոլարով, եվրոյով և այլ 

ազատ փոխարկելի արտարժույթներով պարտավորությունների համար 6.3 % (2013թ.: 5.44 %):  

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ այլ 

խախտումներ (2013թ.: նույնպես): 
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27. Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ և 

պարտավորություններ  
 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Պայմանա-

կան գումար  

Ակտիվների 

իրական 

արժեք  

Պարտավո-

րությունների 

իրական 

արժեք  

Պայմանա-

կան գումար  

Ակտիվների 

իրական 

արժեք  

Պարտավո-

րությունների 

իրական 

արժեք 

Առևտրային ածանցյալ  

գործիքներ            

Արտարժութային սվոփեր 1,945,071  54,263  -  1,119,080  -  6,740 

Արտարժութային սվոփեր 1,752,069  -  19,659  -  -  - 

Ընդամենը ածանցյալ  

ֆինանսական գործիքներ 3,697,140  54,263  19,659  1,119,080                -   6,740 

 

Արտարժութային սվոփի պայմանագրեր 

 
Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են արտարժույթի փոխանակման սվոփ պայմանագրերի 

գումարները հիմնական արտարժույթների կտրվածքով` դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Ստորև 

ներկայացված արտարժույթով արտահայտված գումարները փոխարկվում են հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ գործող փոխարժեքներով: 

 
(հազար դրամ) Անվանական գումար 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

ՀՀ դրամի առք, ԱՄՆ դոլարի վաճառք 1,394,620  - 

Ռուբլու առք, Եվրոյի վաճառք 550,451  - 

ԱՄՆ դոլարի առք, Եվրոյի վաճառք 1,752,069   

Եվրոյի առք, ռուբլու վաճառք -  1,119,080 

 3,697,140  1,119,080 

 

28. Այլ պարտավորություններ 
 

(հազար դրամ) 

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Պահանջներ անհատների նկատմամբ 191,896  134,208 

Կրեդիտորական պարտք 54,051  35,974 

Վճարվելիք շահաբաժիններ 36,552  38,558 

Ընդամենը այլ ֆինանսական պարտավորություններ 282,499  208,740 

    

Աշխատակիցներին վճարվելիք հատուցումներ 452,272  351,147 

Վճարման ենթակա հարկեր, բացի շահութահարկից 141,754  91,608 

Այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ 4,491  - 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական պարտավորություններ 598,517  442,755 

Ընդամենը այլ պարտավորություններ 881,016  651,495 

  

29. Սեփական կապիտալ 
 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական 

կապիտալը կազմում էր 2,333,338 հազ. դրամ (2013թ.՝ 2,333,338 հազ.դրամ): Համաձայն կանոնադրության, 

համալրված բաժնետիրական կապիտալը բաղկացած  է թվով 933,335 հատ սովորական անվանական 

բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2,500 դրամ անվանական արժեքով: Բանկի 
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հայտարարված սովորական անվանական բաժնետոմսերի առավելագույն չափը սահմանված է 1,066,665 

հատ բաժնետոմս: 
 

2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի բաժնետերերն են. 
 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 Վճարված 

բաժնետիրական 

կապիտալ  

Ընդամենը 

վճարված 

կապիտալի %    

Վճարված 

բաժնետիրական 

կապիտալ  

Ընդամենը 

վճարված 

կապիտալի %   

Վերակառուցման և Զարգացման 

Եվրոպական Բանկ 583,338  25.0  583,338  25.0 

Սարիբեկ Սուքիասյան  527,573  22.6  527,573  22.6 

Խաչատուր Սուքիասյան  455,413  19.5  455,413  19.5 

Ռոբերտ Սուքիասյան  240,930  10.3  240,930  10.3 

Էդուարդ Սուքիասյան 49,040  2.1  49,040  2.1 

Այլ բաժնետերեր 477,044  20.5  477,044  20.5 

 2,333,338  100.0  2,333,338  100.0 

 

2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չուներ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 

բաժնետոմսեր: Սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերը իրավունք ունեն ստանալու շահաբաժին և 

ունեն մեկ բաժնետոմսի դիմաց մեկ ձայնի իրավունք Բանկի տարեկան և ընդհանուր ժողովներում: 
 

ՎԶԵԲ-ի բաժնեմասը կազմում է 25% գումարած մեկ բաժնետոմս: Բանկի՝ բաշխման ենթակա 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 ռիսկերը և ծախսերը փոխհատուցելու 

նպատակով: Պահուստը ստեղծվել է համաձայն կանոնադրության, որը նախատեսում է պահուստի 

ստեղծում այդ նպատակների համար ոչ պակաս քան հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում 

արտացոլված բաժնետիրական կապիտալի 15 %-ի չափով: 
 

30. Պայմանագրային և պայմանական պարտավորություններ   

Իրավական և հարկային հարցեր 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը կարգավորող օրենսդրական դաշտն աչքի է 

ընկնում հաճախակի կատարվող փոփոխություններով, որոնք երբեմն հստակ չեն, հակասական են և 

պահանջում են մեկնաբանություններ: Շատ դեպքերում, այս կամ այն հարցում տարբեր հարկային և 

իրավասու մարմիններ ունեն տարբեր մեկնաբանություններ:  
 

Հաճախ հարկային մարմինները պահանջում են լրացուցիչ հարկեր այնպիսի գործարքների և 

հաշվապահական մեթոդների համար, որոնց գծով պահանջներ չեն ներկայացվել: Արդյունքում կարող են 

առաջանալ հավելյալ տույժեր և տուգանքներ: Հարկային ստուգումը կարող է ներառել ստուգմանն 

անմիջապես նախորդող 3 տարին: Որոշ հանգամանքներում հարկերի ստուգումը կարող է ընդգրկել ավելի 

վաղ ժամանակահատվածներ: Ղեկավարությունը համոզված է, որ Բանկն իր գործունեությունը ծավալում է 

օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և պատշաճ կերպով կատարել է իր 

հարկային պարտավորությունները:  

 

Ղեկավարությունը նաև կարծում է, որ հիմնական պարտավորությունը, որը բխում է Բանկի դեմ հարուցված 

դատական հայցերից և բողոքներից, բացասական ազդեցություն չի ունենա բանկի ֆինանսական վիճակի 

կամ հետագա գործունեության վրա:  
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Վարկային պարտավորություններ, երաշխիքներ և այլ ֆինանսական պայմանագրեր 
 

Իր գործունեության ընթացքում Բանկը տրամադրում է իր հաճախորդներին արտահաշվեկշռային ռիսկ 

պարունակող ֆինանսական գործիքներ հաճախորդների կարիքները բավարարելու համար: Նշված 

ֆինանսական գործիքները ունեն պարտքային ռիսկի տարբեր մակարդակներ և չեն արտացոլվում 

հաշվեկշռում: 

 

Այս պայմանագրային պարտավորությունների, երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների 

անվանական կամ պայմանագրային գումարները դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետևյալն են.   

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Չօգտագործված վարկային գծեր 1,973,894  2,557,262  

Ակրեդիտիվներ 1,746,930                          -    

Երաշխիքներ 350,643                 474,077  

Ընդամենը պայմանագրային պարտավորություններ,  

երաշխիքներ և այլ պայմանական պարտավորություններ 4,071,467  3,031,339 

 

Պարտավորություններ գործառնական վարձակալության գծով. Բանկը որպես վարձակալ 
 

Բանկն իր բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով կնքում է առևտրային վարձակալության 

պայմանագրեր շենք և տարածքներ վարձակալելու նպատակով: 
 

(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Մինչև 1 տարի 269,560  156,065 

1-5 տարի 919,018  605,339    

5 տարուց ավելի 3,020  19,150  

Ընդամենը պարտավորություններ գործառնական 

 վարձակալության գծով 1,191,598  780,554 

 

Ապահովագրություն 
Հայաստանում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում, և այլ երկրներին հատուկ 

բազմաթիվ ապահովագրության ձևաչափերը հիմնականում դեռևս կիրառելի չեն: Բանկը չի նախատեսում 

իր գործունեության դադարեցման, ինչպես նաև իր գույքի կամ գործունեության հետ կապված 

ապահովագրական դեպքերի ժամանակ առաջացող գույքի և շրջակա միջավայրի վնասի՝ երրորդ կողմի 

նկատմամբ պարտավորության ամբողջական ապահովագրություն: Այնուամենայնիվ, 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ, Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող գլխամասային շենքը և 

փոխադրամիջոցներն ապահովագրված են: Բանկն ունի նաև ապահովագրություն բանկային ընդհանուր 

պարտավորվածությունների, էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործությունների և մասնագիտական 

պատասխանատվության համար: 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:   

Սկսած 2005թ.-ից Բանկը հանդիսանում է ավանդների հատուցումը երաշխավորող պարտադիր 

համակարգի անդամ: Նշված համակարգը գործում է համաձայն օրենսդրության պահանջների և 

կանոնակարգվում է ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին 

օրենքով: Ապահովագրությունը մարում է Բանկի պարտավորությունները ֆիզիկական անձանց ավանդների 

գծով 4,000 հազար դրամ ընդհանուր գումարով (մինչև 2,000 հազար դրամ արտարժույթով ավանդների 

դեպքում) Բանկի սնանկացման և բանկային արտոնագրի հետկանչման դեպքում: 
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31. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
 

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ստանդարտի, 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 և դուստր ընկերությունների բաժնետերերը, ղեկավար 

անձնակազմի անդամները, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձինք և նրանց կողմից վերահսկվող 

կազմակերպությունները:  

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ 

վճարված բաժնետիրական կապիտալի 54.5% (1,272,956 հազար դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, 

որոնք հանդիսանում են Բանկի վերջնական վերահսկող:  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական 

Բանկին են պատկանում բաժնետոմսերի 25%-ը գումարած մեկ բաժնետոմս:  

Փոխկապակցված կողմերի հետ գործարքները, մնացորդները, եկամուտներն ու ծախսերը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հետևյալն են. 

 
2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 
Բաժնետերեր  

 

Հիմնական 

ղեկավար 

անձնակազմ  

Դուստր ընկերություններ 

և ընկերություններ որտեղ 

Բանկ ունի ներդրում 

Հաճախորդներին տրված վարկեր   

   

  

Հունվարի 1-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, 

համախառն 568,854 

 

55,852  136,396 

Տարվա ընթացքում տրված վարկեր 904,608 
 

19,296  - 

Տարվա ընթացքում վարկերի մարում (698,535) 
 

(56,068)  (136,396) 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, 

համախառն 774,927 

 

19,080  - 

Նվազեցված՝ արժեզրկումից կորուստ (7,749) 

 

(199)  - 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր 767,178 

 

18,881  - 

Վարկերի գծով տոկոսային եկամուտ 92,416 

 

2,506  434 

Վարկերի գծով կոուստների արժեզրկման գծով 

մասնահանումներ/(վերականգնումներ) (4,495) 
 

(605)  (2,126) 

 
   

  

Հաճախորդներին վճարման ենթակա գումարներ 
   

  

Ավանդներ հունվարի 1-ի դրությամբ 261,946 
 

35,892  - 

Տարվա ընթացքում ներդրված ավանդներ  15,502,985 
 

312,850  - 

Տարվա ընթացքում մարված ավանդներ (14,630,751) 
 

(335,445)  - 

Ավանդներ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  1,134,180 
 

13,297  - 

Տոկոսային ծախս ավանդների գծով 82,193 
 

106  - 

 
   

  

Պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ  

   

  

Հունվարի 1-ի դրությամբ 2,654,434 
 

-  261,576 

Ավելացումներ  731,266 
 

-  5,674,831 

Նվազումներ (1,358,587) 
 

-  (5,739,578) 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2,027,113 
 

-  196,829 

Տոկոսային ծախս 274,571 
 

-  21,314 

 
   

  

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 37,588 
 

-  - 

Տրամադրված երաշխիքներ 81,606 
 

-  4,500 

 
   

  

Այլ ծախսեր 
   

  

Կոմիսիոն և այլ միջնորդավճարների գծով եկամուտ 3,904 
 

53  216 

Գովազդային ծախսեր 48,413 
 

-  - 

Ապահովագրական ծախսեր - 
 

-  70,600 

Ինկասացիոն ծախսեր - 
 

-  160,000 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 185,420 
 

-  - 

Գործուղման ծախսեր - 
 

-  - 

Այլ ծախսեր 1,200  -  - 
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2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 
Բաժնետերեր  

 

Հիմնական 

ղեկավար 

անձնակազմ  

Դուստր ընկերություններ 

և ընկերություններ որտեղ 

Բանկ ունի ներդրում 

Հաճախորդներին տրված վարկեր   

   

  

Հունվարի 1-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, 

համախառն 749,238 

 

70,701  96,184 

Տարվա ընթացքում տրված վարկեր 326,486 

 

52,254  115,224 

Տարվա ընթացքում վարկերի մարում (506,870) 

 

(67,103)  (75,012) 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, 

համախառն 568,854 

 

55,852  136,396 

Նվազեցված՝ արժեզրկումից կորուստ (12,244) 
 

(804)  (2,126) 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր 556,610 

 
55,048  134,270 

Վարկերի գծով տոկոսային եկամուտ 59,993 

 

3,921  14,754 

Վարկերի գծով կոուստների արժեզրկման գծով 

մասնահանումներ/(վերականգնումներ) 25,584 

 

(257)  (2,683) 

 
   

  

Հաճախորդներին վճարման ենթակա գումարներ 
   

  

Ավանդներ հունվարի 1-ի դրությամբ 615,659 
 

15,005  123 

Տարվա ընթացքում ներդրված ավանդներ  5,345,155 
 

281,814  - 

Տարվա ընթացքում մարված ավանդներ (5,698,868) 
 

(260,927)  (123) 

Ավանդներ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  261,946 
 

35,892  - 

Տոկոսային ծախս ավանդների գծով 9,487 
 

374  - 

 
   

  

Պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ  
   

  

Հունվարի 1-ի դրությամբն 4,620,716 
 

-  49,197 

Ավելացումներ  801,383 
 

-  5,053,702 

Նվազումներ (2,767,665) 
 

-  (4,841,323) 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2,654,434 
 

-  261,576 

Տոկոսային ծախս 384,284 
 

-  17,441 

 
   

  

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 36,717 
 

-  36,717 

Տրամադրված երաշխիքներ 85,628 
 

-  85,628 

 
   

  

Այլ ծախսեր 
   

  

Կոմիսիոն և այլ միջնորդավճարների գծով եկամուտ 7,694 
 

698  361 

Գովազդային ծախսեր 48,785 
  

  

Ապահովագրական ծախսեր 58,971 
 

-   

Կանխիկի հավաքագրման գծով ծախսեր - 
 

-  240,000 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 104,300 
 

-  - 

Գործուղման ծախսեր - 
 

-  - 

Այլ ծախսեր 6,680  -  - 

 

2014թ, դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարում տնօրենների և առանցքային ղեկավար անձնակազմի 

ընդհանուր վարձատրության չափը կազմել է 307,060 ՀՀ դրամ (2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 

տարում`232,256 հազար ՀՀ դրամ): Առանցքային ղեկավար անձնակազմը ներառում է Տնօրինության և 

Տնօրենների խորհրդի անդամներին: 
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32. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը 
 

Բանկը կատարել է իր ֆինանսական գործիքների գնահատում, ինչպես պահանջվում է ՖՀՄՍ 7 

Ֆինանսական գործիքները. Բացահայտումներ ստանդարտով: 

 

Գնանշված վաճառքի համար մատչելի ակտիվների գնահատված իրական արժեքները հիմնված են 

հաշվետվության օրվա դրությամբ շուկայական գների վրա առանց գործարքի ծախսերի նվազեցման: Բոլոր 

այլ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների գնահատված իրական արժեքները հաշվարկվում 

են՝ օգտագործելով զեղչված դրամական հոսքերը և հաշվետու օրվա դրությամբ նմանատիպ գործիքների 

զեղչային դրույքները: 

 

Իրական արժեքի գնահատումը մոտավորապես համապատսախանում է այն գումարին, որով ֆինանսական 

գործիքը կարող է փոխանակվել իրազեկ, պատրաստակամ կողմերի միջև:  Այնուամենայնիվ, հաշվի 

առնելով անորոշությունները և սուբյեկտիվ գնահատումը, իրական արժեքը չպետք է մեկնաբանվի որպես 

ակտիվների կամ պարտավորությունների անմիջապես վաճառքի գումար:  

 

Բանկը չափում է ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը ներկայացված ֆինանսական վիճակի 

հաշվետվությունում, օգտագործելով հետևյալ իրական արժեքի աստիճանակարգը, որն արտացոլում է 

գնահատման մեջ կիրառվող չափանիշների նշանակալիությունը. 

 

 Մակարդակ 1: Համանման գնանշված գործիքի շուկայական արժեքը (չճշգրտված)  ակտիվ շուկայում 

 Մակարդակ 2: Գնահատման մեթոդներ հիմնված դիտարկելի չափանիշների վրա, ուղղակի (օր., ինչպես 

գները) կամ անուղղակի ձևով (օր., գներից բխող): Այս մակարդակը ներառում է այն գործիքները, որոնք 

գնահատվում են՝ օգտագործելով ակտիվ շուկայում նման գնանշված գործիքների շուկայական արժեքը, 

շուկայում գնանշված համանման կամ նմանատիպ գործիքների շուկայական արժեքը, որոնք 

ենթադրվում են ավելի քիչ ակտիվ շուկա, կամ այլ գնահատման մեթոդներ, որտեղ բոլոր նշանակալի 

չափանիշները ուղղակի կամ անուղղակի դիտարկելի են շուկայի տվյալներից:  

 Մակարդակ 3: Գնահատման մեթոդներ, որոնք օգտագործում են նշանակալի ոչ դիտարկելի 

չափանիշներ: Այս մակարդակը ներառում է բոլոր գորիքները, որտեղ գնահատման մեթոդը ներառում է 

չափանիշներ, որոնք հիմնված չեն դիտարկելի տվյալների վրա և ոչ դիտարկելի չափանիշները ունեն 

նշանակալի ազդեցություն գործիքների գնահատման մեջ:  Այս մակարդակը ներառում է այն 

գործիքները, որոնք գնահատվում են՝ հիմնվելով շուկայական գնի վրա, որտեղ նշանակալի 

ճշգրտումներ կամ  ենթադրություններ են անհրաժեշտ գործիքների տարբերությունները արտացոլելու 

համար: 

 

 

Բանկի ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների իրական արժեքը՝ չափված 

իրական արժեքով շարունակական հիմունքով. Բանկի ֆինանսական ակտիվներից և ֆինանսական 

պարտավորություններից մի քանիսը չափվում են իրական արժեքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 

վերջին: Հետևյալ աղյուսակը տրամադրում է տեղեկատվություն այդ ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների իրական արժեքների որոշման վերաբերյալ (մասնավորապես 

գնահատման տեխնիկաները և մուտքային տվյալները). 
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Ֆինանսական ակտիվներ/ 

ֆինանսական 

պարտավորություններ 

Իրական արժեքը Իրական 

արժեքի 

հիերարխիա 

Գնահատման տեխնիկա(ներ) և հիմնական 

մուտքային տվյալ(ներ) 

Էական ոչ դիտարկելի 

մուտքային տվյալ(ներ) 

Ոչ դիտարկելի 

մուտքային տվյալների 

հարաբերակցու-թյունը 

իրական արժեքին  

 2014թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

2013թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

    

ՀՀ պետական արժեթղթեր - 2,375,194 Մակարդակ 2 

Զեղչված դրամական հոսքեր 

Նախասահմանված դրամական հոսքերը զեղչված են 

այն դրույքաչափով, որն արտացոլում է մինչև 

մարման ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը կ/չ կ/չ 

ՀՀ ոչ պետական 

արժեթղթեր - 46,576 Մակարդակ 2 

Զեղչված դրամական հոսքեր 

Նախասահմանված դրամական հոսքերը զեղչված են 

այն դրույքաչափով, որն արտացոլում է մինչև 

մարման ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը   

Հետգնման 

պայմանագրերով 

գրավադրված ոչ պետական 

արժեթղթեր 294,342 - Մակարդակ 2 

Նախասահմանված դրամական հոսքերը զեղչված են 

այն դրույքաչափով, որն արտացոլում է մինչև 

մարման ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը կ/չ կ/չ 

Հետգնման 

պայմանագրերով 

գրավադրված ՀՀ 

պետական արժեթղթեր 5,824,469 4,624,479 Մակարդակ 2 

Զեղչված դրամական հոսքեր 

Նախասահմանված դրամական հոսքերը զեղչված են 

այն դրույքաչափով, որն արտացոլում է մինչև 

մարման ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը կ/չ կ/չ 

Շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական 

ակտիվներ 54,263 - Մակարդակ 2 

Ապագա դրամական հոսքերը գնահատված են հիմք 

ընդունելով գնահատված ֆորվարդային 

փոխարժեքները և պայմանագրերի ֆորվարդային 

դրույքաչափերը՝ զեղչված տարբեր 

կոնտրագենգտների վարկային ռիսկերը արտացոլող 

դրույքաչափով կ/չ կ/չ 

Շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական 

պարտավորություններ 19,659 6,740 Մակարդակ 2 

Ապագա դրամական հոսքերը գնահատված են հիմք 

ընդունելով գնահատված ֆորվարդային 

փոխարժեքները և պայմանագրերի ֆորվարդային 

դրույքաչափերը՝ զեղչված տարբեր 

կոնտրագենգտների վարկային ռիսկերը արտացոլող 

դրույքաչափով կ/չ կ/չ 
 

 

Այստեղ ներկայացված գնահատումները պարտադիր կերպով չեն արտացոլում այն գումարները, որոնք Բանկը կարող է ստանալ որոշակի գործիքի շուկայական փոխանակման արդյունքում: 

Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է տրամաբանորեն մեկնաբանել շուկայական տվյալները, գնահատված իրական արժեքը որոշելու համար: Հայաստանի Հարապետության շուկան կարելի է 

բնութագրել որպես զարգացող, և տնտեսական պայմանները շարունակում են սահմանափակել ֆինանսական շուկաներում գործունեության ծավալները: Շուկայի գնանշումները կարող են հնացած 

լինել կամ արտացոլել վաճառքի գործարքների կրճատում և արդյունքում չեն արտացոլի ֆինանսական գործիքների իրական արժեքները: Ղեկավարությունն օգտագործել է շուկայի ամբողջ 

հասանելի տեղեկատվությունը ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը գնահատելիս: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի չեն ունեցել փոխանցումներ Մակարդակ 1-ից 2:  Իրական արժեքի 

գնահատումը մոտավորապես համապատսախանում է այն գումարին, որով ֆինանսական գործիքը կարող է 

փոխանակվել իրազեկ, պատրաստակամ կողմերի միջև պարզած ձեռքի հեռավորության գործարքում:  

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով անորոշությունները և սուբյեկտիվ գնահատումը, իրական արժեքը չպետք 

է մեկնաբանվի որպես ակտիվների կամ պարտավորությունների անմիջական վաճառքի գումար: 

 

Ակնկալվող դրամական հոսքերի զեղչման նպատակով օգտագործված տոկոսադրույքները հիմնված են 

պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի վրա հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, գումարած 

գործիքի արժույթը, ժամկետայնությունը և կոնտրագենտի վարկային ռիսկը՝ հետևյալ կերպ 

  

 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

    

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 8.36%-14,36%  7.9% - 11.0% 

 
 

Իրական արժեք և հաշվեկշռային արժեք 
Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքների իրական արժեքը սովորաբար հավասար է դրանց հաշվեկշռային 

արժեքին: Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքների գնահատված իրական արժեքը հիմնված ապագա 

գնահատված դրամական հոսքերի վրա, որոնք պետք է ստացվեն՝ համանման վարկային ռիսկ և մնացած 

մարման ժամկետ ունեցող նոր գործիքների դեպքում զեղչվելով ընթացիկ տոկոսադրույքներից: Վարկերի 

հաշվեկշռային արժեքը մոտավորապես հավասար է դրանց իրական արժեքին:  
 

Ակտիվ շուկայում չգնանշված՝ ֆիքսված տոկոսադրույքով ավանդների և այլ փոխառությունների 

գնահատված իրական արժեքը հիմնված է դրանց զեղչված դրամական հոսքերի վրա՝ օգտագործելով 

համանման մարման ժամկետներով նոր պարտքերի գծով զեղչված տոկոսադրույքները: Ավանդների և այլ 

փոխառությունների հաշվեկշռային արժեքը մոտավորապես հավասար է դրանց իրական արժեքին:  

 

 

33. Կապիտալի ռիսկի կառավարում 

 
Բանկը կառավարում է իր կապիտալն՝ ապահովելու Բանկի գործունեության անընդհատության սկզբունքը 

միևնույն ժամանակ առավելագույնի հասցնելով շահագրգիռ կողմերի հատույցը ներգրաված և սեփական 

միջոցների հավասարակշռության օպտիմալացման ճանապարհով:  

 

Բանկի կապիտալի կառուցվածքը բաղկացած է պարտքից և բաժնետիրական կապիտալը տնօրինողներին 

բաշխման ենթակա սեփական կապիտալից, որն իրենից ներկայացնում է թողարկված կապիտալը, 

պահուստները և չբաշխված շահույթը, ինչպես բացահայտված է սեփական կապիտալի փոփոխությունների 

մասին հաշվետվությունում: 

 

Տնօրինությունը վերանայում է կապիտալի կառուցվածքը կիսամյակային կտրվածքով: Բանկի  կապիտալի 

համարժեքությունը սահմանվում և վերահսկվում է՝ օգտագործելով ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված 

սահմանաչափերը: Որպես նման վերանայման մի մաս, Խորհուրդը դիտարկում է կապիտալի ինքնարժեքը և 

կապիտալի յուրաքանչյուր դասին առնչվող ռիսկերը: Խորհրդի առաջարկությունների հիման վրա Բանկն իր 

ընդհանուր կապիտալի կառուցվածքը կառուցում է շահութաբաժինների վճարման, նոր բաժնետոմսերի 

թողարկման, ինչպես նաև պարտքի թողարկման միջոցով:  Ի լրումն, Բանկը կառավարում է իր կապիտալը՝ 

պայմանագրային պահանջների իրականացման համար: 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկը Բանկի համար սահմանում և վերահսկում է կապիտալի պահանջները: Ըստ ՀՀ ԿԲ 

կողմից սահմանված՝ ներկայումս գործող կապիտալի պահանջների, Բանկը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ պետք է ապահովի 5,000,000 հազար ՀՀ դրամ նվազագույն բաժնետիրական կապիտալ (2013թ. 
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դեկտեմբերի 31-ին՝ 5,000,000 հազար ՀՀ դրամ) իսկ կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 

հարաբերակցությունը՝ 12% (2013թ. դեկտեմբերի 31-ին՝ 12%): 

 

Հետևյալ աղյուսակը վերլուծում է Բանկի կանոնակարգային կապիտալի հարաբերակցությունը՝ համաձայն 

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված սկզբունքների:  

 
(հազար դրամ) 31 դեկտեմբերի 2014թ.  31 դեկտեմբերի 2013թ. 

 աուդիտ չարված  աուդիտ չարված 

    

Հիմնական կապիտալ 8,957,704  8,284,674 

Լրացուցիչ կապիտալ 338,037  1,069,390 

Ընդհանուր կապիտալ 9,295,741  9,354,064 

    

Ռիսկով կշռված ակտիվներ 73,458,606  63,813,398 

    

Ընդհանուր կապիտալը՝ ռիսկով կշռված ակտիվներում տոկոսային 

արտահայտությամբ (ընդհանուր կապիտալի հարաբերակցություն) 12.65%  14.66% 

Համապատասխանություն նվազագույն բաժնետիրական կապիտալի 

պահանջներին 

Տարվա ընթացքում 

խախտումներ չեն 

արձանագրվել  

Տարվա ընթացքում 

խախտումներ չեն 

արձանագրվել 

 

Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ըստ ռիսկերի կշիռների՝ դասակարգված համաձայն 

յուրաքանչյուր ակտիվի և պայմանագրային կողմի հետ առնչվող վարկային, շուկայական և գործառնական 

ռիսկերի գնահատման, և հաշվի առնելով ցանկացած ընդունելի ապահովվածությունը և երաշխիքները:  

Համանման մոտեցում է ձևավորված նաև չճանաչված պայմանագրային պարտավորությունների գծով՝ 

որոշակի ճշգրտումներ կատարելով հնարավոր կորուստների պայմանական բնույթն արտացոլելու 

նպատակով:  

 

Ընդհանուր կապիտալը կազմված է հիմնական կապիտալից, որը ներառում է կանոնադրական կապիտալը, 

չբաշխված շահույթը, այդ թվում ընթացիկ տարվա շահույթը, գլխավոր պահուստը: Ընդհանուր կապիտալը 

հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 

պահանջների համաձայն: Կապիտալի մեկ այլ բաղադրիչ է լրացուցիչ կապիտալը, որն ընդգրկում է 

վերագնահատման պահուստները: 

2014թ. ՀՀ կենտրոնական բանկը ՀՀ տարածքում գործող բանկերի և բանկային լիցենզիա ունեցող 

ֆինանսական կազմակերպությունների համար 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ սահմանել է 30,000,000 

հազար ՀՀ դրամ  նվազագույն կապիտալի  պահանջ: 

34. Ռիսկերի կառավարում 

 
Բանկային գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն, որը ենթադրում է 

ռիսկայնության աստիճանների որոշակի համադրությունների վերլուծություն, գնահատում, ընդունում և 

կառավարում: Ռիսկի կրումը ֆինանսական գործունեության անբաժանելի մասն է, ընդ որում 

գործառնական ռիսկերը գործունեության ընթացքում անխուսափելի են: Այդուհանդերձ, Բանկի նպատակն է 

հասնել ռիսկերի և օգուտների միջև համապատասխան հավասարակշռության` ռիսկ-եկամուտ օպտիմալ 

հարաբերակցության միջոցով` նվազագույնի հասցնելով Բանկի ֆինանսական վիճակի վրա անցանկալի 

ազդեցությունները: Բանկի ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է՝ ախտորոշել, 

բացահայտել, գնահատել և վերլուծել ռիսկերը, սահմանել ռիսկի համապատասխան սահմանաչափեր և 

հսկողություն, արժանահավատ և նորացված տեղեկատվական համակարգերի միջոցով վերահսկել ռիսկերը 

և սահմանաչափերի պահպանումը: Բանկը պարբերաբար վերանայում է ռիսկերի կառավարման 

քաղաքականությունը և համակարգերը՝ շուկայում, արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած 

փոփոխություններն արտացոլելու և առկա լավագույն փորձին համապատասխանեցնելու համար: 
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

 

 

            56 

 

Ռիսկերի կառավարման կառուցվածք 

Ռիսկերի բացահայտման և վերահսկման պատասխանատու մարմիններն են` 

 

Խորհուրդ 

Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման ընդհանուր վերահսկողության, ռազմավարության 

հաստատման և ռիսկերի կառավարման սկզբունքների հաստատման համար: Խորհուրդը տրամադրում է 

սկզբունքներ ռիսկի ամբողջական կառավարման համար, ինչպես նաև քաղաքականություն՝ հատուկ 

բնագավառների վերաբերյալ, ինչպիսիք են փոխարժեքային (արտարժութային) ռիսկը, տոկոսադրույքի 

ռիսկը, վարկային ռիսկը, ածանցյալ և ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների կիրառումը: 

 

Վարչություն 

Վարչությունը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման գործընթացի անխափան իրականացման և 

վերահսկման համար: Վարչությունը ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ռիսկերի կառավարման 

ռազմավարության, սկզբունքների, հայեցակարգերի, քաղաքականության և սահմանների մշակման ու 

կիրառման համար: Այն պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման խնդիրների լուծման համար և 

վերահսկում է դրանց նկատմամբ ընդունած համապատասխան որոշումների կատարումը: 

 

Ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանում  

Ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է «Ռազմավարության և Ռիսկերի Կառավարման Վարչության» 

(ՌՌԿՎ) կողմից` ըստ Խորհրդի հաստատած քաղաքականության: ՌՌԿՎ կողմից գնահատվում, 

բացահայտվում, վերլուծվում և հեջավորվում են ռիսկերը` գործառնական ստորաբաժանումների հետ սերտ 

համագործակցության միջոցով: Ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումը պատասխանատու է ռիսկերի 

կառավարման սկզբունքների վերահսկման, քաղաքականության և Բանկի ռիսկի սահմանաչափերի համար, 

ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման հետ կապված գործընթացների ներդրման և իրականացման համար: 

 

Ներքին աուդիտ 

Ներքին աուդիտը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման անկախ գնահատման և հսկողության 

ընդհանուր միջավայրի համար: Բանկի կողմից իրականացվող ռիսկերի կառավարման գործընթացը 

յուրաքանչյուր տարի ստուգման է ենթարկվում ներքին աուդիտի կողմից, որը ստուգում է ինչպես 

ընթացակարգերի ամբողջականությունը, այնպես էլ Բանկի գործունեության համապատասխանությունը 

ընթացակարգերին: Ներքին աուդիտը անցկացված ստուգումների արդյունքները քննարկում է 

ղեկավարության հետ և իր եզրակացություններն ու առաջարկները ներկայացնում է կառավարման 

համապատասխան մարմիններին: 

 

Ռիսկերի գնահատման և ռիսկերի ներկայացման համակարգեր 
Բանկի ռիսկերի գնահատման ընթացքում հաշվի է առնվում ինչպես սպասվող կորուստը, որն իրենից 

ներկայացնում է գործունեության ընթացքում կորուստների հնարավոր միջին մակարդակ, այնպես էլ 

հնարավոր անսպասելի կորուստները, որոնք իրենցից ներկայացնում են սպասվող միջին մակարդակը 

գերազանցող կորուստներ: Բանկը նաև մոդելավորում է քիչ հավանական, սակայն պոտենցիալ էական 

ազդեցություն ունեցող «վատթարագույն դեպքերը»: 

 

Ռիսկերի մոնիթորինգը և կառավարումը հիմնականում հիմնված է Բանկի կողմից սահմանված ռիսկերի 

սահմանաչափերի վրա: Այս սահմանաչափերն արտացոլում են Բանկի գործարար ռազմավարությունը և 

շուկայական պայմանները, որոնցում գործում է Բանկը, ինչպես նաև Բանկի համար ընդունելի ռիսկի 

մակարդակը, ընդ որում հատուկ ուշադրություն է դարձվում առանձին ոլորտների վրա: 

 

Գործունեության առանձին տեսակների գծով ստացվող տեղեկատվությունն ուսումնասիրվում և մշակվում է 

ռիսկերի վերլուծության, վերահսկողության և գնահատման նպատակով: Տվյալ տեղեկատվության հիման 

վրա կազմված հաշվետվությունները պարունակում են տեղեկություններ վարկային ռիսկի չափի, վարկային 

ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակի, ռիսկի սահմանված սահմանաչափերի, դրանցից 
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բացառությունների, VaR գնահատականի, իրացվելիության ցուցանիշների և ընդհանուր ռիսկի մակարդակի 

փոփոխության վերաբերյալ: Բանկի վարչությունը յուրաքանչյուր ամիս ստանում է ռիսկերի վերաբերյալ 

մանրամասն հաշվետվություն ըստ ոլորտների, հաճախորդների և աշխարհագրական շրջանների, որը 

պարունակում է ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Բանկի ռիսկերի գնահատման և 

համապատասխան որոշումների կայացման համար: 

Յուրաքանչյուր օր անց է կացվում ղեկավարության կարճատև խորհրդակցություն, անհրաժեշտության 

դեպքում Բանկի այլ աշխատակիցների մասնակցությամբ, որտեղ քննարկվում են սահմանված 

սահմանաչափերի պահպանումը, վերլուծվում է ռիսկի մակարդակը, ներդրումները, իրացվելիությունը և 

այլ ընթացիկ հարցեր: 

 

Ռիսկերի նվազեցում 

Ռիսկերի նվազեցման գործընթացն իրենից ներկայացնում է ռիսկերի առաջացման հնարավորությունը կամ 

դրա ազդեցությունը նվազեցնելու, կամ այդ երկու գործոնների մեղմման ուղղությամբ ձեռնարկվող 

լրացուցիչ միջոցառումների իրականացում: Իր ընդհանուր ռիսկերի կառավարման գործընթացի 

շրջանակներում Բանկն օգտագործում է ածանցյալ և այլ գործիքներ: Բանկն ակտիվորեն օգտագործում է 

գրավի միջոցները՝ վարկային ռիսկը նվազեցնելու ուղղությամբ (ավելի մանրամասն՝ տես ստորև): 

 

Ռիսկի համակենտրոնացումներ 

Ռիսկի  համակենտրոնացումներն առաջանում են, երբ մի շարք փոխառուներ իրականացնում են 

նմանատիպ գործունեություն, կամ գործունեությունը ծավալվում է միևնույն աշխարհագրական շրջանում, 

կամ նրանք ունեն համանման տնտեսական հատկանիշներ, և տնտեսական, քաղաքական կամ այլ 

պայմաններում փոփոխության արդյունքում ցուցաբերում են նմանատիպ ազդեցություն այդ փոխառուների 

պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ունակության վրա: Ռիսկի 

համակենտրոնացումները արտացոլում են Բանկի գործունեության արդյունքների զգայունությունը 

պայմանների փոփոխություններին, որոնք ազդեցություն են ունենում  կոնկրետ բնագավառի կամ 

աշխարհագրական շրջանի վրա: Համակենտրոնացումների բարձր մակարդակից խուսափելու նպատակով 

Բանկի քաղաքականությունը և գործընթացները ներառում են հատուկ սկզբունքներ ուղղված 

դիվերսիֆիկացված պորտֆելի պահպանմանը, ինչպես նաև իրականացվում է համակենտրոնացումների 

հաստատված սահմանաչափերի պահպանման անընդհատ մոնիտորինգ և կառավարում:  

 

Վարկային ռիսկ 

Բանկի գործունեությունը ենթարկվում է վարկային ռիսկի` կապված պարտատիրոջ կողմից 

պարտավորության չկատարելու հետ, ինչը կարող է Բանկին կորուստներ պատճառել: Վարկային ռիսկը 

Բանկի կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով էլ Բանկն այն առանձնակի ուշադրությամբ է վերահսկում: 

Վարկային ռիսկը կապված է հիմնականում վարկային գործառնությունների հետ, որոնք հանգեցնում են 

վարկերի 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: 

Վարկային ռիսկի կառավարումը և հսկողությունը իրականացվում է Բանկի ՌՌԿՎ և վարկային 

ստորաբաժանման կողմից, որի վերաբերյալ հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում են Բանկի 

Խորհրդին և վարչությանը: 

 

Բանկի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը լավագույնս ներկայացնում է նրանց վարկային 

ռիսկի առավելագույն ենթարկվածությունը` առանց հաշվի առնելու պահվող գրավը կամ պարտքի որակի 

բարելավման այլ միջոցները: 

 

Վարկային ռիսկի առավելագույն չափը: Բանկի վարկային ռիսկի առավելագույն չափը զգալիորեն 

տատանվում է և կախված է և՛ անհատական ռիսկերից, և՛ ընդհանուր շուկայական տնտեսության ռիսկերից:  

 

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է վարկային ռիսկի առավելագույն չափը հաշվեկշռային ֆինանսական 

ակտիվների գծով: Հաշվեկշռային ֆինանսական ակտիվների գծով առավելագույն ռիսկը հավասար է այդ 

ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին նախքան որևէ հաշվանցում կամ գրավի ազդեցություն հաշվի առնելը:  
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(հազար դրամ) 
2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
 

2013թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 16,962,428  9,400,452  

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ  54,263  - 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 5,147,575  2,521,027 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվներ 1,255,797  1,379,833 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 52,057,388  40,693,742  

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ    

- Բանկի կողմից պահվող 49,478          2,521,046 

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված 6,118,811  4,624,479 

Այլ ակտիվներ 34,678  82,620 

 81,680,418  61,223,199 

  

Բանկն ունի վարկերի դիմաց ապահովվածության նպատակով հաճախորդներից ստացված անշարժ գույքի, 

ակտիվների գծով այլ արժեթղթերի, երաշխիքների տեսքով ստացված գրավներ: Դրանց արժեքների 

գնահատականը հիմնված է փոխառության պահին գնահատված գրավի արժեքի հիման վրա, և որպես կանոն 

չեն վերանայվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկն առանձին վերցրած համարվում է արժեզրկված: 

 

Որպես կանոն, գրավ չի պահվում ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով առկա հայցերի, արժեթղթերում 

ներդրումների, բանկերին տրված վարկերի մասով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արժեթղթերը պահվում 

են որպես հակադարձ հետգնման և արժեթղթերի փոխառությունների գործառնությունների մաս:  

  

Վարկային ռիսկի առավելագույն չափի համակենտրոնացումը 

  

Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների աշխարհագրական համակենտրոնացումը 2014թ. և 2013թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներկայացված է ստորև` 

 
(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին 

 
Հայաստանի 

Հանրապետություն 
 

Ոչ ՏՀԶԿ 

երկրներ 
 ՏՀԶԿ երկրներ  Ընդամենը 

        

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 19,407,684  2,237,335  709,436  22,354,455 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 27,244  -  27,019  54,263 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 2,599,300  873,412  1,674,863  5,147,575 

Հակադարձ հետգնման պայմանագեր 1,255,797  -  -  1,255,797 

Հաճախորդներին տրված վարկեր   52,057,388  -  -  52,057,388 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ        

- Բանկի կողմից պահվող 47,561  -  1,917  49,478 

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված 6,118,811  -  -  6,118,811 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 34,678  -  -  34,678 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 81,548,463  3,110,747  2,413,235  87,072,445 
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(հազար դրամ) 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին 

 
Հայաստանի 

Հանրապետություն 
 

Ոչ ՏՀԶԿ 

երկրներ 
 

ՏՀԶԿ 

երկրներ 
 Ընդամենը 

        

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 13,470,152  2,245,224  2,151,365  17,866,741 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 
2,408,720  -  112,307 

 
2,521,027 

Հակադարձ հետգնման պայմանագեր 1,379,833  -  -  1,379,833 

Հաճախորդներին տրված վարկեր   40,693,742  -  -  40,693,742 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ 

  
 

  
 

 

- Բանկի կողմից պահվող 2,519,331  -  1,715  2,521,046 

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված 4,624,479  -  -  4,624,479 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 82,620  -  -  82,620 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 65,178,877  2,245,224  2,265,387  69,689,488 

 

 

Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկման և մեղմացման քաղաքականություններ 

 

Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները՝ մեկ վարկառուի կամ վարկառուների խմբի, 

ինչպես նաև վարկավորման ճյուղային կամ աշխարհագրական սեգմենտների գծով ընդունելի ռիսկի 

գումարների սահմանաչափեր սահմանելով: 

 

Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է վերանայման տարեկան 

կամ ավելի հաճախակի կտրվածքով: Ըստ արդյունաբերության ճյուղերի և երկրների վարկային ռիսկի 

սահմանաչափերը հաստատվում են Բանկի Խորհրդի կողմից: 

 

Մեկ վարկառուի, ներառյալ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով վարկային ռիսկի չափը նաև 

սահմանափակված է Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված լրացուցիչ սահմանաչափերով հաշվեկշռային և 

արտահաշվեկշռային ռիսկերի համար, ինչպես նաև առևտրային գործարքների, օրինակ՝ արտարժութային 

ֆորվարդի պայմանագրերի, օրական սահմանաչափերով: Ընթացիկ ռիսկերի ենթարկվելու 

սահմանաչափերը վերահսկվում են օրական կտրվածքով: 

 

Վարկային ռիսկը նաև կառավարվում է վարկառուների և հնարավոր վարկառուների՝ մայր գումարի և 

տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծությունների և անհրաժեշտության դեպքում 

վարկի տրամադրման սահմանաչափերի փոփոխման միջոցով:  

Ստորև ներկայացված են հատուկ հսկողության և մեղմիչ մի քանի այլ միջոցներ: 

 

Գրավ 

Բանկը կիրառում է բազմաթիվ միջոցներ պարտքային ռիսկը զսպելու համար: Համընդհանուր 

գործելակերպ է հանդիսանում և հիմնական միջոցներից մեկն է համարվում տրամադրված դրամական 

միջոցների դիմաց գրավ վերցնելը: Բանկը կանոններ է սահմանում գրավի հատուկ տեսակների ընդունելի 

լինելու կամ ռիսկերի զսպման վերաբերյալ: Վարկերի  համար գրավի հիմնական տեսակներն են. 

 հիպոթեքային պայմանագրերով գրավադրվող անշարժ գույք, 

 կազմակերպությունների գործառնական ակտիվները՝ շենքերը, պաշարները և այլ հիմնական միջոցներ, 

 ֆինանսական գործիքներ՝ պարտքային և բաժնային արժեղթղթեր 

 դրամական միջոցներ և ոսկյա իրեր 

Կազմակերպությունների երկարաժամկետ ֆինանսավորումը և վարկավորումը հիմնականում 

ապահովվում են, ֆիզիկական անձանց գծով վերաձևակերպվող վարկային գծերը հիմնականում չեն 

ապահովվում: Ի լրումն, վարկային կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար Բանկը վարկառուից 

լրացուցիչ երաշխիքներ է պահանջում, հենց որ համապատասխան անհատական վարկերի արժեզրկման 

հատկանիշներ են նկատվում: 
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Վարկերից տարբեր ֆինանսական ակտիվների ապահովման միջոց հանդիսացող գրավների տեսակները 

որոշվում են ֆինանսական գործիքի բնույթով: Հիմնականում ֆինանսական կազմակերպություններին, 

հատկապես բանկերին, վարկեր և կանխավճարներ տրամադրելու համար գրավներ չեն պահանջվում: 

Բացառություն են կազմում այն գրավները, որոնք ձեռք են բերվել հետգնման պայմանագրերի և 

արժեթղթերի փոխառության գործարքներից: Պարտատոմսերը և այլ պարտքային արժեթղթերը 

հիմնականում չեն ապահովվում: 

 

Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության. 

(հազար դրամ) 
 

2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 

2013թ. 

դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ 

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկեր  24,732,809  18,506,766 

Երաշխիքով ապահովված վարկեր  6,834,411  7,300,346 

Փոխադրամիջոցներով (մեքենաներով) ապահովված վարկեր   6,313,328  3,872,395 

Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր  5,736,340  5,448,944 

Կանխիկով ապահովված վարկեր  782,624  1,432,915 

Պաշարների գրավով ապահովված վարկեր  299,751  154,891 

Սարքավորումներով ապահովված վարկեր  39,027  354,827 

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով ապահովված գրավներ 
 

19,985  28,653 

Այլ գրավ  4,096  58,518 

Չապահովված վարկեր 
 

8,031,575  4,352,932 

  52,793,946  41,511,187 

Նվազեցված՝ արժեզրկման կորուստների պահուստը 
 

(736,558)  (817,445) 

Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր 
 

52,057,388  40,693,742 
 

Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային արժեքներն են, և պարտադիր 

չէ, որ 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: 

Վարկերին առնչվող պայմանական պարտավորություններ 

Այս գործիքների հիմնական նպատակը անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդներին միջոցներ 

տրամադրելն է: Երաշխիքները և ակրեդիտիվները ենթակա են նույն պարտքային ռիսկին, ինչ վարկերը: 

Ապրանքային և թղթային ակրեդիտիվները՝ Բանկի գրավոր հավաստումներն են հաճախորդների անունից, 

որոնք թույլ են տալիս երրորդ անձանց գումարներ ստանալ բանկից հատուկ պայմանների կատարման 

դեպքում, ապահովված են դրանց հետ կապված ապրանքների առաքմամբ և հետևաբար դրանք ավելի 

ապահով են, քան ուղղակի տրամադրվող վարկերը: Վարկի տրամադրման պայմանական 

պարտավորություններն իրենցից ներկայացնում են վարկային գծերի չօգտագործած մասերը:  

 

Սակայն հնարավոր վնասի իրական գումարն ավելի փոքր է, քան չօգտագործված վարկային գծերի 

ընդհանուր գումարը, քանի որ վարկային պարտավորությունները տրամադրվում են վարկառուների 

կողմից վարկերի տրամադրման որոշակի ստանդարտների պահպանման դեպքում: Բանկը հետևում է 

պարտավորությունների մարման ժամկետներին, քանի որ երկարաժամկետ պարտավորությունները 

պարունակում են ավելի բարձր վարկային ռիսկ, քան կարճաժամկետ պարտավորությունները: 
 

Արժեզրկում և պահուստավորման քաղաքականություն 

Վարկերի արժեզրկման գնահատման հիմնական հատկանիշներն են մայր գումարի կամ տոկոսների 

վճարումների 90 օրից ավել ուշացումները, վարկառուների դրամական հոսքերի հետ կապված 

դժվարությունները, վարկային ռեյտինգների նվազումները, պայմանագրերի նախնական պայմանների 

խախտումները: Արժեզրկման գնահատումը կատարվում է անհատապես և խմբային եղանակով: 
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Արժեզրկման գծով պահուստի անհատական գնահատում 

Բանկը որոշում է յուրաքանչյուր անհատապես նշանակալի վարկի համապատասխան պահուստի չափը 

անհատական հիմքով: Պահուստի գումարի որոշման ժամանակ հաշվի առնվող գործոններից են 

վարկառուի բիզնես ծրագրի վստահելիությունը, ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելու 

կարողությունը, ծրագրված հասույթները և սպասվող շահաբաժինների վճարումները անվճարունակության 

դեպքում, այլ ֆինանսական օգնության հնարավորությունը, գրավի իրացվելի արժեքը, սպասվող 

դրամական հոսքերի ժամկետները: Արժեզրկումից կորուստները գնահատվում են յուրաքանչյուր հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ, եթե չկանխատեսված հանգամանքները չեն պահանջում հատուկ ուշադրություն: 

Արժեզրկման գծով պահուստի խմբային գնահատում 

Խմբային գնահատումը կատարվում է ոչ նշանակալի վարկերի գծով (ներառյալ վարկային քարտերը, 

հիպոթեքները և չապահովված սպառողական վարկերը), ինչպես նաև անհատապես նշանակալի վարկերի  

գծով, որոնց համար դեռ չկան արժեզրկման ակնհայտ հատկանիշներ: Արժեզրկումից կորուստները 

գնահատվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա դրությամբ՝ դասակարգված յուրաքանչյուր խմբի համար 

առանձին: Խմբային գնահատումը հաշվի է առնում այն արժեզրկման գումարը, որը հնարավոր է առաջանա 

պորտֆելում, նույնիսկ եթե անհատական գնահատման մեջ արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն չկա:  

Արժեզրկման կորուստները գնահատվում են հաշվի առնելով հետևյալ տեղեկատվությունը՝ պորտֆելում 

կորուստների պատմությունը, ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը, կորուստն առաջանալու և որպես 

անհատապես արժեզրված վարկ բացահայտվելու մոտավոր ժամկետը, արժեզրկման դեպքում սպասվող 

վճարումները: 

Ֆինանսական երաշխիքների և ակրեդիտիվների արժեզրկման գնահատումը և պահուստավորումն 

իրականացվում է նույն կերպ՝ ինչ վարկերինը: 

Ժամկետանց, սակայն  չարժեզրկված վարկեր 

Ժամկետանց են համարվում այն վարկերը, որոնց գծով վճարումներն ուշացված են միայն մի քանի օրով: 

Ժամկետանց վարկերի հիմնական մասը չի համարվում արժեզրկված: Ժամկետանց, սակայն անհատապես 

չարժեզրկված վարկերի ժամկետանց օրերի վերլուծությունն ըստ դասերի ներկայացվում է 

ծանոթագրություն 16-ում:  
 
Անհատապես արժեզրկված վարկեր   
Մինչև անհատապես գնահատված արժեզրկման պահուստներով զտելը հաճախորդներին տրամադրված 

անհատապես արժեզրկված վարկերը կազմում են 117,957 հազար դրամ (2013թ` 240,326 հազար դրամ) (ծան. 

16): 

  

Շուկայական ռիսկ 
Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ Բանկի շահույթները կամ կապիտալը կամ նրա՝ իր գործունեության 

նպատակներին հասնելու կարողությունը կվատթարանան շուկայական տոկոսադրույքներում և գներում 

փոփոխությունների կամ դրանց անկայունության պատճառով: Շուկայական ռիսկն ընդգրկում է 

տոկոսադրույքի և արժութային ռիսկերը: Փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել Բանկի ռիսկերի գնահատման 

մոտեցումներում կամ ռիսկի աստիճանում, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման և չափման մեթոդներում: 
 

Տոկոսադրույքի ռիսկ 
Տոկոսադրույքի ռիսկը շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխման բացասական ազդեցության 

հնարավորությունն է Բանկի զուտ տոկոսային եկամտի կամ կապիտալի տնտեսական արժեքի վրա: 

Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է Բանկի ֆինանսական գործիքների հետ կապված դրամական միջոցների 

հոսքերի և նրանց իրական արժեքի վրա տոկոսադրույքների փոփոխությունների ուղղակի ազդեցության 

հնարավորությունից: Բանկի Տնօրենների Խորհուրդը սահմանել է տոկոսադրույքների միջև 

տարբերությունների սահմանաչափ ժամկետային կտրվածքով: Դիրքերը վերահսկվում են և հեջավորման 

ռազամվարություն է օգտագործվում դրանց ռիսկայնությունը ընդունելի շրջանակներում պահելու համար: 
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Գնային ռիսկ 
Գնային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը կտատանվի շուկայական գների 

փոփոխության արդյունքում անկախ նրանից, թե փոփոխությունները հետևանք են առանձին արժեթղթին 

կամ դրա թողարկողին յուրահատուկ գործոնների, թե շուկայում շրջանառվող բոլոր արժեթղթերի վրա 

ազդող գործոնների: Բանկը ենթարկվում է իր ապրանքների կամ ծառայությունների շուկայական գների 

փոփոխության ռիսկին, որոնք ենթակա են թե՛ ընդհանուր և թե՛ յուրահատուկ շուկայական 

տատանումների: 
 

Բանկը կառավարում է գնային ռիսկը այն պոտենցիալ կորուստների պարբերաբար գնահատման միջոցով, 

որոնք կարող են առաջանալ շուկայական պայմանների անբարենպաստ փոփոխություններից, ինչպես նաև 

սահմանելով և պահպանելով համապատասխան վնասների կանխարգելման սահմանաչափեր և 

միջակայքերի (մարժաներ) և գրավի պահանջներ։  Բանկի չտրամադրված վարկային 

պարտավորվածություների գծով հնարավոր վնասների գումարը հավասար է այդ 

պարտավորվածությունների ընդհանուր գումարին։ Այնուամենայնիվ, վնասի հավանական գումարը ավելի 

փոքր է քան այդ գումարը, քանի որ պարտավորվածություների մեծ մասը պայմանական են՝ կախված մի 

շարք պայմաններից, որոնք սահմանված են վարկային պայմանագրերում։  
 

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի զգայունությունը 

տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ՝ շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, այլ փոփոխականները հաստատուն մնալու 

պայմանով: Զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի զգայունությունը տոկոսադրույքներում ենթադրվող 

փոփոխությունների ազդեցությունն է մեկ տարվա զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի վրա` 2014թ, և 

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեկշռում հաշվառվող լողացող տոկոսադրույքով ոչ առևտրային 

ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների գծով: Կապիտալի զգայունությունը վերլուծվում է ըստ 

ակտիվի կամ սվոփի իրացման ժամկետների: Կապիտալի ընդհանուր զգայունության և ըստ գործիքների 

մարման ժամկետայնության վերլուծությունը հիմնված է եկամտաբերության կորի զուգահեռ տեղաշարժի 

ենթադրության վրա: 

 
(հազար դրամ)  

 

 2014թ. 

Արժույթ 

 Փոփոխություններ 

հիմնական 

տոկոսադրույքներում 

 Զուտ տոկոսային 

եկամտի 

զգայությունությոն 

 

Կապիտալի 

զգայունություն 

 

Ընդամենը 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՀՀ դրամ  100  -  (221,152)  (221,152) 

ԱՄՆ դոլար  100  (14,109)  -  (14,109) 

 

        

ՀՀ դրամ  (100)  -  240,407  240,407 

ԱՄՆ դոլար  (100)  14,109  -  14,109 

 

(հազար դրամ)  

 

 2013թ. 

Արժույթ 

 Փոփոխություններ 

հիմնական 

տոկոսադրույքներում 

 Զուտ տոկոսային 

եկամտի 

զգայությունությոն 

 

Կապիտալի 

զգայունություն 

 

Ընդամենը 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՀՀ դրամ  100  -  (328,872)   (328,872) 

ԱՄՆ դոլար  100  (9,724)  -  (9,724) 

 

        

ՀՀ դրամ  (100)  -  360,570   360,570  

ԱՄՆ դոլար  (100)  9,724  -  9,724 
 

 

Արժութային ռիսկ 
Արժութային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների արժեքը կտատանվի արտարժույթի 

փոխարժեքներում փոփոխությունների հետևանքով: Դիրքերը վերահսկվում են օրական կտրվածքով, և 

հեջավորման ռազամվարություն է օգտագործվում դիրքերը սահմանված շրջանակներում պահելու համար: 
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Հետևյալ աղյուսակները ցույց են տալիս այն արտարժույթները, որոնք կարող են ազդել 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ Բանկի ոչ առևտրային դրամային ակտիվների և պարտավորությունների և դրանց 

կանխատեսված դրամական հոսքերի վրա: 

 

Արտարժույթի փոխարժեքի գծով ռիսկի ազդեցությունը Բանկի վրա առ 31 դեկտեմբերի 2014թ. 

ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում՝ 

(հազար դրամ) 
ՀՀ դրամ 

 ԱՄՆ 

դոլար 

 

Եվրո 

 

Ռուբլի  

 Այլ 

արժույթ 

 

Ընդամենը 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

ակտիվներ            

Դրամական միջոցներ և 

դրանց համարժեքներ 9,659,935   8,519,335   3,115,780   822,258    237,147   22,354,455  

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ 1,656,573  3,080,372  10,911  399,719  -  5,147,575  

Հակադարձ հետգնման 

պայմանագրեր 1,255,797  -  -  -  -  1,255,797  

Հաճախորդներին տրված 

վարկեր և փոխառություններ 29,113,120  22,314,671  629,597  -  -  52,057,388  

- Բանկի կողմից պահվող 49,478  -  -  -  -     49,478 

- Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված  6,118,811  -  -  -  -  

     

6,118,811 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 19,915  11,799  2,946  18  -      34,678  

Ընդամենը ոչ ածանցյալ 

ֆինանսական ակտիվներ 47,873,629  33,926,177  3,759,234  1,221,995  237,147  87,018,182 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

պարտավորություններ 
 

 

 

 

 

     

 ՀՀ Կենտրոնական բանկից և 

ՀՀ կառավարությոնից 

ստացված վարկեր 2,420,521  -  -  -  -      2,420,521  

Պարտավորություններ 

ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ  2,824,804  5,993,765  737,215  44,591  1,098  9,601,473  

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից 

ստացված վարկեր  1,665,466  1,239,547  171,390  -  -  

        

3,076,403  

Հետգնման պայմանագրեր 7,215,899  -  -  -  -        7,215,899  

Պարտավորություններ 

հաճախորդների նկատմամբ 24,636,297  27,136,273  5,167,958  454,159  130,616      57,525,303  

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 111,906  41,425  2,956  126,189  23  282,499  

Ընդամենը ոչ ածանցյալ 

ֆինանսկան 

պարտավորություններ  38,874,893  34,411,010  6,079,519  624,939  131,737  80,122,098 

Հաշվեկշռային բաց դիրք 8,998,736  (484,833)  (2,320,285)  597,056  105,410  6,896,084 

Շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական 

գործիքներ            

Համախառն մարվող 

արժութային սվոփեր (1,397,666)  (327,159)  2,309,880  (550,451)  -  34,604 

Բաց դիրք 7,601,070  (811,992)  (10,405)  46,605  105,410  6,930,688 
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Արտարժույթի փոխարժեքի գծով ռիսկի ազդեցությունը Բանկի վրա առ 31 դեկտեմբերի 2013թ. 

ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում՝ 
 

(հազար դրամ) 
ՀՀ դրամ 

 ԱՄՆ 

դոլար 

 

Եվրո 

 

Ռուբլի  

 Այլ 

արժույթ 

 

Ընդամենը 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

ակտիվներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ 7,183,114 

 

5,240,581 

 

2,601,857 

 

2,611,267 

 

229,922 

 

17,866,741 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ 1,883,898 

 

588,490 

 

7,293 

 

16,432 

 

24,914 

 

2,521,027 

Հակադարձ հետգնման 

պայմանագրեր 1,379,833 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,379,833 

Հաճախորդներին տրված 

վարկեր 25,000,047 

 

15,693,695 

 

- 

 

- 

 

- 

 

40,693,742 

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Բանկի կողմից պահվող 2,521,046  -  -  -  -  2,521,046 

- Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված  4,624,479 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,624,479 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 22,833  50,834  8,953  -  -  82,620 

Ընդամենը ոչ ածանցյալ 

ֆինանսական ակտիվներ 42,615,250 

 

21,573,600 

 

2,618,103 

 

2,627,699 

 

254,836 

 

69,689,488 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

պարտավորություններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությոնից ստացված 

վարկեր 2,522,985 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

                 

2,522,985  

Պարտավորություններ 

ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ  1,398,616 

 

4,915,098 

 

260,007 

 

780 

 

33 

 

6,574,534  

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից 

ստացված վարկեր և ավանդներ 2,324,959 

 

1,768,763 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,093,722  

Հետգնման պայմանագրեր 4,504,784  -  -  -  -  4,504,784  

Պարտավորություններ 

հաճախորդների նկատմամբ 24,308,710 

 

16,045,786 

 

3,623,832 

 

309,451 

 

103,997 

 

44,391,776  

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 116,278 

 

92,462 

 

- 

 

- 

 

- 

 

208,740 

Ընդամենը ոչ ածանցյալ 

ֆինանսկան 

պարտավորություններ  35,176,332 

 

22,822,109 

 

3,883,839 

 

310,231 

 

104,030 

 

62,296,541 

Հաշվեկշռային բաց դիրք 7,438,918 
 

(1,248,509) 
 
(1,265,736) 

 
2,317,468 

 
150,806 

 
7,392,947 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով 

իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական գործիքներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համախառն մարվող 

արժութային սվոփեր 
- 

 

- 

 

(1,125,820) 

 

1,119,080 

 

- 

 

(6,740) 

Բաց դիրք 7,438,918  (1,248,509)  2,391,556  3,436,548  150,806  7,386,207 

 

Արտարժույթի ռիսկի զգայունություն 

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է Բանկի զգայունությունը ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի, 

Ռուբլու փոխարժեքի 10% աճի կամ նվազման հանդեպ: Տվյալ 10%-ն իրենից ներկայացնում է այն 
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զգայունության տոկոսը, որն օգտագործվում է արտարժութային ռիսկը հիմնական ղեկավար անձնակազմին 

ներկայացնելիս և իրենից ներկայացնում է արտարժույթի փոխարժեքի ողջամտորեն հնարավոր 

փոփոխությունն ըստ ղեկավարության գնահատականի: Զգայունության վերլուծությունը ներառում է միայն 

վճարման ենթակա արտարժույթով գնանշված դրամական միավորները և ճշգրտում է դրանց փոխարկումը 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ՝ արտարժույթի փոխարժեքների 10% փոփոխության տեսանկյունից: 

Զգայունության վերլուծությունը ներառում է արտաքին վարկերը, որոնց դեպքում վարկի գնանշումը 

կատարված է վարկատուի կամ վարկառուի գործառնական արժույթից  տարբեր արժույթով: Ստորև նշված 

դրական թիվը նշանակում է շահույթի կամ կապիտալի տարրի աճ այն դեպքերում, երբ   ՀՀ դրամն 

արժևորվում է ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի, Ռուբլու նկատմամբ 10%-ի չափով: 

 

 

2014թ.  2013թ. 

(հազար դրամ) 
Փոխարժեքի 

փոփոխություն 

Ազդեցություն շահույթի վրա 

նախքան հարկումը 
 

Փոխարժեքի 

փոփոխություն 

Ազդեցություն շահույթի վրա 

նախքան հարկումը 

  

Արժևորում Արժեզրկում  
 

Արժևորում Արժեզրկում 

ԱՄՆ դոլար 10% (81,199) 81,199  10% (124,850)  124,850 

Եվրո 10% (1,040) 1,040  10%           239,156 (239,156) 

ՌԴ ռուբլի 10% 4,660 (4,660)  10% 343,654   (343,654)  

 

Զգայունության վերլուծության սահամանափակումները: Վերևում բերված աղյուսակում բերված է 

առանցքային ենթադրության փոփոխության ազդեցությունը այլ ենթադրությունների անփոփոխ պայմանների 

դեպքում: Իրականում ենթադրությունների, ինչպես նաև այլ գործոնների միջև գոյություն ունի փոխադարձ 

կապ:  Հարկ է նաև նշել, որ այս զգայունությունները ոչ գծային են, և ավելի մեծ կամ փոքր ազդեցությունները 

չպետք է միջարկվեն (ինտերպոլյացիա) կամ արտարկվեն (էքստրապոլյացիա) այս արդյունքներից: 

 

Զգայունության վերլուծությունում հաշվի չի առնվում այն հանգամանքը, որ Բանկի ակտիվները և 

պարտավորությունները ակտիվորեն կառավարվում են:  Ի լրումն, Բանկի ներկայիս ֆինանսական դիրքը 

կարող է տարբեր լինել այն ժամանակ, երբ որևէ իրական շուկայական շարժ տեղի ունենա:  Օրինակ, Բանկի 

ֆինանսական ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունը նպատակ ունի կառավարելու շուկայական 

տատանումների ազդեցությանը ենթակա լինելը:  Երբ ներդրումային շուկաներն անցնում են զանազան 

շեմային մակարդակներից, Բանկի ղեկավարության արձագանքը կարող է ներառել այնպիսի 

գործողություններ, ինչպիսիք են ներդրումների վաճառքը, ներդրումային պորտֆելի բաշխվածության 

փոփոխությունը և այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ: Հետևաբար, ենթադրությունների իրական 

փոփոխության ազդեցությունը կարող է որևէ ազդեցություն չունենալ պարտավորությունների վրա, մինչդեռ 

ակտիվները ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում հաշվառվում են շուկայական արժեքով: Այս 

հանգամանքներում, ակտիվների և պարտավորություների տարբեր չափման հիմունքները կարող են 

հանգեցնել Բանկի կանոնադրական կապիտալի տատանումների:  

 

Զգայունության վերլուծության այլ սահմանափակումները ներառում են հիպոթետիկ շուկայական շարժերի 

կիրառումը պոտենցիալ ռիսկերը ներկայացնելու նպատակով, որոնք ընդամենը ներկայացնում են Բանկի 

տեսակետը մոտակա ժամանակների շուկայական հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք չեն 

կարող կանխատեսվել որևէ հավաստիությամբ, ինչպես և այն ենթադրությունը, որ բոլոր տոկոսադրույքները 

շարժվում են համանմանորեն:      

 

Իրացվելիության ռիսկ 

Իրացվելիությունը Բանկի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջությամբ և սահմանված 

ժամկետներում կատարման հնարավորությունն է:  

 

Իրացվելիության ռիսկն այն ռիսկն է, որ Բանկն ի վիճակի չի լինի ժամանակին բավարարել իր 

պարտատերերի պահանջները բնականոն և արտասովոր պայմաններում: 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 

հոսքերը և իրացվելիությունը օրական կտրվածքով: Սա ներառում է նաև սպասվելիք դրամական հոսքերի 
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գնահատումները և բարձր իրացվելի գրավների հասանելիությունը, որն անհրաժեշտության դեպքում 

կարող է օգտագործվել լրացուցիչ ֆինանսավորում ստանալու նպատակով: 

 

Բանկը պահում է բարձր իրացվելի և դիվերսիֆիկացված ակտիվների պորտֆել, որը կարող է հեշտությամբ 

կանխիկացվել դրամական հոսքերի չկանխատեսված ընդհատման դեպքում:Բացի այդ Բանկը ՀՀ 

կենտրոնական բանկում պահում է պահուստավորման նվազագույն պարտադիր ռեզերվը (տես 

ծանոթագրություն 14-ը): Իրացվելիության ռիսկը գնահատվում և կառավարվում է տարբեր հնարավոր 

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 

իրավիճակների ծրագրի առկայությունը և վերահսկել իրացվելիության նորմատիվները կանոնակարգային 

պահանջներին համապատասխան: Բանկը հաշվարկում է իրացվելիության ցուցանիշները ՀՀ 

կենտրոնական Բանկի պահանջներին համապատասխան: 

 

Ստորև ներկայացվում է 2014թ. և 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի ֆինանսական 

պարտավորությունների բաշխումը՝ մարմանը մնացած ժամկետների համաձայն: Ցպահանջ վճարումները 

դասակարգված են այն ենթադրությամբ, որ վճարումը կպահանջվի անմիջապես: Սակայն Բանկի կարծիքով  

շատ հաճախորդներ անմիջապես վճարում չեն պահանջի, և աղյուսակը չի արտացոլում սպասվող 

դրամական հոսքերը Բանկի կողմից ավանդների պահպանման պատմությամբ:
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(հազար դրամ) 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

 
Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս  1-3 ամիս  

3 ամսից 

1 տարի  

Ընդամենը մինչև 

1 տարի  1 -ից 5 տարի  

Ավելի քան 5 

տարի  

Ընդամենը 1 

տարուց ավել  Ընդամենը  

Ակտիվներ                

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 22,353,492  963  -  22,354,455  -  -  -  22,354,455 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 54,263  -  -  54,263  -  -  -  54,263 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 2,407,635  1,139,874  -  3,547,509  1,600,066  -  1,600,066  5,147,575 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 1,255,797  -  -  1,255,797  -  -    1,255,797 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 3,458,020  4,821,430  12,658,676  20,938,126  24,866,295  6,252,967  31,119,262  52,057,388 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ                

-Բանկի կողմից պահվող -  -  -  -  -  49,478  49,478  49,478 

-Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  6,118,811  -  -  6,118,811  -  -  -  6,118,811 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 29,801  3,604  -  33,405  1,273  -  1,273  34,678 

  35,677,819  5,965,871  12,658,676  54,302,366  26,467,634  6,302,445  32,720,601  87,072,445 

Պարտավորություններ                

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական 

պարտավորություններ 19,659  -  -  19,659  -  -  -  19,659 

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությունից ստացված վարկեր  71,356  743  331,331  403,430  2,017,091  -  2,017,091  2,420,521 

Պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 1,259,481  1,832,909  5,114,529  8,206,919  1,138,767  255,787  1,394,554  9,601,473 

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 109,710  348,800  1,083,871  1,542,381  1,534,022  -  1,534,022  3,076,403 

Հետգնման պայմանագրեր 7,215,899  -  -  7,215,899  -  -  -  7,215,899 

Պարտավորություններ հաճախորդների 

նկատմամբ 30,700,857  7,482,667  18,146,028  56,329,552  1,042,984  152,767  1,195,751  57,525,303 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 274,441  5,132  2,926  282,499  -  -  -  282,499 

 39,651,403  9,670,251  24,678,685  74,000,339  5,732,864  408,554  6,141,418  80,141,757 

Զուտ դիրք (3,973,584)  (3,704,380)  (12,020,009)  (19,697,973)  20,734,770  5,893,891  26,579,183  6,930,688 

Կուտակային տարբերություն ակտիվների և 

պարտավորությունների միջև (3,973,584)  (7,677,964)  (19,697,973)  (19,697,973))  1,036,797  6,930,688  6,930,688   
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(հազար դրամ) 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

 
Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս  1-3 ամիս  

3 ամսից 

1 տարի  

Ընդամենը մինչև 

1 տարի  1 -ից 5 տարի  

Ավելի քան 5 

տարի  

Ընդամենը 1 

տարուց ավել  Ընդամենը  

Ակտիվներ                

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 16,539,284  1,327,457  -  17,866,741  -  -  -  17,866,741 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 877,254  60,735  -  937,989  -  1,583,038  1,583,038  2,521,027 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 1,379,833  -  -  1,379,833  -  -  -  1,379,833 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 3,142,137  6,671,227  8,821,246  18,634,610  19,211,360  2,847,772  22,059,132  40,693,742 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ                

-Բանկի կողմից պահվող 2,375,194  -  -  2,375,194  -  145,852  145,852  2,521,046 

-Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  4,624,479  -  -  4,624,479  -  -  -  4,624,479 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ -  82,620  -  82,620  -  -  -  82,620 

  28,938,181  8,142,039  8,821,246  45,901,466  19,211,360  4,576,662  23,788,022  69,689,488 

Պարտավորություններ                

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական 

պարտավորություններ 6740  -  -  6740  -  -  -  6,740 

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությոնից ստացված վարկեր 86,863  15,437  989,666  1,091,966  1,431,019  -   1,431,019  2,522,985 

Պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 779,917  1,467,650  3,128,434  5,376,001  848,008  350,525  1,198,533  6,574,534 

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 36,474  316,636  1,074,321  1,427,431  2,666,291  -  2,666,291  4,093,722 

Հետգնման պայմանագրեր 4,003,448  501,336  -   4,504,784  -  -  -  4,504,784 

Պարտավորություններ հաճախորդների 

նկատմամբ 25,221,851  4,707,361  12,601,503  42,530,715  1,697,824  163,237  1,861,061  44,391,776 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 208,740  -  -  208,740  -  -  -  208,740 

 30,344,033  7,008,420  17,793,924  55,146,377  6,643,142  513,762  7,156,904  62,303,281 

Զուտ դիրք (1,405,852)  1,133,619  (8,972,678)  (9,244,911)  12,568,218  4,062,900  16,631,118  7,386,207 

Կուտակային տարբերություն ակտիվների և 

պարտավորությունների միջև (1,405,852)  (272,233)  (9,244,911)  (9,244,911)  3,323,307  7,386,207  7,386,207   
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Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները ներկայացված են առաջին սյունակում «մինչև մեկ ամիս», քանի որ ըստ բանկի ղեկավարության, դրանք 

բարձր իրացվելի ակտիվներ են, որոնք կարող են վաճառվել ըստ պահանջի՝ ֆինանսական պարտավորությունների պահանջները բավարարելու նպատակով: 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Բանկի ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծությունը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ, հիմնվելով պայմանագրով նախատեսված՝ չզեղչված մարման պարտավորությունների վրա:  
  

(հազար դրամ) Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս 

 

1-3 ամիս 

 

3 ամսից 

1 տարի 

 

1 -ից 5 

տարի 

 

Ավելի քան 

5 տարի 

 

Ընդամենը  

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 

          ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկեր 87,930  33,892  468,471  2,268,099  -  2,858,392 

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների  նկատմամբ 1,310,826  1,908,622  5,296,074  1,484,619  341,607  10,341,748 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 139,070  407,007  1,347,677  1,990,744  -  3,884,498 

Հետգնման պայմանագրեր 7,259,344  -  -  -  -  7,259,344 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 30,878,959  7,804,329  18,983,993  1,207,930  199,334  59,074,545 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 282,499  -  -  -  -  282,499 

Ընդամենը չզեղչված ոչ ածանցյալ 39,958,628  10,153,850  26,096,215  6,951,392  540,941  83,701,026 

            

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 
          Արտարժույթի սվոփ պայմանագրեր 

           Ներհոսք 3,734,790  -  -  -  -  3,734,790 

Արտահոսք (3,697,140)  -  -  -  -  (3,697,140) 
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Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Բանկի ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծությունը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ, հիմնվելով պայմանագրով նախատեսված՝ չզեղչված մարման պարտավորությունների վրա:  

 

(հազար դրամ) Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս 

 

1-3 ամիս 

 

3 ամսից 

1 տարի 

 

1 -ից 5 

տարի 

 

Ավելի քան 

5 տարի 

 

Ընդամենը  

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 

          ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկեր 103,980 
 

49,671 
 

1,108,462 
 

1,681,649 
 

-  
 

2,943,762 

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների  նկատմամբ 815,480 
 

1,529,014 
 

3,286,167   1,183,255   -   6,813,916 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 
64,868 

 
373,789 

 
1,334,341   3,418,272    -   5,191,270 

Հետգնման պայմանագրեր 4,013,636 
 

501,446 
 

-     -     -     4,515,082 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 26,367,671 
 

4,794,523 
 

15,537,780   3,550,974   664,393   50,915,341 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 208,740  -  -  -  -  208,740 

Ընդամենը չզեղչված ոչ ածանցյալ 31,574,375  7,248,443  21,266,750  9,834,150  664,393  66,073,029 

            

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 
          Արտարժույթի սվոփ պայմանագրեր 

           Ներհոսք (1,125,820) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(1,125,820) 

Արտահոսք 1,119,080 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,119,080 
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Գործառնական ռիսկ 
 

Գործառնական ռիսկն իրենից ներկայացնում է ուղղակի կամ անուղղակի կորուստների վտանգ, որն 

առաջանում է Բանկի կողմից ֆինանսական գործիքներում ներգրվավվածությունից, այդ թվում՝ 

գործընթացների, տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքների գծով, և արտաքին գործոնների ազդեցությամբ, 

բացի վարկային, շուկայական և իրացվելիության ռիսկերից, մասնավորապես՝  իրավական և 

կանոնակարգային պահանջների արդյունքում առաջացող ռիսկերը և համընդհանուր ընդունված 

կորպորատիվ վարքագծի ստանդարտները:  

 

Բանկի նպատակն է՝ կառավարել գործառնական ռիսկերն այնպես, որ ֆինանսական կորուստների և վնասի 

կանխարգելումը համահունչ լինի բանկի գործնական համբավի և ընդհանուր ծախսային 

արդյունավետության հետ:   

Գործառնական ռիսկի կառավարման մեթոդների մշակման և գործընթացների իրականացման համար 

հիմնական պատասխանատվությունը կրում է բանկի գործադիր մարմինը: Այս պատասխանատվությունն 

ուղեկցվում է գործառնական ռիսկի կառավարման 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, 

 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 ստանդարտներին 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: 

 

 

35. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 
 

Բանկը ստորադաս փոխառություն է ներգրավել իր բաժնետերերից. 2015թ. մարտի 15-ին Էդուարդ 

Սուքիասյանից՝ 1,200,000 հազար դրամ գումարով, 2015թ. ապրիլի 17-ին` Խաչատուր Սուքիասյանից՝ 

1,500,000 հազար դրամ գումարով և 2015թ. ապրիլի 15-ին՝ Սարիբեկ Սուքիասյանից՝ 3,500,000 ԱՄՆ դոլար 

գումարով:  

 

 



                                                  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                    

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» Բաց 
Բաժնետիրական Ընկերություն 
 
 

 
Ֆինանսական հաշվետվություններ 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ                                        ԷՋ 

  

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 2015Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 1 

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 4 
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ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Հայէկոնոմբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին և Խորհրդին 

  
Մեր կողմից իրականացվել է «Հայէկոնոմբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության կից ներկայացվող 
ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը՝ 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ,  նույն ամսաթվին 
ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, 

սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
հաշվետվությունները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական 

դրույթները և այլ բացատրական տեղեկատվություն:  
 
Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար 
 
Ղեկավարությունը պատասխանատու է Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային 

Ստանդարտների համապատասխան սույն ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ 

ներկայացման և այնպիսի ներքին վերահսկողության համակարգի ապահովման համար, որը 
ղեկավարությունը համարում է անհրաժեշտ սխալի կամ խարդախության արդյունքում առաջացող 

էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար: 

 
Աուդիտորի պատասխանատվությունը 
 
Մեր պատասխանատվությունն է՝ մեր կողմից իրականացված աուդիտի արդյունքում կարծիք 

արտահայտել ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: Մենք աուդիտը իրականացրեցինք 
Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտներին համապատասխան: Այդ ստանդարտներով պահանջվում է, որ 

մենք հետևենք էթիկայի պահանջներին և աուդիտը պլանավորենք և իրականացնենք՝ ֆինանսական 

հաշվետվություններն էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին ողջամիտ հավաստիացում ձեռք 
բերելու նպատակով: 

 
Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են այնպիսի ընթացակարգերի իրականացում, որոնք թույլ 

են տալիս ձեռք բերել աուդիտորական ապացույցներ ֆինանսական հաշվետվություններում 

ներկայացված գումարների և բացահայտումների վերաբերյալ: Ընտրված ընթացակարգերը կախված են 
աուդիտորի դատողություններից, ներառյալ՝ խարդախությամբ կամ սխալներով պայմանավորված՝ 

ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումների ռիսկի գնահատումը: Այս ռիսկը 
գնահատելիս աուդիտորը դիտարկում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ 

կերպով ներկայացման համար կիրառվող ներքին վերահսկողության համակարգը՝ նպատակ ունենալով 
մշակել համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ կարծիք արտահայտել 

կազմակերպության ներքին վերահսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ: 

Աուդիտորական աշխատանքները նաև ներառում են ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման 
ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման կանոնների և մեթոդների 

համապատասխանության, ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական գնահատումների 
հիմնավորվածության, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացման 

գնահատումը: 

 
Մենք գտնում ենք, որ ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները բավարար են և համապատասխան՝ 

մեր կարծիքն արտահայտելու համար: 
 













                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2015թ. դեկտեմբերի 31-

ին ավարտված տարվա համար 
 

1. Բանկը  
 

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (Այսուհետ՝ «Բանկ») հիմնվել է 1991 թվականին Հայաստանի 

Հանրապետությունում ԽՍՀՄ Բնակսոցբանկի հայկական Հանրապետական բանկի (1991-1993թ.-ին 

«Հայպետբանկ» ՓԲԸ) հիման վրա և 1995թ.-ին վերակազմավորվել է որպես բաց բաժնետիրական 

ընկերության: Բանկի գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և այն գործում է ՀՀ 

կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից տրամադրված թիվ 1 արտոնագրի հիման վրա: 

Բանկն ընդունում է ավանդներ և տրամադրում է վարկեր, ինչպես նաև մատուցում է այլ բանկային 

ծառայություններ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց:  

Բանկի գլխամասային գրասենյակը և թվով 19 մասնաճյուղերը գտնվում են Երևանում, 20 մասնաճյուղեր՝ 

ՀՀ տարբեր մարզերում և 1 մասնաճյուղ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում: Բանկի 

իրավաբանական հասցեն է՝ ք. Երևան, Ամիրյան 23/1: 

 

2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն 

 
Համապատասխանության մասին հայտարարություն: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները 

պատրաստվել են Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների (ՖՀՄՍ) համաձայն: 

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են այն ենթադրության հիման վրա, որ Բանկը 

գործում է անընդհատության հիմունքով և կշարունակի իր գործունեությունը տեսանելի ապագայում:  

Ինչպես ներկայացված է ֆինանսական հաշվետվությունների Ծան. 34-ում, 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

Բանկը պարտավոր է ապահովել համապատասխանություն 30,000,000 հազար ՀՀ դրամի չափով նվազագույն 

կապիտալի կանոնակարգային նոր պահանջների հետ: Ղեկավարության ծրագրերն այս կապակցությամբ 

նույնպես դիտարկված են ֆինանսական հաշվետվությունների Ծան. 34-ում և 36-ում: Ֆինանսական 

հաշվետվությունները չեն ներառում ճշգրտումներ, որոնք կարող էին առաջանալ 2017թ. հունվարի 1-ի 

դրությամբ կանոնակարգային պահանջի չպահպանման հետևանքով:  

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են պատմական արժեքի հիման վրա, 

բացառությամբ որոշ ֆինանսական գործիքների, որոնք չափվում են իրական արժեքով յուրաքանչյուր 

հաշվետու ամսաթվի վերջի դրությամբ, ինչպես ներկայացված է ստորև՝ հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականությունում:  

 

Պատմական արժեքը սովորաբար հիմնված է ապրանքների և ծառայությունների դիմաց տրված 

հատուցման իրական արժեքի վրա: 

 

Իրական արժեքն այն գումարն է, որը շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքի արդյունքում 

կստացվեր ակտիվը վաճառելիս, կամ կվճարվեր պարտավորությունը փոխանցելիս` անկախ նրանից, թե 

արդյոք այդ գինն ուղղակիորեն դիտարկելի է կամ գնահատվել է՝ օգտագործելով այլ գնահատման 

մեթոդներ: Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը գնահատելիս՝ Բանկը հաշվի է առնում 

ակտիվի կամ պարտավորության այնպիսի բնութագրերը, որոնք շուկայի մասնակիցները հաշվի կառնեին 

չափման ամսաթվի դրությամբ ակտիվի կամ պարտավորության գինը որոշելիս: Այս ֆինանսական 

հաշվետվություններում չափման և/կամ այլ բացահայտումների նպատակով իրական արժեքը որոշվում է 

նման սկզբունքներով, բացառությամբ վարձակալության գործարքներից, որոնք նկարագրված են ՀՀՄՍ 17-

ում և չափումներից, որոնք թեև համանման են իրական արժեքին, սակայն իրական արժեքով չեն, 

մասնավորապես օգտագործման արժեքը՝ ըստ ՀՀՄՍ 36-ի: 

 

Ի լրումն՝ ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակով իրական արժեքի չափումները դասակարգվում 

են մակարդակ 1, 2 և 3-ի՝ ելնելով իրական արժեքի չափումներում օգտագործված սկզբնական տվյալների 

դիտարկելիության աստիճանից, ինչպես նաև այդ սկզբնական տվյալների՝ իրական արժեքով չափման 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 
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ամբողջական պատկերի վրա ազդեցության էականության աստիճանից: Այդ մակարդակները կարելի է 

նկարագրել հետևյալ կերպ` 

 

 Մակարդակ 1-ի դեպքում ելակետային տվյալներ են հանդիսանում ակտիվ շուկայում համանման 

ակտիվների կամ պարտավորությունների նշված գները (չճշգրտված), որոնք Բանկին հասանելի են 

չափման ամսաթվի դրությամբ. 

 Մակարդակ 2-ի ելակետային տվյալները իրենցից ներկայացնում են մակարդակ 1-ում նշված գներից 

տարբերվող ելակետային տվյալները, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն դիտարկելի են 

ակտիվների կամ պարտավորությունների գծով. 

 Մակարդակ 3-ի ելակետային տվյալներն իրենցից ներկայացնում են ակտիվների կամ 

պարտավորությունների գծով ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ: 

 

Բանկն ընդհանուր առմամբ ներկայացնում է իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունն ըստ 

իրացվելիության: Ստացվելիք և վճարվելիք գումարներին վերաբերող վերլուծությունները ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվության օրվանից հետո 12 ամիսների ընթացքում (ընթացիկ) և ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվության օրվանից ավելի քան 12 ամիսների ընթացքում (ոչ ընթացիկ) ներկայացված 

են Ծանոթագրություն 35-ում:  

 

Գործառնական արժույթ: Ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված միավորները չափվում են այն 

տնտեսական միջավայրում գործող արժույթով, որում Բանկն իրականանցում է իր գործունեությունը 

(«Գործառնական արժույթ»): Բանկի գործառնական արժույթը ՀՀ դրամն է (այսուհետև՝ դրամ): Դրամը նաև 

սույն ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթն է: Բոլոր արժեքները կլորացված են 

հազար ՀՀ դրամի չափով, եթե այլ բան նշված չէ: 

 

Հաշվանցում: Ֆինանսական ակտիվները և ֆինանսական պարտավորությունները հաշվանցվում են՝ 

ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում արտացոլվելով զուտ գումարով, եթե գոյություն ունի 

ճանաչված գումարները հաշվանցելու իրավաբանորեն ամրագրված իրավունք և հաշվարկը զուտ հիմունքով 

իրականացնելու կամ միաժամանակ ակտիվն իրացնելու և պարտավորությունը մարելու մտադրություն: 

Եկամուտները և ծախսերը չեն հաշվանցվում շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե դա չի պահանջվում կամ թույլատրվում որևէ 

հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով կամ մեկնաբանությամբ և հստակ բացահայտված չէ Բանկի 

հաշվապահական քաղաքականության մեջ: 

 

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները ներկայացված են ստորև: 

 

Տոկոսային եկամուտներ և ծախսեր: Ֆինանսական ակտիվներից տոկոսային եկամուտները ճանաչվում են, 

երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն Բանկ և եկամտի գումարը կարող է 

արժանահավատորեն չափվել: Տոկոսային եկամուտները և ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման 

սկզբունքով՝ կիրառելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը 

ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության (կամ ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների խմբի) ամորտիզացված արժեքի հաշվարկման և համապատասխան 

ժամանակահատվածի կտրվածքով տոկոսային ծախսի և տոկոսային եկամտի բաշխման մեթոդն է: 

 

Արդյունավետ տոկոսադրույքն այն դրույքն է, որը ֆինանսական գործիքի գործողության ակնկալվող 

ժամկետի կամ, համապատասխան դեպքերում, ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար գնահատված 

դրամական միջոցների ապագա վճարումները կամ ստացվելիք գումարները զեղչում է ճշգրիտ մինչև 

ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական պարտավորության զուտ հաշվեկշռային արժեքը: 

 

Այն դեպքերում, երբ տեղի է ունենում ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ակտիվների խմբի արժեքի 

նվազում (մասնակի նվազում) արժեզրկումից կորստի հետևանքով, տոկոսային եկամուտն այնուհետև 

ճանաչվում է՝ կիրառելով այն տոկոսադրույքը, որը կիրառվել էր արժեզրկումից կորուստը չափելու 

նպատակով ապագա դրամական հոսքերը զեղչելիս: 
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Հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրերից եկամուտ.  վերը նշված գործիքների վաճառքից 

օգուտը/վնասը ճանաչվում է որպես տոկոսային եկամուտ կամ ծախս՝ շահույթի կամ վնասի մասին 

հաշվետվությունում՝ հիմնվելով հետևյալ երկու մեծությունների տարբերության վրա՝ հետգնման արժեքի, 

որը կուտակվել է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը 

և վաճառքի գնի, երբ այդ գործիքները վաճառվում են երրորդ անձանց:   Երբ հակադարձ 

հետգնումը/հետգնումը տեղի է ունենում իր սկզբնական պայմաններով, վաճառքի և  պայմանագրի 

սկզբնական փուլում բանակցված հետգնման գնի միջև արդյունավետ օգուտը/տոկոսը ճանաչվում է 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով: 

 
Կոմիսիոն եկամուտ: Վարկի տրամադրման վճարները հետաձգվում են հարակից ուղղակի ծախսումների 

հետ միասին և ճանաչվում են որպես վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ հավանական է, 

որ վարկ տրամադրելու պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի պայմաններով վարկային 

համաձայնության, վարկային պարտավորության ստանձնման վճարները հետաձգվում են հարակից 

ուղղակի ծախսումների հետ միասին և հետագայում ճանաչվում որպես տրամադրված վարկի 

արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում: Երբ քիչ հավանական է, որ վարկ տրամադրելու 

պարտավորությունը կհանգեցնի որոշակի վարկային համաձայնագրի, վարկ տրամադրելու 

պարտավորության ստանձնման վճարները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում վարկի տրամադրման 

պարտավորության մնացած ժամանակահատվածի ընթացքում: Այն դեպքում, երբ վարկ տրամադրելու 

պարտավորությունն ավարտվում է առանց վարկի տրամադրման, ապա վարկ տրամադրելու 

պարտավորության վճարները ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքում՝ պարտավորության ավարտի 

պահին: Վարկի սպասարկման վճարները եկամտագրվում են, երբ համապատասխան ծառայությունները 

մատուցվում են: Բոլոր այլ միջնորդավճարները ճանաչվում են այն ժամանակ, երբ ծառայությունները 

մատուցվում են: 
 

Ֆինանսական գործիքներ 

Բանկը ճանաչում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում, երբ այն դառնում է ֆինանսական գործիքի պայմանագրային կողմ: Ֆինանսական 

ակտիվների և պարտավորությունների կանոնավոր կերպով գնումները և վաճառքը հաշվառվում են 

վերջնահաշվարկի ամսաթվի դրությամբ: Ֆինանսական գործիքների կանոնավոր գնումները կամ վաճառքն 

իրենցից ներկայացնում են ֆինանսական ակտիվների այն գնումները կամ վաճառքը, որոնք պահանջում 

են ակտիվների մատակարարում շուկայում ընդունված պայմաններով սահմանված կարգով: 
  

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 ֆինանսական 

ակտիվի կամ պարտավորության ձեռքբերմանը կամ թողարկմանը: Գործարքի գծով ծախսերը, որոնք 

ուղղակիորեն վերագրելի են շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական 

ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների ձեռքբերմանը, անմիջապես ճանաչվում են 

շահույթում կամ վնասում:   

 

Ֆինանսական ակտիվներ: Ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են հետևյալ կատեգորիաների՝ ա) 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, բ) մինչև մարման 

ժամկետը պահվող ներդրումներ, գ) տրամադրված վարկեր և դեբիտորական պարտքեր, դ) վաճառքի 

համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: Դասակարգումը կախված է ֆինանսական ակտիվների 

ձեռքբերման բնույթից և նպատակից և որոշվում է սկզբնական ճանաչման պահին: 
 

ա) Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ:  Ֆինանսական 

ակտիվները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող այն 

դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվը պահվում է վաճառքի համար կամ նախատեսված է որպես շահույթի 

կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ակտիվ: 
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Ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝  

 այն ձեռք է բերվել հիմնականում մոտ ապագայում վաճառքի նպատակով, կամ  

 սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ կառավարվող որոշակի 

ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի ստացման 

իրատեսական հնարավորություն, կամ  

 այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը նախատեսված չէ կամ չի օգտագործվում որպես 

հեջավորման գործիք:  

  
Ֆինանսական ակտիվը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվներից, կարող է ճանաչման 

պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող. 

 

 եթե նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

 ֆինանսական ակտիվը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա կատարողականը 

գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, Բանկի փաստաթղթավորված ռիսկերի կառավարման 

կամ ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և խմբավորման վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ 

 այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից 

մեկը կամ մի քանիսը և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը թույլ է տալիս ողջ 

պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող: 

 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվները ներկայացվում են 

իրական արժեքով՝ ներառյալ ողջ օգուտը կամ վնասները, որոնք առաջանում են շահույթում կամ վնասում 

ճանաչվող վերաչափման արդյունքում: Շահույթում կամ վնասում ճանաչվող զուտ օգուտը կամ վնասները 

ներառում են ֆինանսական ակտվի գծով վաստակած բոլոր շահաբաժինները և տոկսները և ներառվում են 

«այլ օգուտներ և վնասներ» և «տոկոսային եկամուտ» տողում, շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:  

 

բ) Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ: Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումները 

ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ոչ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ են, որոնց գծով Բանկն ունի 

մինչ մարման ժամկետը պահելու հաստատուն մտադրություն և կարողություն: Մինչև մարման ժամկետը 

պահվող ներդրումները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը:  

 

Եթե Բանկը որոշեր վաճառել կամ վերադասակարգել մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների 

զգալի մասը նախքան դրանց մարման ժամկետը (բացառությամբ հատուկ հանգամանքների առկայության), 

ողջ դասը կորակազրկվեր և պետք է դասակարգվեր որպես վաճառքի համար մատչելի: Ավելին, Բանկը 

ընթացիկ տարում և դրան հաջորդող երկու տարիների ընթացքում հնարավորություն չէր ունենա որևէ 

ֆինանսական ակտիվ դասակարգել որպես մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվ: 

 

գ) Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: Առևտրային դեբիտորական պարտքերը, վարկերը և այլ 

դեբիտորական պարտքերը, որոնք ունեն ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներ, որոնք գնանշված չեն ակտիվ 

շուկայում (ներառյալ բանկերից ստացվելիք միջոցներ, հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ 

ֆինանսական ակտիվներ) դասակարգվում են որպես «վարկեր և դեբիտորական պարտքեր»: Վարկերը և 

դեբիտորական պարտքերը չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ 

տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած արժեզրկումը: Տոկոսային եկամուտը ճանաչվում է՝ օգտագործելով 

արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը, բացառությամբ կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքերի, որոնց 

դեպքում տոկոսի ճանաչումը էական ազդեցություն չէր ունենա: 
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դ) Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ: Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 

ակտիվները ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ են, որոնք դասակարգվում են որպես վաճառքի համար 

մատչելի, կամ չեն դասակարգվում որպես (ա) իրական արժեքով շահույթի կամ վնասի միջոցով ճանաչվող 

ֆինանսական ակտիվներ, (բ) մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ կամ     

(գ) վարկեր և դեբիտորական պարտքեր: 

 

Վաճառքի համար մատչելի՝ կապիտալ ներդրումները, որոնք չունեն գնանշված շուկայական արժեք և 

որոնց իրական արժեքը չի կարող արժանահավատորեն չափվել, չափվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած 

արժեզրկումից կորուստները  յուրաքանչյուր հաշվետու   ամսաթվի դրությամբ: 

 

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում: Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվները յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի վերջին գնահատվում են արժեզրկման 

հայտանիշների առկայությունը որոշելու նպատակով: Ֆինանսական ակտիվները համարվում են 

արժեզրկված, եթե առկա է օբյեկտիվ վկայություն այն մասին, որ ֆինանսական ակտիվի սկզբնական 

ճանաչումից հետո տեղի ունեցած մեկ կամ մի քանի դեպքեր կարող են ազդեցություն ունենալ ներդրման 

գծով գնահատված ապագա դրամական հոսքերի վրա:  

 

Որպես վաճառքի համար մատչելի դասակարգված՝ գնանշված կամ չգնանշված կապիտալ ներդրումներում 

արժեթղթի իրական արժեքի զգալի կամ տևական անկումն ինքնարժեքից համարվում է արժեզրկման 

օբյեկտիվ վկայություն: Բոլոր այլ ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն 

կարող են համարվել հետևյալ հայտանիշները՝ 

 թողարկողի կամ կոնտրագենտի զգալի ֆինանսական դժվարությունները, կամ 

 պայմանագրի խախտումը, մասնավորապես տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման ուշացումը կամ 

չկատարումը, կամ 

 տոկոսների կամ մայր գումարի վճարման ուշացումը կամ չկատարումը, կամ 

 փոխառուի կողմից  սնանկության կամ ֆինանսական վերակազմակերպման գործընթացի 

նախաձեռնումը, կամ 

 ֆինանսական դժվարությունների արդյունքում տվյալ ֆինանսական ակտիվի գծով ակտիվ շուկայի 

անհետացումը: 

 

Ֆինանսական ակտիվների որոշ կատեգորիաների համար, ինչպիսիք են՝ վարկերը և դեբիտորական 

պարտքերը, ակտիվները, որոնք ըստ գնահատականների առանձին արժեզրկված չեն, ի լրումն 

գնահահատվում են նաև խմբային արժեզրկման տեսանկյունից: Վարկային պորտֆելի արժեզրկման 

օբյեկտիվ վկայություն կարող է համարվել Բանկի նախկին փորձը վճարումների հավաքագրման գծով, 

հետաձգված վճարումների թվի աճը պորտֆելում ինչպես նաև ազգային կամ տեղական մակարդակում 

դիտարկելի փոփոխություները, որոնք կարող են հանգեցնել դեբիտորական պարտքի 

անհավաքագրելիության:  

 

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով արժեզրկման գծով ծախսի 

գումարն իրենից ներկայացնում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի և գնահատված ապագա դրամական 

հոսքերի տարբերությունը՝ զեղչված ֆինանսական ակտիվի համար սկզբնապես սահմանված 

տոկոսադրույքով:  

 

Ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկումից կորստի չափով 

անմիջականորեն բոլոր ակտիվների գծով, բացառությամբ վարկերի և դեբիտորական պարտքերի, որոնց 

դեպքում հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է պահուստային հաշվի միջոցով: Երբ ակտիվը կամ 

դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի, այն դուրս է գրվում պահուստային հաշվի միջոցով: 

Հետագայում դուրս գրված գումարների վերականգնումը կատարվում է դրանք պահուստային հաշվին 

կրեդիտագրելու միջոցով: Պահուստային հաշվի հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունները ճանաչվում են 

եկամուտներում կամ ծախսերում:  

 

Երբ վաճառքի համար պահվող ֆինանսական ակտիվը համարվում է արժեզրկված, այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքում ճանաչված կուտակային օգուտները կամ վնասները վերադասակարգվում են 

որպես տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնաս:  
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Ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների համար այն դեպքում, եթե hաջորդող 

ժանմանակարջանում արժեզրկումից կորուստի գումարը նվազում է, և նվազեցումը կարող է օբյեկտիվորեն 

վերագրվել արժեզրկման ճանաչումից հետո տեղի ունեցող դեպքերի, նախկինում ճանաչված 

արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է շահույթի կամ վնասի միջոցով այնքանով, որքանով 

արժեզրկման ամսաթվի դրությամբ ներդրման հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում ամորտիզացված 

արժեքն այն դեպքում, եթե այդ արժեզրկումը ճանաչված չլիներ:  
 

Ինչ վերաբերում է վաճառքի համար մատչելի բաժնային արժեթղթերին, ապա նախկինում շահույթում կամ 

վնասում հաշվառված արժեզրկումից վնասները չեն հակադարձվում շահույթի կամ վնասի միջոցով: 

Իրական արժեքի ցանկացած փոփոխություն, որը տեղի է ունենում արժեզրկումից կորուստի ճանաչումից 

հետո, ճանաչվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում և կուտակվում է ներդրումների 

վերագնահատման պահուստի տակ:  
  

Վարկերի դուրսգրում: Վարկերի արժեզրկումից կորուստները վերագրվում են պահուստներին, երբ 

համարվում են անհավաքագրելի: Վարկերը դուրս են գրվում Բանկի ղեկավարության կողմից գումարների 

հավաքագրման ուղղությամբ իրականացված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելուց և գրավները 

վաճառելուց հետո: Դուրս գրված գումարների հետագա հավաքագրումը շահույթի կամ վնասի և այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում արտացոլվում է որպես 

ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման պահուստներին կատարած մասհանումների վերադարձ 

հավաքագրման ժամանակաշրջանում:  
 

Ֆինանսական ակտիվների ապաճանաչումը: Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական ակտիվները, երբ 

ֆինանսական ակտիվից առաջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ պայմանագրային իրավունքները 

կորցնում են իրենց ուժը, կամ երբ երրորդ կողմին է փոխանցվում ֆինանսական ակտիվներից առաջացող 

դրամական միջոցների նկատմամբ իրավունքը: Եթե Բանկը չի փոխանցում և չի պահպանում ֆինանսական 

ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, սակայն 

պահպանում է փոխանցված ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա Բանկը շարունակում է 

ճանաչել ֆինանսական ակտիվը, ինչպես նաև դրա հետ կապված պարտավորությունը այնքանով, որքանով 

շարունակվում է իր ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի մեջ: Եթե Բանկը պահպանում է 

ֆինանսական ակտիվի սեփականության հետ կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն և հատույցները, ապա 

Բանկը պետք է շարունակի ճանաչել ֆինանսական ակտիվը: 

 

Ֆինանսական ակտիվը ամբողջությամբ ապաճանաչելիս հաշվեկշռային արժեքի և ստացված հատուցման 

այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում նախկինում ճանաչված կուտակված որևէ օգուտի կամ 

վնասի գումարի տարբերությունը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: 
 

Եթե Բանկի շարունակվող ներգրավվածությունը ֆինանսական ակտիվի միայն մի մասով է (օրինակ՝ երբ 

Բանկը պահպանում է փոխանցված ակտիվի մի մասը հետգնելու օպցիոնը), ապա Բանկը ֆինանսական 

ակտիվի նախկին հաշվեկշռային արժեքը բաշխում է այն մասի, որն այն շարունակում է ճանաչել 

շարունակվող ներգրավվածության ներքո, և այն մասի միջև, որն այն այլևս չի ճանաչում՝ փոխանցման 

ամսաթվի դրությամբ այդ մասերի հարաբերական իրական արժեքների հիման վրա: Այլևս չճանաչվող 

մասի վրա բաշխված հաշվեկշռային արժեքի և այլևս չճանաչվող մասի դիմաց ստացված հատուցման և դրա 

վրա բաշխված այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված որևէ օգուտի 

կամ վնասի գումարների տարբերությունը պետք է ճանաչվի շահույթում կամ վնասում: Այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված կուտակված օգուտը կամ վնասը բաշխվում է այն մասի, որը 

շարունակվում է ճանաչվել, և այլևս չճանաչվող մասի միջև՝ այդ մասերի հարաբերական իրական 

արժեքների հիման վրա: 
 

Ֆինանսական պարտավորություններ:  Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես 

շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող կամ որպես այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ: 
 

Ֆինանսական պարտավորությունները դասակարգվում են որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող այն դեպքում երբ ֆինանսական պարտավորությունը պահվում է վաճառքի համար կամ 

դասակարգվում է որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող: 
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ֆինանսական պարտավորությունը դասակարգվում է որպես վաճառքի համար պահվող, եթե՝ 

 այն ձեռք է բերվել հիմնականում կարճաժամկետ կտրվածքով հետգնման նպատակով, կամ  

 սկզբնական ճանաչման պահին այն կազմում է Բանկի կողմից համատեղ ղեկավարվող որոշակի 

ֆինանսական գործիքների պորտֆելի մաս և ունի կարճաժամկետ կտրվածքով շահույթի ստացման 

իրատեսական հնարավորություն, կամ  

 այն հանդիսանում է ածանցյալ գործիք, որը չի նախատեսված կամ օգտագործվում որպես հեջավորման 

գործիք: 

 

Ֆինանսական պարտավորությունը, բացի վաճառքի համար պահվող ֆինանսական 

պարտավորություններից, կարող է ճանաչման պահին դասակարգվել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող, եթե  

 նման դասակարգումը բացառում, կամ զգալիորեն կրճատում է չափման կամ ճանաչման 

անհամապատասխանությունը, որն այլապես կառաջանար, կամ՝ 

 ֆինանսական պարտավորությունը կազմում է ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական 

պարտավորությունների կամ այդ երկուսի խմբի մի մաս, որը կառավարվում է, և դրա կատարողականը 

գնահատվում է իրական արժեքի հիմունքով, բանկի փաստաթղթավորված ռիսկերի կառավարման կամ 

ներդրումային ռազմավարության համաձայն և խմբավորման վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

տրամադրվում է ներքին կարգով՝ այդ հիմունքներով, կամ  

 այն կազմում է պայմանագրի մի մաս, որը պարունակում է ներկառուցված ածանցյալ գործիքներից մեկը 

կամ մի քանիսի և ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ: Ճանաչումը և չափումը, թույլ է տալիս ողջ 

պայմանագիրը (ակտիվները կամ պարտավորությունները) դասակարգել որպես շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով չափվող: 

 

Արժեթղթերի հետգնման և հակադարձ հետգնման պայմանագրեր և արժեղթղերի փոխատվության 

գործարքներ.  սովորական գործունեության ընթացքում Բանկը կնքում է ֆինանսական ակտիվների 

վաճառքի և հետգնման (ռեպո), ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների գնման և հետվաճառքի  

(հակադարձ ռեպո) պայմանագրեր: Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրերը օգտագործվում են Բանկի 

կողմից որպես գանձապետական կառավարման տարր:  

 

Ռեպո համաձայնագիրը իրենից ներկայացնում է վճարի կամ այլ հատուցման դիմաց ֆինանսական 

ակտիվի փոխանցում մեկ այլ կողմի և համապատասխան պարտավորություն՝ հետ գնելու այդ 

ֆինանսական ակտիվն ապագայում փոխանակման համար օգտագործված կանխիկ կամ այլ հատուցման 

գումարը գումարած տոկսը: Այս պայմանագրերը հաշվառվում են որպես ֆինանսական գործարքներ:   

  

Բանկը կնքում է արժեթղթերի հետգնման պայմանագրեր և արժեթղթերի փոխառության պայմանագրեր, 

ըստ որոնց այն ստանում կամ փոխանցում է գրավի առարկան՝ շուկայում ընդունված պրակտիկայի 

համաձայն: Հետգնման գործարքների ստանդարտ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետությունում, 

գրավառուն իրավունք ունի վաճառել կամ վերագրավադրել գրավի առարկան, պայմանով որ դրա դիմաց 

կվերադարձնի համարժեք արժեղթեր՝ գործարքի փակման ամսաթվին:  

 

Արժեթղթերի փոխանցումը կոնտրագենտներին միայն արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում, եթե դրա հետ միասին փոխացվում են նաև սեփականության հետ կապված ռիսկերը 

և օգուտները: 

 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ: Այլ ֆինանսական պարտավորությունները, ներառյալ այլ 

փոխառու միջոցները, ենթակա (սուբորդինացված) պարտավորությունները և այլ ֆինանսական 

պարտավորությունները սկզբնապես չափվում են իրական արժեքով, առանց գործարքի ծախսերի: 

 

Այլ ֆինանսական պարտավորությունները հետագայում չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ 

օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ տոկոսային ծախսը ճանաչելով 

արդյունավետության հիմունքով: 

 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդն իրենից ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում 

ֆինանսական պարտավորության ամորտիզացված արժեքի հաշվարկի մեթոդ: Արդյունավետ 
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տոկոսադրույքն այն տոկոսադրույքն է, որը ճշգրտորեն զեղչում է ապագա գնահատված կանխիկ 

վճարումները (ներառյալ բոլոր տեսակի միջնորդավճարները և ստացված կամ վճարված գումարները, 

որոնք կազմում են արդյունավետ տոկոսադրույքի անբաժանելի մասը, գործարքի հետ կապված ծախսերը 

և այլ պարգևավճարներ կամ զեղչեր) ֆինանսական պարտավորության ակնկալվող գործողության 

ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, կամ (ըստ անհրաժեշտության) ավելի կարճ 

ժամանակահատվածում՝ հասցնելով սկզբնական ճանաչման պահին առկա զուտ հաշվեկշռային արժեքին:  

 

Ֆինանսական պարտավորությունների ապաճանաչումը: Բանկն ապաճանաչում է ֆինանսական 

պարտավորությունները միայն այն ժամանակ, երբ Բանկի պարտավորությունները մարվում են, չեղյալ են 

համարվում կամ ուժը կորցնում են: Երբ միևնույն փոխատուի հանդեպ ունեցած ֆինանսական 

պարտավորությունը փոխարինվում է այլ ֆինանսական պարտավորությամբ, որի պայմաններն 

էականորեն տարբերվում են նախորդից, կամ եթե տեղի է ունեցել առկա պարտավորության պայմանների 

էական փոփոխություն, ապա նմանատիպ փոխանակումը կամ փոփոխությունը ճանաչվում է որպես 

սկզբնական պարտավորության ապաճանաչում և նոր պարտավորության ճանաչում: Ապաճանաչված 

ֆինանսական պարտավորության հաշվեկշռային արժեքի և վճարված և վճարվելիք հատուցման 

տարբերությունը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում: 

 

Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր. Ֆինանսական երաշխավորության պայմանագիրը մի 

այնպիսի պայմանագիր է, որի արդյունքում այդ պայմանագիրը տրամադրողը պարտավորվում է կատարել 

որոշակի վճարումներ, պայմանագիրը ստացողին փոխհատուցելով այն կորուստները, որը վերջինս կրում 

է որոշակի պարտապանի կողմից պարտքային գործիքի համաձայն սահմանված ամսաթվին վճարումներ 

չկատարելու արդյունքում:  

 

Բանկի կողմից տրամադրված ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերը սկզբնապես չափվում են 

դրանց իրական արժեքով, և եթե չեն դասակարգվում որպես շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող, հետագայում չափվում են հետևյալ երկու մեծություններից առավելագույնով:   

 ՀՀՄՍ 37. Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ 
ստանդարտի համաձայն որոշված պայմանագրով նախատեսված պարտավորության գումարի, և  

 Ի սկզբանե ճանաչված գումարի՝ նվազեցված, ըստ անհրաժեշտության, հասույթի ճանաչման 

քաղաքականության համաձայն ճանաչված՝ կուտակված արժեզրկման չափով  

 

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ: Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Բանկն արտարժութային 

ռիսկը կառավարելու նպատակով կնքում է գործարքներ տարբեր ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով, 

այդ թվում՝ արտարժույթի սվոփեր և արտարժույթի փոխանակման պայմանագրեր: Նման ֆինանսական 

գործիքները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակով պահվող և դրանց հաշվառումն 

իրականացվում է ֆինանսական գործիքների սկզբնական ճանաչման քաղաքականությունների համաձայն, 

այնուհետև դրանք չափվում են իրական արժեքով: Կախված գործիքի շուկայական կամ պայմանագրային 

արժեքից, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններից, իրական արժեքը որոշվում է շուկայական գնանշումներով 

կամ գնային մոդելներով: Ածանցյալ ֆինանսական գործիքները համարվում են ակտիվներ, եթե դրանց 

իրական արժեքը դրական է և պարտավորություններ, եթե դրանց արժեքը բացասական է: Գործարքների 

շահույթը և վնասը վերոնշյալ գործիքների դեպքում գրանցվում են համապարփակ եկամտի մասին 

հաշվետվություններում` որպես իրական արժեքով շահույթի և վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական 

ակտիվների/պարտավորությունների գործարքներից առաջացած զուտ օգուտ կամ վնաս: Ածանցյալ 

գործիքների իրական արժեքի փոփոխությունները ներառվում են օգուտում կամ վնասում: 

 

Բանկը որպես վարձակալ: Գործառնական վարձակալության վճարները ծախսագրվում են գծային մեթոդով 

վարձակալության ժամկետի ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ այլ պարբերական հիմունք 

ավելի ճշգրիտ է ներկայացնում վարձակալությունից տնտեսական օգուտների ստացման ժամանակային 

բաշխումը: Գործառնական վարձակալության պայմանագրով նախատեսված պայմանական 

վարձավճարները ծախսագրվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ դրանք առաջանում են: 

 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ: Դրամական միջոցներն և դրանց համարժեքները ներառում 

են կանխիկ միջոցները, թղթակցային հաշիվների մնացորդները, որոնք զերծ են սահմանափակումներից և 

ժամկետային ավանդները, որոնց մարման նախնական ժամկետը չի գերազանցում 90 օրը, որոնք կարճ 
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ժամկետում կարող են փոխարկվել կանխիկի և որոնք ծանրաբեռնված չեն պայմանագրային 

պարտավորություններով: 

 

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 եկամուտ հոդվածում՝ այլ եկամուտներում կամ ծախսերում: 

 

Առգրավված ակտիվներ: Որոշակի հանգամանքներում, ակտիվներն առգրավվում են ժամկետանց 

վարկերի գծով գրավադրված գույքի վրա արգելանքի կիրառման դեպքում: Առգրավված ակտիվները 

չափվում են հաշվեկշռային արժեքից և վաճառքի ինքնարժեքից նվազագույնով: 

 

Հիմնական միջոցներ: Հիմնական միջոցները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված 

մաշվածությունը և արժեզրկման կորուստները, եթե այդպիսիք կան: 

 

Մաշվածությունը հաշվարկվում է հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա և 

նախատեսված է զրոյացնելու ակտիվների արժեքը դրանց օգտակար ծառայության վերջում: 

Մաշվածությունը հաշվարկվում է ուղիղ գծային մեթոդով հետևյալ օգտակար ծառայության ժամկետներով՝ 

 
Հիմնական միջոցների դասը Օգտակար ծառայություն 

(տարիներ) 

Շենքեր  50 

Համակարգիչներ 3-5 

Մեքենաներ 8 

Վարձակալված ակտիվների բարելավումներ 20 

Այլ 8 

 

Վարձակալված ակտիվների բարելավումները ամորտիզացվում են վարձակալության ժամկետի և 

օգտակար ծառայության ժամկետից նվազագույնով, եթե առկա չէ ողջամիտ համոզվածություն այն մասին, 

որ Բանկը կստանա ակտիվի նկատմամբ սեփականության իրավունքը վարձակալության ժամկետի 

վերջում կամ կերկարաձգի վարձակալության ժամկետը: 

 

Հիմնական միջոցների տարրը ապաճանաչվում է այն օտարելիս կամ, երբ այդ ակտիվի շարունակական 

օգտագործումից այլևս տնտեսական օգուտներ չեն ենթադրվում: Հիմնական միջոցների վաճառքից կամ 

շրջանառությունից դուրսբերումից առաջացած ցանկացած օգուտ կամ վնաս հաշվարկվում է որպես 

ակտիվի վաճառքից ստացված միջոցների և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում է 

ֆինանսական արդյունքում: 

 

Ոչ նյութական ակտիվներ 

 

Առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվներ: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող 

առանձին ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած 

կուտակված ամորտիզացիան և կուտակված արժեզրկումից կորուստները: Ամորտիզացիան օգտակար 

ծառայության ժամանակահատվածում հաշվարկվում է ուղիղ գծային մեթոդով: Օգտակար ծառայության 

ժամանակահատվածը և ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդը վերանայվում են յուրաքանչյուր 

հաշվետու տարվա վերջում՝ գնահատումներում ցանկացած փոփոխություն հաշվառելով առաջընթաց 

կերպով: Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվները, որոնք ձեռք են բերվել 

առանձին, հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված արժեզրկումից կորուստները:  

 

Ոչ նյութական ակտիվների ապաճանաչում: Ոչ նյութական ակտիվներն ապաճանաչվում են դրանք 

օտարելիս կամ երբ այլևս դրանց օգտագործումից կամ օտարումից չեն ակնկալվում հետագա տնտեսական 

օգուտներ: Ապաճանաչումից օգուտները կամ վնասները չափվում են որպես ակտիվի օտարումից զուտ 

մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքում այն 

ժամանակաշրջանում, երբ ակտիվն ապաճանաչվում է: 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
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Նյութական և ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում, բացի գուդվիլից:  Յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա 

վերջում Բանկը վերանայում է իր նյութական և ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքները՝ 

որոշելու համար արդյոք կա որևէ հայտանիշ, որ այս ակտիվներում եղել են արժեզրկումից կորուստներ: 

Եթե առկա է որևէ նմանատիպ հայտանիշ, ապա գնահատվում է ակտիվների փոխհատուցվող գումարը, 

որպեսզի որոշվեն  արժեզրկումից կորուստները (եթե այդպիսիք կան): Եթե առանձին ակտիվի 

փոխհատուցվող գումարը հնարավոր չէ որոշել, Բանկը գնահատում է այն դրամաստեղծ միավորի 

փոխհատուցվող գումարը, որին այդ ակտիվը պատկանում է: Եթե հնարավոր է որոշել բաշխման ողջամիտ 

և հետևողական հիմունք, ապա կորպորատիվ ակտիվները ևս բաշխվում են առանձին դրամաստեղծ 

միավորներին, այլապես դրանք բաշխվում են դրամաստեղծ ակտիվների փոքրագույն խմբին, որոնց համար 

կարելի է որոշել խելամիտ և հետևողական հիմունք: 

 

Անորոշ օգտակար ծառայությամբ և օգտագործման համար դեռևս ոչ մատչելի ոչ նյութական ակտիվները 

ստուգվում են արժեզրկման առկայության տեսանկյունից առնվազն տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև երբ 

առկա է հայտանիշ, որ ակտիվը կարող է արժեզրկված լինել: 

 

Փոխհատուցվող գումարն իրական արժեքից (հանած վաճառքի հետ կապված ծախսերը) և օգտագործման 

արժեքից առավելագույնն է. օգտագործման արժեքը գնահատելիս ակնկալվող ապագա դրամական 

հոսքերը բերվում են ներկա արժեքի՝ կիրառելով տոկոսադրույք մինչ հարկումը, որն արտացոլում է փողի 

ժամանակային արժեքի ընթացիկ շուկայական գնահատումը և ակտիվին բնորոշ ռիսկերը, որոնցով 

ապագա գնահատված հոսքերը չեն ճշգրտվել: 

 

Եթե ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) փոխհատուցվող գումարը գնահատվում է ավելի քիչ, քան 

հաշվեկշռային արժեքը, ապա հաշվեկշռային արժեքն իջեցվում է մինչ փոխհատուցվող գումարը: 

Արժեզրկումից կորուստն անհապաղ ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի 

հաշվառվում վերագնահատված արժեքով: Վերջինիս դեպքում արժեզրկումից կորուստը դիտարկվում է 

որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում: 

 

Եթե հետագայում արժեզրկումից կորուստը հակադարձվում է, ապա ակտիվի (կամ դրամաստեղծ 

միավորի) հաշվեկշռային արժեքն ավելացվում է մինչ վերանայված փոխհատուցվող գումարը, բայց 

այնպես, որ ավելացումից հետո հաշվեկշռային արժեքը չգերազանցի այն հաշվեկշռային արժեքը, որը 

կորոշվեր, եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում ակտիվի (կամ դրամաստեղծ միավորի) գծով 

արժեզրկումից կորուստ ճանաչված չլիներ: Արժեզրկումից կորստի հակադարձումը անմիջապես 

ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքում, եթե տվյալ ակտիվը չի հաշվառվում վերագնահատված արժեքով, 

ինչի դեպքում արժեզրկումից կորստի հակադարձումը դիտարկվում է որպես վերագնահատումից արժեքի 

աճ: 

 

Ներդրումներ ասոցիացված ընկերություններում: Ասոցիացված ընկերությունը կազմակերպություն է, 

որտեղ Բանկն ունի նշանակալի ազդեցություն, բայց չի վերահսկում նրան առաձին կամ համատեղ՝ 

ներդրման օբյեկտի ֆինանսական և գործառնական քաղաքականության գծով որոշումներ ընդունելու 

միջոցով: Ներդրման օբյետի ակտիվներն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև գործունեության 

արդյունքներում ներդրողի բաժնեմասը ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլվում են 

բաժնեմասնակցության մեթոդով, բացի այն դեպքերից, երբ ներդրումը դասակարգվում է վաճառքի համար 

մատչելի: 

 

Ասոցիացված ընկերություններում ներդրումները հաշվառվում են ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում սկզբնական արժեքով, և ճշգրտվում են ասոցիացված ընկերության զուտ 

ակտիվներում Բանկի մասնակցության փոփոխությանը համապատասխան, հաշվի առնելով առանձին 

ներդրույմների արժեքի արժեզրկումից կորուստները: Բանկի բաժնեմասը գերազանցող՝ ասոցիացված 

ընկերության վնասները չեն ճանաչվում: 

 

Ներդրման ամսաթվով ասոցիացված ընկերության զուտ ակտիվների իրական արժեքը գերազանցող 

ներդրաման մասը ճանաչվում է որպես գուդվիլ: Ասոցիացված ընկերությունում ձեռքբերման ամսաթվի 

դրությամբ զուտ որոշելի ակտիվների իրական արժեքում բանկի ունեցած մասնակցությունից ցածր 
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ձեռքբերման արժեքի տարբերությունը (ձեռքբերման գծով զեղչը) կրեդիտագրվում է շահույթում կամ 

վնասում՝ ձեռքբերման ժամանակահատվածում: 

 

Այն դեպքում երբ Բանկը գոծարքի մեջ է մտնում Բանկի հետ ասոցիացված ընկերության հետ, շահույթները 

կամ վնասները մարվում են Բանկի՝ տվյալ ասոցիացված կազմակերպությունում ունեցած մասնակցության 

չափով: Կորուստները կարող են վկայել փոխանցվող ակտիվի արժեզրկման մասին, և այդ դեպքում 

համապատասխան արժեզրկման գծով պահուստավորում է պահանջվում: 

 

Հարկում 

Շահութահարկի գծով ծախսը ներառում է ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը և հետաձգված 

հարկը: 

 

Ընթացիկ հարկ: Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորությունը հիմնված է տարվա հարկվող շահույթի վրա: 

Հարկվող շահույթը նաքխան հարկումը տարբերվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ներկայացվող շահույթից եկամտի և ծախսի 

այնպիսի տարրերի պատճառով, որոնք հարկման կամ նվազեցման ենթակա են այլ հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև այն տարրերի, որոնք երբևէ չեն հարկվելու կամ նվազեցվելու: 

Բանկի ընթացիկ հարկային պարտավորությունները հաշվարկվում են՝ կիրառելով հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ուժի մեջ մտած կամ, ըստ էության, ուժի մեջ մտած հարկի 

դրույքաչափերը:  

 

Հետաձգված հարկ: Հետաձգված հարկերը ճանաչվում են ժամանակավոր տարբերությունների գծով, որոնք 

առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և պարտավորությունների 

հաշվեկշռային գումարների և հարկման բազաների միջև: Հետաձգված հարկային պարտավորությունները 

ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր հարկվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով: Հետաձգված 

հարկային ակտիվները ընդհանուր առմամբ ճանաչվում են բոլոր նվազեցվող ժամանակավոր 

տարբերությունների գծով միայն այն չափով որքանով հավանական է, որ ապագայում առկա կլինի 

հարկման ենթակա շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել նվազեցվող ժամանակավոր 

տարբերությունները: Նմանատիպ հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չեն 

ճանաչվում այն ժամանակավոր տարբերությունների համար, որոնք առաջանում են ակտիվների և 

պարտավորությունների սկզբնական ճանաչման պահին այնպիսի գործարքների արդյունքում, որոնք 

ազդեցություն չունեն ինչպես հաշվապահական, այնպես էլ հարկվող շահույթի վրա:  

 
Հետաձգված հարկային պարտավորությունները ճանաչվում են հարկվող ժամանակավոր 

տարբերությունների գծով՝ կապված հիմնական միջոցների և հաճախորդներին տրված վարկերի հետ, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Բանկն ի վիճակի է վերահսկել ժամանակավոր տարբերության մարման 

ժամանակային բաշխումը, կամ հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունը չի մարվի տեսանելի 

ապագայում: Հետաձգված հարկային ակտիվները նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների գծով, 

կապված վերը նշված ներդրումների հետ, ճանաչվում են միայն այն չափով, որով հավանական է, որ առկա 

կլինի հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող է օգտագործվել ժամանակավոր տարբերությունը և 

ժամանակավոր տարբերությունը կմարի տեսանելի ապագայում:  

 

Հետաձգված հարկային ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը պետք է վերանայվի յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջում և նվազեցվի այն չափով, որով այլևս հավանական չէ, որ կստանա բավարար 

հարկվող շահույթ, որը թույլ կտա հետաձգված հարկային ակտիվից օգուտն ամբողջությամբ կամ մասամբ 

իրացնել:  

 

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները պետք է չափվեն հարկերի այն դրույքների 

օգտագործմամբ, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ակտիվի իրացման կամ պարտավորության մարման 

ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային օրենքները), որոնք ուժի մեջ են եղել 

կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:  

 

Հետաձգված հարկային պարտավորությունների և հետաձգված հարկային ակտիվների չափումը պետք է 

արտացոլի հարկային հետևանքները, որոնք կառաջանան՝ կախված այն եղանակից, որով Բանկը 
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հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում, ակնկալում է փոխհատուցել կամ մարել իր ակտիվների կամ 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքները:  

 

Տարվա ընթացիկ և հետաձգված հարկեր: Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը ճանաչվում են շահույթում կամ 

վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք վերաբերում են տարրերի, որոնք ճանաչվել են այլ 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքում կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում, ինչի դեպքում 

ընթացիկ և հետաձգված հարկերը նույնպես ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում 

կամ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում:  

 

Գործունեության հետ կապված հարկեր: Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում են տարբեր այլ 

հարկատեսակներ ևս, որոնց գծով գումարների հաշվարկը կապված է Բանկի գործունեության հետ: Այս 

հարկերը ներառվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունում՝ որպես գործառնական ծախսերի բաղադրիչ: 

 

Պահուստներ: Պահուստները ճանաչվում են, երբ Բանկն ունի ներկա պարտականություն (իրավական կամ 

կառուցողական), որպես անցյալ դեպքերի արդյունք և հավանական է, որ Բանկից կպահանջվի կատարել 

պարտականությունը և պարտականության գումարը հավաստիորեն կարող է գնահատվել: 

 

Պահուստում ճանաչված գումարն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ լավագույն գնահատականը, որը կպահանջվի ներկա պարտականությունը մարելու համար՝ 

հաշվի առնելով հարակից ռիսկերն և անորոշությունները: Եթե ժամանակի մեջ դրամի արժեքի 

ազդեցությունը էական է, ապա պահուստի գումարը պետք է իրենից ներկայացնի այն ծախսումների ներկա 

արժեքը, որոնք, ըստ ակնկալության, կպահանջվեն այդ պարտականությունը մարելու համար: 

 

Եթե ակնկալվում է, որ որևէ այլ կողմ ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխհատուցելու է պահուստը մարելու 

համար պահանջվող ծախսումները, ապա փոխհատուցումը պետք է դիտվի որպես առանձին ակտիվ, երբ 

ըստ էության որոշակի է, որ կազմակերպության կողմից պարտականությունը մարելու դեպքում 

փոխհատուցումը կստացվի և փոխհատուցման գումարը կարող է արժանահավատորեն չափվել:  

 

Պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ: Պայմանական պարտավորությունները չեն 

ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում սակայն բացահայտվում են, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսքի հավանականությունը 

շատ փոքր է: Պայմանական ակտիվները չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում, բայց դրանք բացահայտվում են հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում 

այն դեպքերում, երբ դրանց հետ կապված տնտեսական օգուտների ներհոսքը համարվում է հավանական: 
 

Արտարժույթ: Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս Բանկի գործառնական արժույթից 

տարբեր այլ արժույթով (արտարժույթով) կատարված գործարքները ճանաչվում են գործարքի օրվա 

փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում արտարժույթով արտահայտված 

դրամային հոդվածները (տարրերը) վերահաշվարկվում են այդ օրվա փոխարժեքով: Իրական արժեքով 

հաշվառվող՝ արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային հոդվածները, վերահաշվարկվում են իրական 

արժեքի սահմանման օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով հաշվարկված սկզբնական արժեքով 

հաշվառվող ոչ դրամային հոդվածները չեն վերահաշվարկվում:  
 

Դրամային հոդվածների գծով առաջացող փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են  շահույթում 

կամ վնասում դրանց առաջացման ժամանակաշրջանում : 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս Բանկի կողմից կիրառված փոխարժեքները տարվա 

վերջում հետևյալն են՝ 

 
 Միջին փոխարժեք  Սփոթ փոխարժեք 

 

2015թ.  2014թ.  

2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ 

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար 477.82  415.75  483.75  474.97 

ՀՀ դրամ/1 ԵՎՐՈ 530.84           552.09  528.69  577.47 

ՀՀ դրամ/1 ռուբլի 7.90  10.98  6.62  8.15 
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Գրավ: Բանկը որպես հաճախորդի պարտավորությունների ապահովման միջոց է ընդունում գրավ, երբ դա 

նպատակահարմար է համարվում: Գրավը հիմնականում լինում է հաճախորդի ակտիվների նկատմամբ 

կոշտ գրավի տեսքով և Բանկին պահանջի իրավունք է տալիս այս ակտիվների նկատմամբ հաճախորդի 

առկա և ապագա պարտավորությունների դիմաց:  

 

Բաժնետիրական կապիտալ: Բաժնետիրական կապիտալի համալրումները ճանաչվում են սկզբնական 

արժեքով: Թողարկված նոր բաժնեմասերին ուղղակիորեն վերագրելի ծախսերը, բացառությամբ 

ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներից, նվազեցվում են սեփական կապիտալից՝ առանց 

շահութահարկի:  

 

Սեգմենտների ներկայացում: Գործառնական սեգմենտը Բանկի բաղադրիչն է, որը ներգրավված է 

ձեռնարկատիրական գործունեություններում, որոնցից այն կարող է վաստակել հասույթներ և կրել ծախսեր 

(ներառյալ Բանկի այլ բաղադրիչների հետ գործառնություններին վերաբերող հասույթները և ծախսերը): 

Գործառնական սեգմենտների գործառնական արդյունքները կանոնավոր կերպով վերանայվում են Բանկի 

գլխավոր գործառնական որոշում կայացնողի կողմից՝ սեգմենտին միջոցների բաշխման վերաբերյալ 

որոշում կայացնելու և դրա գործունեության արդյունքները գնահատելու նպատակով: Գործառնական 

սեգմենտի գծով առկա է առանձին ֆինանսական տեղեկատվություն: 

 

Բանկի գործառնությունները բավականին ինտեգրացված են և կազմում են մեկ գործարար սեգմենտ ըստ 

ՖՀՄՍ 8 «Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի պահանջների: Ղեկավարությունն  առանձին  

հիմունքով  չի  ուսումնասիրում  Բանկի բաղադրիչների գործառնական արդյունքները: Բանկի ակտիվները 

հիմնականում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ իր հասույթի և շահույթի մեծ մասը 

Բանկը ստանում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող և Հայաստանի Հանրապետության 

հետ կապված գործառնություններից: Գլխավոր գործառնական որոշում կայացնողը, որը Բանկի դեպքում 

հանդիսանում է Խորհուրդը, միայն ստանում և ուսումնասիրում է Բանկին՝ որպես մեկ ամբողջությանը  

վերաբերող  տեղեկատվությունը: 

 

3. Կարևոր հաշվապահական դատողությունների և գնահատումների հետ կապված 

անորոշության հիմնական աղբյուրները  
 

Բանկի հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառելիս Բանկի ղեկավարությանն անհրաժեշտ է 

լինում կատարել դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ այն ակտիվների և 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնք այլ աղբյուրներից ակնհայտ չեն 

երևում: Գնահատումներն և դրա հետ կապված ենթադրությունները հիմնված են նախկին փորձի և այլ 

համապատասխան գործոնների վրա: Փաստացի արդյունքները կարող են տարբերվել այդ 

գնահատումներից:  

 

Գնահատումներն և ենթադրությունները շարունակաբար վերանայվում են: Հաշվապահական 

գնահատումներում փոփոխությունները ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում, երբ փոփոխությունը 

տեղի է ունենում, եթե փոփոխությունը վերաբերում է միայն այդ ժամանակաշրջանին կամ փոփոխությունը 

ճանաչվում է այդ և ապագա ժամանակաշրջաններում, եթե փոփոխությունն ազդում է ընթացիկ և ապագա 

ժամանակաշրջանների վրա:  

 

Անորոշության գնահատման չափանիշների հիմնական աղբյուրները: Ստորև ներկայացվում են 

ապագային վերաբերող հիմնական ենթադրությունները և ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 

գնահատումներից բխող անորոշության այլ հիմնական աղբյուրները, որոնք կրում են ակտիվների և 

պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների՝ հաջորդող ֆինանսական տարում էական 

ճշգրտումների առաջացման զգալի ռիսկ: 

 
Վարկերի արժեզրկում: Բանկը կանոնավոր կերպով վերանայում է իր վարկերը և դեբիտորական 

պարտքերը՝ դրանք արժեզրկման տեսանկյունից գնահատելու համար: Բանկի վարկերի արժեզրկման 

պահուստները սահմանվում են վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պորտֆելում առաջացած 

արժեզրկումից կորուստները ճանաչելու համար: Բանկը վարկերի և դեբիտորական պարտքերի 
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արժեզրկման պահուստին կատարվող մասհանումների վերաբերյալ գնահատումները դիտարկում է 

որպես գնահատման անորոշությունների հիմնական աղբյուր, որովհետև ա) դրանք բավականին զգայուն 

են մի ժամանակաշրջանից մյուսը տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ, քանի որ հիմնված են 

չվճարումների չափերի և ապագա կորուստների գնահատման վերաբերյալ ենթադրությունների վրա, 

որոնք կատարվել են անցյալ գործունեության փորձի հիման վրա և բ) ցանկացած զգալի տարբերություն 

Բանկի կողմից գնահատված կորուստների և դրանց փաստացի չափերի միջև կհանգեցնի 

անհրաժեշտության, որ Բանկը գրանցի հավելյալ պահուստներ, որոնք կարող են ունենալ նշանակալի 

ազդեցություն նրա ապագա ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

Բանկը կիրառում է անհատական և խմբային գնահատումների համադրություն՝ հաշվետու ամսաթվի 

դրությամբ արժեզրկման պահուստին մասհանումները որոշելիս:  

 

Անհատական գնահատումները կիրառվում են այն վարկերի և դեբիտորական պարտքերի համար, որոնք 

առանձին վերցված նշանակալի են: Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը, որոնց մնացորդը սեփական 

կապիտալի 0.2%-ից ավելին է կազմում, առանձին վերցված համարվում են նշանակալի: Բանկն 

օգտագործում է ղեկավարության գնահատումը՝ գնահատելու համար արժեզրկումից կորուստների 

գումարները, այն դեպքում երբ վարկառուն ունի ֆինանսական դժվարություններ, և առկա են սակավաթիվ 

պատմական տվյալներ՝ կապված համանման վարկառուների հետ:  

 

Առանձին վերցված նշանակալի վարկերն և դեբիտորական պարտքերը, որոնք արժեզրկված չեն, ինչպես 

նաև բոլոր այն վարկերն և դեբիտորական պարտքերը, որոնք անհատապես չեն գնահատվել, ներառվում են 

խմբային հիմունքով գնահատվող վարկերի և դեբիտորական պարտքերի մեջ: Խմբային հիմունքով 

գնահատվող վարկերն և դեբիտորական պարտքերը խմբավորվում են ըստ նմանատիպ վարկային ռիսկի 

բնութագրիչների և կետանցվածության կարգավիճակի և գնահատվում համապատասխանաբար: Բանկը 

ապագա դրամական հոսքերում փոփոխությունները գնահատում է՝ ելնելով նախկին ցուցանիշներից, 

հաճախորդների նախկին վարքագծից, տվյալ խմբի վարկառուների կողմից վճարումների կատարման 

իրավիճակի վատթարացման դիտարկելի տվյալներից, ինչպես նաև տնտեսական պայմաններից, որոնք 

առնչություն ունեն խմբի ակտիվների գծով պարտավորությունների չկատարման հետ:  Ղեկավարությունն 

օգտագործում է գնահատականներ՝ ելնելով վնասների գծով առկա փորձից այն ակտիվների գծով, որոնք 

ունեն վարկային ռիսկին բնորոշ հատկանիշներ և առկա է վարկերի խմբին համանման արժեզրկման 

հայտանիշ: Բանկը հիմնվում է ղեկավարության դատողության վրա՝ վարկերի խմբի գծով դիտարկելի 

տվյալները ճշգրտելու համար այնպես, որ դրանք արտացոլեն պատմական տվյալներում չարտացոլված 

ընթացիկ հանգամանքները: 

 

Խմբային հիմունքով գանահատման մեթոդոլոգիայի խնդիրն է՝ ապահովել, որ արժեզրկումից կորստի 

պահուստը արտացոլի կորստի պատճառ հանդիսացող իրադարձությունները, որոնք արդեն տեղի են 

ունեցել, սակայն դեռ չեն գնահատվել անհատական հիմունքով:  

 

Ֆինանսական հաշվետվություններում ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման գծով պահուստավորումը 

որոշվում է՝ ելնելով ներկա տնտեսական և քաղաքական հանգամանքներից: Բանկը հնարավորություն 

չունի կանխատեսելու հանգամանքների փոփոխությունները Հայաստանում և դրանց հնարավոր 

ազդեցությունները ֆինանսական ակտիվների արժեզրկումից կորուստների պահուստի համարժեքության 

վրա ապագա ժամանակաշրջաններում:  
 

2015 և 2014թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ համախառն վարկերն կազմում էին համապատասխանաբար՝ 

60,177,631 և 52,793,946 հազար ՀՀ դրամ, իսկ պահուստին մասնահանումը՝ համապատասխանաբար  

1,002,391 և 736,558 հազար ՀՀ դրամ:   

  



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
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4. Նոր և վերանայված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտների  կիրառումը 
 

Փոփոխություններ ՖՀՄՍ-ներում, որոնք ազդում են ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված 

գումարների վրա: Ընթացիկ տարում ընդունվել/վերանայվել են հետևյալ Ստանդարտները և դրանց 

մեկնաբանությունները: Այս նոր և վերանայված ստանդարտները և դրանց մեկնաբանությունները էական 

ազդեցություն չեն ունենա Բանկի ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարների և 

բացահայտումների վրա: 

 

• ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2010-2012 ցիկլ 

• ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2011-2013 ցիկլ 

 

ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2010-2012 ցիկլ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումների 2010-

2012թթ. ցիկլը ներառում է մի շարք ՖՀՄՍ-ների փոփոխություններ, որոնք ներկայացված են ստորև: 

 
ՖՀՄՍ 2-ի փոփոխությամբ տեղի է ունենում փոփոխություն «իրավունքի առաջացման պայմաններ» և 

«շուկայական պայմաններ» հասկացության սահմանման մեջ, ավելացնելով «կատարողական պայմաններ» 

և «ծառայության պայմաններ» հասկացությունների սահմանումները, որոնք նախկինում ներառված էին 

«իրավունքի առաջացման պայմանների» սահմանման մեջ: 

 

ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ պայմանական վճարումը, որը դասակարգվում է 

որպես ակտիվ կամ պարտավորություն, պետք է չափվի իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու 

ամսաթվի դրությամբ, անկախ նրանից, թե արդյոք պայմանական վճարն իրենից ներկայացնում է 

ֆինանական գործիք՝ համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի կամ ՖՀՄՍ 9-ի, կամ ոչ ֆինանսական ակտիվ կամ 

պարտավորություն: 

 

ՖՀՄՍ 8-ում տեղի ունեցած փոփոխություններով պահանջվում է, որպեսզի Ընկերությունը բացահայտի 

ղեկավարության դատողությունները՝ կիրառելով ամբողջականացման չափանիշը գործառնական 

սեգմենտների նկատմամբ և պարզաբանվում է, որ հաշվետու սեգմենտի ընդհանուր ակտիվների 

համեմատագրումը Ընկերության ակտիվների հետ պետք է տեղի ունենա միայն այն դեպքում, երբ 

սեգմենտի ակտիվները կանոնավորապես տրամադրվում են գլխավոր գործառնական որոշում կայացնող 

մարմնին: 

 

ՖՀՄՍ 13-ի եզրակացության հիմքերի վերաբերյալ փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՖՀՄՍ 13-ի 

թողարկումը և դրան հետևած փոփոխությունները ՀՀՄՍ 39-ում և ՖՀՄՍ 9-ում չեն հանգեցնում   

կարճաժամկետ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի՝ առանց տոկոսադրույքի նշման, հաշիվ-

ապրանքագրային արժեքով և առանց զեղչման չափման հնարավորության կասեցման, եթե զեղչման 

ազդեցությունը նշանակալի չէ:  

 

ՀՀՄՍ 16-ի և ՀՀՄՍ 38-ի փոփոխությունները վերացնում են առկա անհամապատասխանությունները 

կուտակված մաշվածության/ամորտիզացիայի հաշվառման գծով այն դեպքում, երբ հիմնական միջոցի 

միավորը կամ ոչ նյութական ակտիվը վերագնահատվում են: Ըստ վերանայված ստանդարտների 

պարզաբանվում է, որ համախառն հաշվեկշռային արժեքը ճշգրտվում է ակտիվի հաշվեկշռային արժեքի 

վերագնահատմանը համապատասխան եղանակով և որ կուտակված մաշվածությունը/ամորտիզացիան 

իրենից ներկայացնում է համախառն հաշվեկշռային արժեքի և կուտակված մաշվածության գծով վնասների 

հաշվարկով դիտարկված հաշվեկշռային արժեքի միջև տարբերություն: 

 

ՀՀՄՍ 24-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները պարզաբանում են, որ առանցքային ղեկավար 

անձնակազմի ծառայություններ տրամադրող կառավարչական կազմակերպությունը հանդիսանում է 

հաշվետու ընկերության հետ փոխկապակցված կողմ: Համապատասխանաբար, հաշվետու ընկերությունը 

պետք է բացահայտի կառավարչական կազմակերպությանը առանցքային ղեկավար անձնակազմի 

ծառայությունների տրամադրման դիմաց վճարված կամ վճարման ենթակա բոլոր հաշվեգրված 
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գումարները որպես կապակցված կողմերի հետ գործարքներ: Այնուամենայնիվ, նման փոխհատուցման 

բացահայտում չի պահանջվում:  

 

ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2011-2013 ցիկլ. 

2011-2013 ցիկլի ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումները ներառում են տարբեր ՖՀՄՍ-ների հետևյալ 

փոփոխությունները: 

 

ՖՀՄՍ 3-ի փոփոխությունը պարզաբանում է, որ ստանդարտը չի կիրառվում բոլոր տեսակի համատեղ 

ձեռնարկումների ձևավորման հաշվառման նկատմամբ տվյալ համատեղ ձեռնարկման ֆինանսական 

հաշվետվություններում: 

 
ՖՀՄՍ 13-ի փոփոխությունը պարզաբանում է, որ ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների խմբի զուտ հիմունքով իրական արժեքի որոշման համար պորտֆելի բացառման 

շրջանակը ներառում է բոլոր պայմանագրերը, որոնք կարգավորվում են և հաշվառվում են համաձայն 

ՀՀՄՍ 39-ի կամ ՖՀՄՍ 9-ի, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք տվյալ պայմանագրերը 

համապատասխանում են ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական պարտավորությունների 

սահմանմանը համաձայն ՀՀՄՍ 32-ի:  

 

ՀՀՄՍ 40-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՀՀՄՍ 40-ը և ՖՀՄՍ 3-ը փոխադարձաբար բացառելի 

չեն, և կարող է պահանջվել այդ երկու ստանդարտների միաժամանակ կիրառումը: 

Համապատասխանաբար, ներդրումային գույք ձեռք բերող ընկերությունը պետք է որոշի, թե արդյոք տվյալ 

գույքը համապատասխանում է ներդրումային գույքի սահմանմանը՝ համաձայն ՀՀՄՍ 40-ի, և արդյոք 

գործարքը համապատասխանում է ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման սահմանմանը՝ 

համաձայն ՖՀՄՍ 3-ի: 

 

Ընդունված, սակայն դեռևս չգործող նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ներ  

 
Բանկը դեռևս չի կիրառել հետևյալ նոր և վերանայված ՖՀՄՍ-ները, որոնք հրապարակվել են, սակայն 

դեռևս չեն գործում: 

 

Նոր կամ վերանայված ստանդարտ կամ մեկնաբանություն  Գործողության ամսաթիվը1 - 

Հետևյալ ամսաթվերի սկսվող կամ 

դրանց հաջորդող տարեկան 

ժամանակաշրջաններում  

   
ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ  1 հունվարի 2018թ. 

ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ  1 հունվարի 2018թ. 

ՖՀՄՍ 16 Վարձակալություն  1 հունվարի 2019թ. 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 1 ստանդարտում. Բացահայտման 
նախաձեռնություն 

 1 հունվարի 2016թ. 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38 ստանդարտներում. 

Մաշվածության և ամորտիզացիայի ընդունելի մեթոդների 
պարզաբանում 

 1 հունվարի 2016թ. 

ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2012-2014 ցիկլ  1 հունվարի 2016թ. 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 12 ստանդարտում. Չիրացված վնասների 
գծով հետաձգված հարկային ակտիվների ճանաչում  

 1 հունվարի 2017թ. 

 

1 Թույլատրվում է նոր կամ վերանայված ստանդարտների կամ մեկնաբանությունների վաղ կիրառումը:   ՖՀՄՍ 16-ը 

կարող է վաղ կիրառվել եթե ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ ստանդարտը նույնպես 

կիրառվել է  
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ՖՀՄՍ 9. Ֆինանսական գործիքներ 

 

ՖՀՄՍ 9-ի հիմնական պահանջները հետևյալն են՝ 

 

 Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը և չափումը: Բոլոր ճանաչված ֆինանսական ակտիվները, 

որոնք գտնվում են ՀՀՄՍ 39 «ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչումը և չափումը» ստանդարտի 

շրջանակներում, պետք է հետագայում դասակարգվեն ամորտիզացված արժեքով կամ իրական 

արժեքով: Մասնավորապես, պարտքային գործիքները, որոնք պահվում են բիզնես մոդելում, որի 

նպատակն է հավաքագրել պայմանագրով նախատեսված դրամական հոսքերը, և պայմանագրով 

նախատեսված դրամական հոսքերն իրենից ներկայացնում են միայն մայր գումար և դրա չվճարված 

մասի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսների հավաքագրում, սկզբնական ճանաչումից հետո 

սովորաբար չափվում են ամորտիզացված արժեքով: Բիզնես մոդելում պահվող պարտքային 

գործիքները, որոնց նպատակն իրագործվում է թե պայմանագրային դրամական հոսքերի 

հավաքագրման և թե ֆինանսական ակտիվների վաճառքի միջոցով, և որոնք ունեն ֆինանսական 

ակտիվին բնոորոշ պայմանագրային պայմաններ, ըստ որոնց առաջանում են դրամական հոսքերի 

որոշակի ժամկետներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են միայն մայր գումարի և դրա վրա կուտակված 

տոկոսի մարում՝ որպես կանոն չափվում են իրական արժեքով այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքի միջոցով: Բոլոր այլ պարտքային և կապիտալ ներդրումները չափվում են իրենց իրական 

արժեքով: Ավելին, ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն, կազմակերպությունները կարող են անփոփոխ որոշում 

կայացնել հետագա փոփոխությունները ներկայացնելու սեփական կապիտալում (որը չի պահվում 

առևտրային նպատակներով) ներդրման իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 

արդյունքում, ընդ որում շահույթում կամ վնասում ճանաչելով միայն շահութաբաժինների տեսքով 

եկամուտը: 

 Ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգումը և չափումը: Ինչ վերաբերում է շահույթի կամ 

վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական պարտավորություններին, ըստ ՖՀՄՍ 9-ի 

պահանջվում է, որպեսզի ֆինանսական պարտավորության իրական արժեքի փոփոխությունը, որը 

վերագրելի է տվյալ պարտավորությանը բնորոշ վարկային ռիսկին, ներկայացվի այլ համապարփակ 

ֆինանսական արդյունքում, եթե պարտավորության վարկային ռիսկի փոփոխությունների 

ազդեցության ճանաչումը այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում չի ստեղծում կամ մեծացնում 

շահույթում կամ վնասում հաշվառման անհամապատասխանությունը: Ֆինանսական 

պարտավորության վարկային ռիսկին վերագրվող՝ իրական արժեքի փոփոխությունները հետագայում 

չեն դասակարգվում շահույթում կամ վնասում: Ըստ ՀՀՄՍ 39-ի, շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի փոփոխության ամբողջ գումարը 

ներկայացվում է շահույթում կամ վնասում: 

 Արժեզրկում: Ինչ վերաբերում է ֆինանսկան ակտիվների արժեզրկմանը, ՖՀՄՍ 9-ով պահանջվում է 

«Ակնկալվող վարկային վնասի» մոդելը ֆինանսկան ակտիվների արժեզրկման չափման նպատակով՝ ի 

հակադրություն ՀՀՄՍ 39-ով նախատեսված հաշվեգրված վարկային վնասի մոդելի: Ակնկալվող 

վարկային վնասի մոդելով պահանջվում է, որպեսզի կազմակերպությունը հաշվառի ակնկալվող 

վարկային վնասները և այդ ակնկալվող վարկային վնասներում տեղի ունեցած փոփոխությունները 

յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրութամբ՝ արտացոլելու համար վարկային ռիսկում սկզբնական 

ճանաչման պահից ի վեր տեղի ունեցած փոփոխությունները: Այլ կերպ ասած՝ վարկային պատահարի 

տեղի ունենալը այլևս անհրաժեշտ պայման չէ վարկային վնաս ճանաչելու տեսանկյունից: 

 Հեջավորման հաշվառում: Ներկայացնում է հեջավորման հաշվառման նոր մոդել, որում պահպանվում են 

ներկայումս ՀՀՄՍ 39-ով սահմանված հեջային հաշվառման մեխանիզմները: Ըստ ՖՀՄՍ 9-ի ավելի ճկուն 

մոտեցում է սկսել կիրառվել հեջային հաշվառման ենթակա գործարքների տեսակների մասով, 

մասնավորապես, ընդլայնվել են այն գործիքների տեսակները, որոնք կարող են դիտարկվել որպես 

հեջավորման գործիքներ, և ոչ ֆինանսական միավորների ռիսկի տարրերի տեսակները, որոնք ենթակա 

են հեջային հաշվառման: Ավելին, արդյունավետության ստուգումը փոխարինվել է «տնտեսական 

հարաբերությունների» սկզբունքով: Բացի այդ, այլևս չի պահանջվում հեջի արդյունավետության 

հետընթաց գնահատում: Ներդրվել են նաև ռիսկերի կառավարման գործունեության գծով բացահայտման 

լրացուցիչ պահանջներ: 

  

Բանկի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 9-ի կիրառումը ապագայում կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների գծով 
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ներկայացված գումարների վրա: Սակայն, նպատակահարմար չէ ՖՀՄՍ 9-ի ազդեցության վերաբերյալ 

ողջամիտ գնահատում տրամադրելը առանց մանրամասն ուսումնասիրություն իրականացնելու դրա 

ազդեցության վերաբերյալ:  

 

ՖՀՄՍ 15. Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ 

 

ՖՀՄՍ 15-ը միասնական համընդհանուր մոդել է սահմանում կազմակերպությունների կողմից 

հաճախորդների հետ պայմանագրերից գոյացած հասույթի հաշվառման համար: ՖՀՄՍ 15-ը ուժի մեջ 

մտնելուց հետո կփոխարինի ներկայումս գործող հասույթի ճանաչման ուղեցույցը, այդ թվում՝ ՀՀՄՍ 18 

Հասույթ, ՀՀՄՍ 11 Կառուցման պայմանագրեր և դրանց հարակից մեկնաբանությունները: 

 
ՀՀՄՍ 15-ի հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, որ կազմակերպությունը պետք է ճանաչի հասույթը՝ 

խոստացված ապրանքների կամ ծառայությունների՝ հաճախորդին փոխանցման փաստը ներկայացնելով 

այն գումարով, որն կազմակերպությունը ակնկալում է ստանալ այդ ապրանքների և ծառայությունների 

դիմաց: Մասնավորապես, ստանդարտը ներկայացնում է որոշակի հիմունքներով մշակված հինգ քայլից 

բաղկացած մոդել, որը կիրառելի է հաճախորդների հետ ունեցած բոլոր պայմանագրերի գծով: 

Մոդելում ներկայացված են հետևյալ հինգ քայլերը՝ 

 հաճախորդի հետ ունեցած պայմանագրի սահմանում, 

 պայմանագրի կատարման պարտավորությունների սահմանում,  

 գործարքի գնի որոշում, 

 գործարքի գնի բաշխում պայմանագրի կատարման պարտավորությունների նկատմամբ,  

 հասույթի ճանաչում այն ժամանակ (կամ այն բանից հետո), երբ կազմակերպությունը բավարարում է 

պայմանագրի կատարման պարտավորությունը: 

 

Ըստ ՖՀՄՍ 15-ի, կազմակերպությունը ճանաչում է հասույթը այն ժամանակ, կամ այն բանից հետո, երբ 

պայմանագրի կատարման պարտավորությունը բավարարված է, այսինքն՝ երբ տվյալ կատարման 

պարտավորությանն առնչվող ապրանքների կամ ծառայությունների վերահսկողությունը փոխանցվում է 

հաճախորդին: Ավելի նկարագրական ուղեցույց է ավելացվել նաև այնպիսի թեմաների մասով, ինչպիսիք 

են՝ հասույթի ճանաչման պահը, փոփոխական հատուցման հաշվառումը, պայմանագրի կատարման և 

ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը և մի շարք այլ հարակից հարցեր: Նաև ներկայացված են նոր 

բացահայտումներ հասույթի գծով: 

 

Բանկի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 15-ի կիրառումը ապագայում կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների վրա: 

 

ՖՀՄՍ 16. Վարձակալություն  

 

ՖՀՄՍ 16-ով հաշվեկշռում ներկայացված վարձակալությունների մեծամասնությունը բերվում է մեկ 

միասնական մոդելի ներքո՝ նվազեցնելով տարբերակումը գործառնական և ֆինանսական 

վարձակալությունների միջև: Վարձատուի հաշվառումը այնուամենայնիվ մեծամասամբ մնում է 

անփոփոխ և պահպանվում է տարբերակումը գործառնական և ֆինանսական վարձակալությունների միջև: 

 

ՖՀՄՍ 16-ով վարձակալը ճանաչում է օգտագործման իրավունքով ակտիվ և վարձակալության գծով 

պարտավորություն: Oգտագործման իրավունքով ակտիվը ճանաչվում է նույն կերպ, ինչ որ այլ ոչ 

ֆինանսական ակտիվները և համապատասխանաբար ճանաչվում է մաշվածություն, իսկ 

պարտավորության գծով հաշվեգրվում է տոկոս: Վարձակալության գծով պարտավորությունը սկզբնապես 

չափվում է վարձակալական վճարի ներկա արժեքով, որը ենթակա է վճարման վարձակալության ժամկետի 

ընթացքում՝ զեղչելով այն վարձակալությանը բնորոշ դրույքաչափով, կամ վերջինիս անմիջական որոշումն 

անհնար լինելու դեպքում, վարձակալը օգտագործում է կուտակային փոխառության տոկոսադրույք: 

 

Ինչ վերաբերում է ՀՀՄՍ 17-ին, վարձակալը դասակարգում է վարձակալությունը որպես գործառնական 

կամ ֆինանսական՝ ըստ դրանց բնույթի: Վարձակալությունը դասակարգվում է որպես ֆինանսական 

վարձակալություն այն դեպքում, եթե փոխանցվում են ակտիվի սեփականությանը բնորոշ ըստ էության 

բոլոր ռիսկերը և հատույցները: Այլապես, վարձակալությունը դասակարգվում է որպես գործառնական 
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վարձակալություն: Ֆինանսական վարձակալության դեպքում վարձատուն ճանաչում է ֆինանսական 

եկամուտ վարձակալության ժամկետի ընթացքում՝ հիմք ընդունելով զուտ ներդրման գծով կայուն 

պարբերական շահութաբերությունը: Վարձատուն ճանաչում է գործառնական վարձակալության գծով 

վճարները որպես եկամուտ գծային հիմունքով, կամ այլ պարբերական հիմունքով, եթե վերջինս ավելի լավ 

է արտացոլում համապատասխան ակտիվի օգտագործումից ակնկալվող օգուտների սպառման եղանակը: 

 

Բանկի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՖՀՄՍ 16-ի կիրառումը ապագայում կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների վրա: 

  

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 1 ստանդարտում. Բացահայտման նախաձեռնություն 

 

ՀՀՄՍ 1-ի այս փոփոխություններով պարզաբանվում են էականության գործնական կիրառության 

խնդիրները: 

ՀՀՄՍ 1-ի փոփոխությունը գործում է 2016թ. հունվարի 1-ին սկսվող կամ դրանից հետո ընկած տարեկան 

ժամանակահատվածների համար, և թույլատրվում է դրա ավելի վաղ կիրառումը: Բանկի 

ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը էական ազդեցություն կունենա 

ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

 

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 16 և ՀՀՄՍ 38 ստանդարտներում. Մաշվածության և ամորտիզացիայի ընդունելի 

մեթոդների պարզաբանում 

 

 ՀՀՄՍ 16-ում կատարված փոփոխությունները արգելում են կազմակերպություններին հիմնական միջոցի 

միավորների նկատմամբ կիրառել հասույթի հիման վրա մաշվածության մեթոդը: ՀՀՄՍ 38 ստանդարտի 

փոփոխությունները ներկայացնում են վիճարկելի ենթադրություն առ այն, որ հասույթը չի հանդիսանում 

ակտիվի ամորտիզացիայի համար պատշաճ հիմք: Այս ենթադրությունը կարող է վիճարկվել միայն այն 

դեպքում, երբ ոչ նյութական ակտիվն արտահայտված է որպես հասույթի չափման միավոր, կամ երբ 

հնարավոր է ցույց տալ, որ ոչ նյութական ակտիվի գծով հասույթը և դրա գծով տնտեսական օգուտների 

սպառումը սերտորեն փոխկապակցված են: 

 

Այս փոփոխությունները կիրառվում են առաջընթաց կերպով 2016թ. սկսվող կամ դրան հաջորդող 

տարեկան ժամանակահատվածների համար: Ներկայումս Բանկն իր հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների մաշվածության և ամորտիզացիայի համար կիրառում է գծային մեթոդը: Բանկի 

ղեկավարության կարծիքով գծային մեթոդը առավել պատշաճ է ներկայացնում համապատասխան 

ակտիվներում պարունակվող տնտեսական օգուտների սպառումը և հետևաբար, չի ակնկալում, որ այս 

փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա: 

 

 ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումներ՝ 2012-2014 ցիկլ 

 

2012-2014 ցիկլի ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարելավումները ներառում են տարբեր ՖՀՄՍ-ների հետևյալ 

փոփոխությունները: 

 

ՖՀՄՍ 5-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ակտիվի վերադասակարգումը կամ օտարումը՝ 

վաճառքի համար պահվող ակտիվից սեփականատերերին բաշխման համար պահվող ակտիվի  կամ 

հակառակը, չպետք է համարվի վաճառքի պլանի կամ սեփականատերերին բաշխման պլանի 

փոփոխություն և պետք է կիրառվեն օտարման նոր մեթոդի հանդեպ կիրառելի դասակարգման, 

ներկայացման և չափման պահանջները: Ավելին, այս փոփոխություններով պարզաբանվում է, որ 

ակտիվները, որոնք այլևս չեն համապատասխանում  սեփականատերերին բաշխման համար պահվող 

ակտիվի  չափանիշներին, պետք է դիտարկվեն նույն կերպ, ինչ ակտիվները, որոնք դադարում են 

դասակարգվել որպես վաճառքի համար պահվող: Այս փոփոխությունը պետք է կիրառվի առաջընթաց 

կերպով:  

 

ՖՀՄՍ 7-ի փոփոխությունները լրացուցիչ պարզաբանում են, թե արդյոք սպասարկման պայմանագիրն իրենից 

ներկայացնում է փոխանցված ակտիվում շարունակական մասնակցություն՝ փոխանցված ակտիվների գծով 

պահանջվող բացահայտումների տեսանկյունից: Ի լրումն, ՖՀՄՍ 7-ի փոփոխությունները նպատակ ունեն 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
 

            27 

պարզաբանելու, որ ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների հաշվանցման 

բացահայտման պահանջները, թեև հստակորեն պարտադիր չէ ներկայացնել բոլոր միջանկյալ 

ժամանակահատվածների կրճատ միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններում, սակայն կարող է 

պահանջվել այս բացահայտումների ներառումը կրճատ միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններում 

ՀՀՄՍ 34-ի հետ համապատասխանություն ապահովելու տեսանկյունից: Այս փոփոխությունը պետք է 

կիրառվի հետընթաց կերպով: 

 

ՀՀՄՍ 19-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ բարձր որակի կորպորատիվ պարտատոմսերը, որոնք 

օգտագործվում են կենսաթոշակային հատուցումների զեղչատոկոսի գնահատման համար, պետք է 

թողարկվեն հատուցումների վճարման արժույթով: Փոփոխությունները կիրառվում են տվյալ 

փոփոխությունների առաջին անգամ կիրառմամբ ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններում՝ 

սկսած ամենավաղ համեմատական ժամանակաշրջանից: 

 

ՀՀՄՍ 34-ի փոփոխությունները պարզաբանում են, որ ՀՀՄՍ 34-ով պահանջվող տեղեկատվությունը, որը 

ներկայացված է միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների որևէ այլ մասում, սակայն միջանկյալ 

ֆինանսական հաշվետվություններից դուրս, պետք է խաչաձև հղման միջոցով ներկայացվի միջանկյալ 

հաշվետվության և միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների այլ մասերի միջև, որը պետք է 

հասանելի լինի օգտագործողներին միևնույն պայմաններով և միևնույն ժամանակ, ինչ միջանկյալ 

ֆինանսական հաշվետվությունները: 

 

Բանկի ղեկավարությունը չի ակնկալում, որ այս փոփոխությունների կիրառումը զգալի ազդեցություն 

կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:  

  

Փոփոխություններ ՀՀՄՍ 12 ստանդարտում. Չիրացված վնասների գծով հետաձգված հարկային 

ակտիվների ճանաչում 

 

Այս փոփոխություններով պարզաբանվում է, որ պարտքային գործիքների գծով չիրացված օգուտները  

ֆինանսական հաշվետվություններում իրական արժեքով, իսկ հարկային նպատակներով՝ ինքնարժեքով 

չափելը կարող է առաջացնել նվազեցվող ժամանակավոր տարբերություններ: Փոփոխություններով նաև 

պարզաբանվում է, որ  ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը չի սահմանափակում ապագա հնարավոր հարկվող 

շահույթի գնահատականները, և հարկվող ժամանակավոր տարբերությունները ապագա հարկվող 

շահույթի հետ համեմատելիս, ապագա հարկվող շահույթը չի ներառում հարկային նվազեցումները, որոնք 

արդյունք են այդ նվազեցվող ժամանակային տարբերությունների հակադարձման: Այս փոփոխությունները 

կիրառելի են հետադարձ կերպով և ուժի մեջ են մտնում 2017թ. հունվարի 1-ից: Թույլատրվում է դրանց 

ավելի վաղ կիրառումը:    

 

Բանկի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ ՀՀՄՍ 12-ի կիրառումը ապագայում կարող է նշանակալի 

ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների գծով 

ներկայացված գումարների վրա: Սակայն, նպատակահարմար չէ ՀՀՄՍ 12-ի ազդեցության վերաբերյալ 

ողջամիտ գնահատում տրամադրելը առանց մանրամասն ուսումնասիրություն իրականացնելու դրա 

ազդեցության վերաբերյալ:  
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5. Զուտ տոկոսային եկամուտ նախքան տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվների գծով 

արժեզրկման կորուստները 
 

 2015թ.  2014թ. 

Տոկոսային եկամուտ    

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ    

- Հաճախորդներին տրված վարկեր 8,248,220  7,253,122 

- Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 413,252  200,269 

- Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 128,183  97,842 

- Այլ տոկոսային եկամուտ 86  256 

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող 

ֆինանսական ակտիվների գծով   8,789,741  7,551,489 

    

Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ    

- Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 1,068,268  791,400 

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական 

ակտիվների գծով 1,068,268  791,400 

Ընդամենը տոկոսային եկամուտ 9,858,009  8,342,889 

    

Տոկոսային ծախս    

Տոկոսային ծախս ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական 

պարտավորությունների գծով    

- Ընթացիկ հաշիվներ և հաճախորդներից ներգրավված ավանդներ  2,573,520  2,422,730 

- Հետգնման պայմանագրեր 1,033,870  560,473 

- Ավանդներ և մնացորդներ բանկերում 804,429  546,023 

- Վարկեր միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 315,983  342,134 

- Վարկեր ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից 194,448  205,177 

- Ստորադաս փոխառություն 394,836  - 

- Այլ տոկոսային ծախս -  16,992 

Ընդամենը տոկոսային ծախս 5,317,086  4,093,529 

Զուտ տոկոսային եկամուտ նախքան տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվների 

գծով արժեզրկման կորուստները  4,540,923  4,249,360 
 

 

6. Կոմիսիոն եկամուտներ և ծախսեր 
 2015թ.  2014թ. 

Հաշվարկային փոխանցումներ 698,022  749,125 

Վճարային քարտերով գործառնություններ 441,285  408,627 

Դրամարկղային գործառնություններ 155,648  177,862 

Արտարժույթով և արժեթղթերով գործառնություններ 13,467  10,305 

Երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ 23,635  9,155 

Այլ կոմիսիոն եկամուտներ 128,851  153,908 

Ընդամենը կոմիսիոն եկամուտներ 1,460,908  1,508,982 

    

Վճարային քարտերով գործառնություններ 194,613  178,259 

Հաշվարկային փոխանցումներ 134,741  123,401 

Արտարժույթով և արժեթղթերով գործառնություններ 23,383  51,183 

Թղթակցային հաշիվների սպասարկում 4,549  10,012 

Այլ կոմիսիոն ծախսեր 28,786  38,836 

Ընդամենը կոմիսիոն ծախսեր 386,072  401,691 
 

7. Զուտ արտարժութային եկամուտ  
 2015թ.  2014թ. 

Արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ օգուտ 768,188  958,727 

Արտարժույթի փոխարկումից օգուտ/(վնաս) 117,403  (211,610) 

Ընդամենը զուտ եկամուտ արտարժութային գործառնություններից 885,591  747,117 

 

  



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
 

            29 

8. Այլ եկամուտ 
 

 2015թ.  2014թ. 

Ստացված տույժեր և  տուգանքներ 290,758  176,364 

Թանկարժեք մետաղների վաճառքից և վերագնահատումից օգուտ 1,969  37,804 

Եկամուտ դրամաշնորհներից 507  507 

Այլ եկամուտ 104,762  104,260 

Ընդամենը այլ եկամուտներ 397,996  318,935 
 

2015թ. այլ եկամուտը ներառում է Բանկի և մեկ այլ գործընկեր բանկի հետ կատարված փոխհաշվարկի 

արդյունքում արաջացած եկամուտ 49,829 հազար ՀՀ դրամ գումարով:  

 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար այլ եկամուտը ներառում է ապահովագրված 

ակտիվների կորստի գծով ապահովագրական ընկերություններից ստացված մուտքեր 40 մլն ՀՀ դրամ  

գումարով: 
 

9. Տոկոսակիր ակտիվների գծով (արժեզրկումից կորուստներ)/արժեզրկման 

հակադարձումներ 
 2015թ.  2014թ. 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (Ծան. 16) (385,930)  66,153 

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ (Ծան. 15) 27,330  (4,870) 

Ընդամենը վարկային կորուստների արժեզրկման (ծախս)/հակադարձում (358,600)  61,283 

 

10. Անձնակազմի գծով ծախսեր 
 

 2015թ.  2014թ. 

Աշխատավարձ և այլ վճարներ 3,338,583  3,393,487 

Ընդամենը անձնակազմի գծով ծախս 3,338,583  3,393,487 
 

 

11. Այլ ծախսեր 
 2015թ.  2014թ. 

Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման ծախսեր 300,167  298,601 

Գովազդի և ներկայացուցչական ծախսեր 296,702  248,052 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 274,344  218,957 

Ինկասացիոն ծառայությունների գծով ծախսեր 258,371  250,000 

Հարկեր (բացառությամբ շահութահարկի) 198,049  181,330 

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր 96,876  98,934 

Ապահովագրության գծով ծախսեր 84,999  69,904 

Գրասենյակային ծախսեր 81,981  92,211 

Վճարումներ ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամին 67,887  62,439 

Անվտանգության գծով ծախսեր 67,379  61,597 

Գործուղման ծախսեր 44,700  52,990 

Պլաստիկ քարտերի գծով կատարված ծախսեր 44,531  35,089 

Մասնագիտական ծառայություններ 15,459  21,512 

Հիմնական միջոցների օտարումից վնասներ 4,625  2,665 

Վճարված տուգանքներ -  1,826 

Այլ գործառնական ծախսեր 143,268  163,346 

Ընդամենը այլ ծախսեր 1,979,338  1,859,453 

 

12. Շահութահարկի գծով ծախս   
 2015թ.  2014թ. 

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս 144,049  319,355 

Նախորդ տարիների հարկի գծով ծախս  499  - 

Հետաձգված հարկի գծով ծախս/(օգուտ) 19,728  (40,147) 

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս 164,276  279,208 
 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 20% (2014թ.՝ 20%): ՀՀ 

հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունները մի շարք ակտիվների և 
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պարտավորությունների գծով առաջ են բերում ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման բազայի 

միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է՝ կիրառելով 20% հիմնական դրույքաչափը:  

Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև 

փոխկապակցվածությունը: 

 2015թ.  

Արդյունավետ   

դրույքաչափ (%)  2014թ.  

Արդյունավետ 

դրույքաչափ (%) 

Շահույթ մինչև  հարկումը 613,542    1,096,004   

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով 122,708  20  219,201  20 

Չհարկվող եկամուտ  (101)  -  (745)  - 
Չնվազեցվող ծախսեր 79,973  13  26,859  2 
Արտարժույթի փոխարկումից (օգուտ)/վնաս (23,481)  (4)  42,322  4 
Այլ վերագնահատումներից օգուտ (455)  -  (2,310)  - 

Այլ չհարկվող եկամուտ և արտոնություններ (14,867)  (2)  (6,119)  (1) 

Ընթացիկ տարում ճանաչված ճշգրտում 

նախորդ տարվա ընթացիկ հարկերի գծով 499  -  -  - 

Շահութահարկի գծով ծախս 164,276  27  279,208  25 
 

Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկ.  

 

2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

Շահույթում կամ 

վնասում 

ճանաչված   

Այլ համապարփակ 

ֆինանսական 

արդյունքում 

ճանաչված  

2015թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

Կուտակված ծախսեր և այլ 

պարտավորություններ 99,616  6,790  -  106,406 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 23,616  8,342  -  31,958  

Ընդամենը հետաձգված հարկային ակտիվ 123,232  15,132  -  138,364 
        

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ (64,261)  (28,846)  89,251  (3,856) 
Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ (10,204)  (4,272)  -  (14,476) 

Պայմանական պարտավորություններ (8,143)  (2,862)  -  (11,005) 
Հիմնական միջոցներ (4,703)  1,120  -  (3,583) 
Ընդամենը հետաձգված հարկային 

պարտավորություն (87,311)  (34,860)  89,251  (32,920) 
Զուտ հետաձգված հարկային 

պարտավորություն 35,921  (19,728)  89,251  105,444 
 

 

2013թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

Շահույթում կամ 

վնասում 

ճանաչված   

Այլ համապարփակ 

ֆինանսական 

արդյունքում 

ճանաչված  

2014թ. 

դեկտեմբերի  

31-ի դրությամբ  

Կուտակված ծախսեր և այլ 

պարտավորություններ 77,232  22,384  -  99,616 
Հիմնական միջոցներ 2,326  (2,326)  -  - 
Հաճախորդներին տրված վարկեր -  23,616    23,616 

Ընդամենը հետաձգված հարկային ակտիվ 79,558  43,674  -  123,232 

        

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ (266,431)  -  202,170  (64,261) 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ (10,716)  512  -  (10,204) 

Պայմանական պարտավորություններ (6,063)  (2,080)  -  (8,143) 

Հաճախորդներին տրված վարկեր (2,744)  2,744  -  - 

Հիմնական միջոցներ -  (4,703)  -  (4,703) 

Ընդամենը հետաձգված հարկային 

պարտավորություն (285,954)  (3,527)  202,170  (87,311) 

Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվ (206,396)  40,147  202,170  35,921 
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13. Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ 
 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Ընթացիկ ժամանակաշրջանի շահույթ 448,980  816,796 

Սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջին քանակ 933,335  933,335 

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող բազային շահույթ 0.48  0.88 

Սովորական բաժնետոմսերի նոսրացված քանակը (ծան. 30) 963,734  933,335 

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող նոսրացված շահույթ 0.47  0.88 

 

14. Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ   
 

 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Կանխիկ դրամական միջոցներ 9,133,956  5,392,027 

Թղթակցային հաշիվներ ՀՀ ԿԲ-ում 16,251,012  13,937,991 

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում 2,165,622  3,024,437 

Ընդամենը դրամական միջոցներ և  դրանց համարժեքներ   27,550,590  22,354,455 

 

2015 և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ թղթակցային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում ներառում են նաև ՀՀ ԿԲ-

ում տեղաբաշխված պարտադիր պահուստները, որոնք հաշվարկվում են Բանկի կողմից ներգրավված 

դրամային և արտարժույթով որոշ միջոցների գծով Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանած կարգի 

համաձայն: Այդ միջոցների ելքագրումն արգելված չէ, սակայն պահուստավորման նվազագույն չափը 

չպահպանելը կարող է հանգեցնել ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տույժերի կիրառման:  ՀՀ ԿԲ-ում 

ունեցած դրամական միջոցների, այլ դրամական տեղաբաշխումների, թղթակից հաշիվների ավանդների և 

պարտադիր պահուստների համար Բանկը տոկոսներ չի ստանում:  

 

Դրամական միջոցներից և դրանց համարժեքներից որէ մեկը ժամկետանց կամ արժեզրկված չէ: 

 

15. Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 
 

 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Վարկեր և ավանդներ 3,585,216  2,624,298 

Վարկային քարտերով վճարումների ավանդ ՀՀ ԿԲ-ում 1,520,000  1,270,000 

Բաժնետիրական կապիտալի համալրման նպատակով  

ՀՀ ԿԲ-ում պահվող միջոցներ, Ծան. 30 1,145,316  - 

Վճարային համակարգերով ստացվելիք գումարներ 406,331  842,288 

Այլ կազմակերպություններում դեպոնացված գումարներ 118,615  116,377 

Բանկերում դեպոնացված գումարներ 83,781  82,725 

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացման ենթակա այլ 

գումարներ 273,924  244,266 

 7,133,183  5,179,954 

Նվազեցում՝ արժեզրկման պահուստների գծով    (5,049)  (32,379) 

Ընդամենը պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ 7,128,134  5,147,575 
 

2015 և 2014թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ «պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ» տողում ներառված են Բանկի կողմից տրամադրված երաշխիքային գումարները՝  53,553 

հազար ՀՀ դրամ գումարով VISA վճարահաշվարկային համակարգով, 65,062 հազար ՀՀ դրամ MasterCard 

վճարահաշվարկային համակարգով գործառնություններ իրականացնելու նպատակով (2014թ. 52,495 

հազար ՀՀ դրամ գումարով 63,881 հազար ՀՀ դրամ գումարով):  

Ավանդային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում իրենցից ներկայացնում են ԱրՔա վճարային համակարգով 

իրականացվող փոխհաշվարկների երաշխիքային ավանդ:   
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Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով արժեզրկման կորուստների 

հատկացումների շարժը հետևյալն է.  
 

 Ընդամենը 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 27,509 

Տարվա ծախս 4,870 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 32,379 

2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 32,379 

Տարվա հակադարձում (27,330) 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 5,049 
 

Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջներից որևէ մեկը ժամկետանց կամ 

արժեզրկված չէ: 
 

16. Հաճախորդներին տրված վարկեր    

 
2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Հաճախորդներին տրված վարկեր 51,461,492  46,682,610 

Օվերդրաֆտ 8,716,139  6,111,336 

 60,177,631  52,793,946 

Նվազեցում՝ վարկերի արժեզրկման պահուստների գծով    (1,002,391)  (736,558) 

Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր  59,175,240  52,057,388 

 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված վարկերի միջին կշռված արդյունավետ 

տոկոսադրույքը կազմում է 20.40% ՀՀ դրամով վարկերի համար (2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 

20.05%) և ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթներով վարկերի համար 12.57%  

(2014թ.՝ 12.86%): 

2015թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի կենտրոնացում երրորդ անձանց տրամադրված 

վարկերի գծով 14,986,273 հազար ՀՀ դրամ (համախառն վարկային պորտֆելի 24.90%) ընդհանուր 

գումարով,   (2014թ.՝ 10,066,671 հազար ՀՀ դրամ կամ համախառն վարկային պորտֆելի 19.45%):  Այդ 

վարկերի համար ձևավորվել է 149,863 հազար ՀՀ դրամի չափով պահուստ (2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ՝ 100,666 հազար ՀՀ դրամ):  

Վարկերն ըստ ոլորտների ներկայացված են ստորև.  

 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

Սպառողական       18,876,453   19,097,594 

Առևտուր          10,716,641   11,597,481 

Արտադրություն             9,206,363   7,018,876 

Շինարարություն            4,268,965   1,479,100 

Հիփոթեքային              3,216,232   3,195,868 

Գյուղատնտեսություն            1,939,702   1,773,552 

Այլ ճյուղեր               11,953,275   8,631,475 

 60,177,631  52,793,946 

Նվազեցում՝ արժեզրկման պահուստների գծով    (1,002,391)  (736,558) 

Ընդամենը վարկեր   59,175,240  52,057,388 
 

Վարկերն ըստ աշխարհագրական համակենտրոնացման ներկայացված է Ծան. 35-ում: Վճարման ենթակա 

վարկերի որակական վերլուծությունը ներկայացված է ստորև. 
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 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 Համախառն 

վարկեր  

Արժեզրկման գծով 

պահուստ  Զուտ վարկեր  

Համախառն վարկերի 

արժեզրկման պահուստ 

Սպառողական        

Ոչ ժամկետանց                18,428,482                   226,699        18,201,783   1.2% 

Ժամկետանց՝                         -       

- 1-ից 30 օր 133,636    22,938            110,698   17.2% 

- 31-ից 60 օր 57,424    5,773              51,651   10.1% 

- 61-ից 90 օր 55,932    5,498              50,434   9.8% 

- 91-ից 180 օր 99,069    21,262              77,807   21.5% 

- 180 օրից ավել               101,910    51,242              50,668   50.3% 

Ընդամենը           18,876,453    333,412        18,543,041   1.8% 

Առևտուր                                                        

Ոչ ժամկետանց                10,264,384                   108,198        10,156,186   1.1% 

Ժամկետանց՝                         -     -  

- 1-ից 30 օր -                                 -                       -     -  

- 31-ից 60 օր -                                 -                       -     -  

- 61-ից 90 օր -                                 -                       -     -  

- 91-ից 180 օր 452,257   157,200   295,057   34.8% 

- 180 օրից ավել                        -                         -      -      

Ընդամենը           10,716,641   265,398   10,451,243   2.5% 

Արտադրություն        

Ոչ ժամկետանց              9,184,161                 91,842         9,092,319   1.0% 

Ժամկետանց՝                        -                       -       

- 1-ից 30 օր                   2,303                     230                2,073   10.0% 

- 31-ից 60 օր                        -                         -                       -       

- 61-ից 90 օր                   4,909                     491                4,418   10.0% 

- 91-ից 180 օր                 10,245                  2,049                8,196   20.0% 

- 180 օրից ավել                   4,745                  2,372                2,373   50.0% 

Ընդամենը       9,206,363   96,984   9,109,379   1.1% 

Շինարարություն                                                              

Ոչ ժամկետանց   4,268,965               42,690         4,226,275   1.0% 

Ժամկետանց՝                         -     -  

- 1-ից 30 օր -                                 -                       -     -  

- 31-ից 60 օր -                                 -                       -     -  

- 61-ից 90 օր -                                 -                       -     -  

- 91-ից 180 օր -                                 -                       -     -  

- 180 օրից ավել                        -                         -                       -     -  

Ընդամենը            4,268,965                 42,690         4,226,275   1.0% 

Հիփոթեքային                                                          

Ոչ ժամկետանց   3,197,640                        39,728         3,157,912   1.2% 

Ժամկետանց՝                         -     -  

- 1-ից 30 օր -                                 -                       -     -  

- 31-ից 60 օր 2,028                             203                1,825   10.0% 

- 61-ից 90 օր 4,712                             521                4,191   11.1% 

- 91-ից 180 օր 3,231                             775                2,456   24.0% 

- 180 օրից ավել                   8,621                  4,975                3,646   57.7% 

Ընդամենը            3,216,232                 46,202         3,170,030   1.4% 

Գյուղատնտեսություն                                                      

Ոչ ժամկետանց   1,914,548   37,983   1,876,565   2.0% 

Ժամկետանց՝                                -                       -       

- 1-ից 30 օր 4,485                             538                3,947   12.0% 

- 31-ից 60 օր 1,707                             210                1,497   12.3% 

- 61-ից 90 օր 934                             144                  790   15.4% 

- 91-ից 180 օր 11,765                          2,946                8,819   25.0% 

- 180 օրից ավել                   6,263                  3,758                2,505   60.0% 

Ընդամենը            1,939,702                 45,579         1,894,123   2.3% 

Այլ ոլորտներ                                                           

Ոչ ժամկետանց             11,901,529               147,029        11,754,500   1.2% 

Ժամկետանց՝                         -     -  

- 1-ից 30 օր -                                 -                       -     -  

- 31-ից 60 օր -                                 -                       -     -  

- 61-ից 90 օր 1,940                     194                1,746   10.0% 

- 91-ից 180 օր -                                 -                       -       

- 180 օրից ավել 49,806                      24,903              24,903   50.0% 

Ընդամենը 11,953,275  172,126   11,781,149   1.4% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 60,177,631  1,002,391  59,175,240  1.7% 
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 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 Համախառն 

վարկեր  

Արժեզրկման գծով 

պահուստ  Զուտ վարկեր  

Համախառն վարկերի 

արժեզրկման պահուստ 

Սպառողական        

Ոչ ժամկետանց   18,847,555  257,253  18,590,302  1.4% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 60,421  8,367  52,054  13.8% 

- 31-ից 60 օր 81,124  11,738  69,386  14.5% 

- 61-ից 90 օր 9,345  996  8,349  10.7% 

- 91-ից 180 օր 77,260  17,818  59,442  23.1% 

- 180 օրից ավել 21,889    11,104  10,785    51.0%   

Ընդամենը 19,097,594  307,276  18,790,318  1.6% 

Առևտուր        

Ոչ ժամկետանց   11,596,120  116,265  11,479,855  1.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր 1,361  272  1,089    20.0% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 11,597,481  116,537  11,480,944  1.0% 

Արտադրություն        

Ոչ ժամկետանց   7,013,698  70,137  6,943,561  1.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել 5,178  2,589  2,589  50% 

Ընդամենը 7,018,876  72,726  6,946,150  1.0% 

Շինարարություն        

Ոչ ժամկետանց   1,479,100  14,791  1,464,309  1.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 1,479,100  14,791  1,464,309  1.0% 

Հիփոթեքային        

Ոչ ժամկետանց   3,176,142  43,327  3,132,815  1.40% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր -  -  -  - 

- 31-ից 60 օր 6,539  654  5,885  10.0% 

- 61-ից 90 օր 6,606  793  5,813  12.0% 

- 91-ից 180 օր 6,581  3,290  3,291  50.0% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 3,195,868  48,064  3,147,804  1.5% 

Գյուղատնտեսություն        

Ոչ ժամկետանց   1,766,227  34,666  1,731,561  2.0% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 5,590    671  4,919    12.0% 

- 31-ից 60 օր 1,227    147  1,080    12.0% 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր 508    180  328    35.4% 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 1,773,552  35,664  1,737,888  2.0% 

Այլ ոլորտներ        

Ոչ ժամկետանց   8,629,288  141,281  8,488,007  1.6% 

Ժամկետանց՝        

- 1-ից 30 օր 2,187  219  1,968  10.0% 

- 31-ից 60 օր -  -  -  - 

- 61-ից 90 օր -  -  -  - 

- 91-ից 180 օր -  -  -  - 

- 180 օրից ավել -  -  -  - 

Ընդամենը 8,631,475  141,500  8,489,975  1.6% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 52,793,946  736,558  52,057,388  1.4% 
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Ստորև ներկայացված է 2015թ. և 2014թ. վարկերի արժեզրկման փոփոխությունների վերլուծությունը:  

 

 
Սպառողական  Առևտուր  Արտադրություն  

Շինարա-

րություն  Հիփոթեքային  

Գյուղատնտե

սություն  Այլ  Ընդամենը 

2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 307,276   116,537   72,726  14,791  48,064  35,664  141,500  736,558 

Տարվա ծախս 162,686    124,369    24,258   27,899   9,920      11,283   25,515   385,930  

Դուրսգրված գումարներ (296,654)   (10,030)  (4,727)   -     (30,482)  (15,829)        (313)  (358,035) 

Վերականգնումներ 160,104    34,522   4,727      -     18,700   14,461        5,424   237,938  

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 333,412    265,398    96,984   42,690   46,202   45,579    172,126   1,002,391  

Անհատական արժեզրկում 13,987     204,087    -      -        4,976     -     -          223,050    

Խմբային արժեզրկում  319,425   61,311    96,984   42,690   41,226   45,579    172,126   779,341  

Անհատապես արժեզրկված վարկերը մինչև 

անհատապես գնահատված արժեզրկման 

պահուսին մասնահանումները  91,187  547,312  -  -  8,621  -  -  647,120 

Արժեզրկման պահուստին մասնահանումներ (13,987)  (204,087)  -  -  (4,976)  -  -  (223,050) 

Անհատապես արժեզրկված վարկերը 

անհատապես գնահատված արժեզրկման 

պահուսին մասնահանումներից հետո 77,200  343,225  -  -  3,645  -  -  424,070 

 
 

2015թ. հուլիսին Բանկը դիմել է Հայաստանի բանկերի միության ֆինանսական արբիտրաժ՝ ստանալու համար մեկ փոխառուի գրավների առգրավման հաստատում, 

ելնելով նրանից, որ այդ փոխառուի վարկը շարունակում է մնալ ժամկետանց սահմանված ժամանակահատվածից հետո: Սրան հետևել է փոխառուի կողմից 

դատական գործի հարուցումը Բանկի դեմ՝ գրավի և դրա առգրավման գծով իր իրավունքների գծով: 2015թ. հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանի բանկերի միության 

ֆինանսական արբիտրաժը բավարարել է Բանկի հայցը: Արբիտրաժային դատարանի որոշման հիման վրա առաջին ատյանի դատարանը տվել է կատարողական 

թերթ, որը վարկառուի կողմից բողոքարկվել է նախ վերաքննիչ դատարան (վերաքննիչ դատարանը թողել է անփոփոխ), ապա ՀՀ վճռաբեկ դատարան: 

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների թողարկման ամսաթվի դրությամբ դատական գործընթացը դեռևս ընթացքւմ էր: Ղեկավարությունն ակնկալում է, որ 

հետագա հայցադիմումները ևս կմերժվեն և գրավը իրավական փաստաթղթերով կձևակերպվի որպես Բանկի սեփականություն: Վարկի գումարի չմարված մնացորդը 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է 547,312 հազար ՀՀ դրամ՝ նախքան արժեզրկման գծով պահուստին մասնահանումը՝ 204,087 հազար ՀՀ դրամ գումարով: 
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Ստորև ներկայացված է 2014թ. վարկերի արժեզրկման փոփոխությունների վերլուծությունը:  

 

 
Սպառողական  Առևտուր  Արտադրություն  

Շինարա-

րություն  Հիփոթեքային  

Գյուղատնտե

սություն  Այլ  Ընդամենը 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 234,017  159,856  145,516  27,734  43,695  30,881  175,746  817,445 

Մասնահանումներ պահուստին/ 

(հակադարձումներ) տարվա ընթացքում 119,790  (62,577)  (72,853)  (27,563)  4,784  7,102  (34,836)  (66,153) 

Դուրսգրված գումարներ (65,281)  (44,678)  -  -  (2,963)  (4,646)  (1,093)  (118,661) 

Վերականգնումներ 18,750  63,936  63  14,620  2,548  2,327  1,683  103,927 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 307,276  116,537  72,726  14,791  48,064  35,664  141,500  736,558 

Անհատական արժեզրկում  21,583  -  824  -  5,332  -  -  27,739 

Խմբային արժեզրկում 285,693  116,537  71,902  14,791  42,732  35,664  141,500  708,819 

Անհատապես արժեզրկված վարկերը մինչև 

անհատապես գնահատված արժեզրկման 

պահուսին մասնահանումները  99,592  -  5,178  -  13,186  -  -  117,956 

Արժեզրկման պահուստին մասնահանումներ (21,583)  -  (824)  -  (5,332)  -  -  (27,739) 

Անհատապես արժեզրկված վարկերը 

անհատապես գնահատված արժեզրկման 

պահուսին մասնահանումներից հետո 78,009  -  4,354  -  7,854  -  -  90,217 

 
 

Գրավի առարկայի վերլուծությունը դիտարկվում է Ծան. 35-ում: Առգրավված ակտիվները ներկայացված են Ծան. 22-ում: 
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17. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 
 

 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Բանկի կողմից պահվող 
   

Պարտքային գործիքներ    

ՀՀ պետական արժեթղթեր                 84,751   - 

 84,751  - 

Կապիտալի գործիքներ    

ՀՀ-ում գործող ընկերությունների արժեթղթեր 251,510  47,561 

ՀՀ-ից դուրս գործող ընկերությունների արժեթղթեր 1,952  1,917 

 253,462  49,478 

Ընդամենը Բանկի կողմից պահվող 338,213  49,478 

Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթեր, ծան 18.    

Պարտքային գործիքներ    

ՀՀ պետական արժեթղթեր 8,244,031  5,824,469 

Ոչպետական արժեթղթեր 283,757  294,342 

Ընդամենը հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթեր 8,527,788  6,118,811 

Ընդամենը վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 8,866,001  6,168,289 
 

Պետական պարտքային արժեթղթերն իրենցից ներկայացնում են Հայաստանի Ֆինանսների 

նախարարության կողմից թողարկված արժեթղթեր տարեկան արժեկտրոնային ֆիքսված տոկոսադրույքով, 

որը տատանվում է 10%-ի և 13%-ի միջակայքում (2014թ.՝ տարեկան 10 – 13.5%) և որն ուժի մեջ է 2016 – 2032թթ. 

(2014թ.՝ 2015 – 2032թթ.): Այս գործիքների իրական արժեքը չափվում է օգտագործելով գնահատման տեխնիկա՝ 

հիմնված տվյալ պահին գործող տոկոսադրույքների վրա, որպես տվյալ ֆինանսական գործիքի ապագա 

դրամական հոսքերի զեղչատոկոս: Ոչ պետական պարտքային արժեթղթերն իրենցից ներկայացնում են 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական ծառայությունների հատվածում գործող ընկերության կողմից 

թողարկված պարտատոմսեր՝ տարեկան 10 -ից 12% ֆիքսված արժեկտրոնային տոկոսադրույքով և 2017թ. և 

2020թ. միջակայքում ժամկետայնությամբ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների բաժնետոմսերի գծով բաժնային 

գործիքներն իրենցից ներկայացնում են չգնանշված ընկեորւթյուններում բաժնային գործիքներ՝ հաշվառված 

ինքնարժեքով և ճշգրտված արժեզրկումից կորուստներով, քանի որ դրանց իրական արժեքը հնարավոր չէ 

արժանահավատորեն գնահատել: Այսպիսի ներդրումների համար շուկա չկա և Բանկը մտադիր է դրանք 

պահել երկարաժամկետ կտրվածքով: Տես՝ Ծան.19 հաշվետու ժամանակաընթացքում ծանացված լրացուցիչ 

բաժնային գործիքների վերաբերյալ:  

Վաճառքի համար մատչելի ակտիվներից որևէ մեկը ժամկետանց կամ արժեզրկված չէ: 

18. Փոխանցված ֆինանսական ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ 

Բանկն ունի գործարքներ հետգնման և հակադարձ հետգնման համաձայնագրերով: Ռեպո 

համաձայնագրերով փոխատվություն տրված կամ վաճառված արժեթղթերը փոխանցվում են երրորդ կողմին 

Բանկի կողմից ստացած կանխիկ դրամի փոխարեն: Այս ֆինանսական ակտիվները կարող են 

վերագրավադրվել կամ վերավաճառվել գործընկերների կողմից Բանկի կողմից պարտավորությունների 

չկատարման (դեֆոլտի) բացակայության դեպքում, սակայն գործընկերը պարտավորվում է վերադարձնել 

արժեթղթերը պայմանագրի ավարտին: Բանկի սահմանմամբ այդ արժեթղթերի գծով բոլոր ռիսկերն ու 

օգուտները պահպանվել են և այդ իսկ պատճառով դրանք չեն ապաճանաչվել: Այս գործարքներն 

իրականացվում են այն պայմաններով, որոնք ընդունված են ստանդարտ վարկավորման և արժեթղթերի 

փոխառության ու վարկային գործունեության ժամանակ, ինչպես նաև այնպիսի փոխանակման 

գործարքներում, որտեղ Բանկը հանդես է գալիս որպես միջնորդ: 
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Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի հակադարձ հետգնման պայմանագրեր ֆինանսական 

ոլորտում գործող կազմակերպությունների հետ 832,166 հազար ՀՀ դրամ (2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

1,255,797 հազար ՀՀ դրամ): 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս հակադարձ հետգնման պայմանագրերով 

որպես գրավ ստացված ակտիվների իրական արժեքը, որոնք իրենցից ներկայացնում են պետական 

պարտքային արժեթղթեր, կազմում էր 856,786 հազար ՀՀ դրամ (2014թ՝ 1,265,179 հազար ՀՀ դրամ): Բանկը 

պարտավոր է վերադարձնել համարժեք գումարի արժեղթեր:  
 

Հետգնման պայմանագրեր 
 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Հետգնման պայմանագրերով փոխանցված և գրավադրված՝ վաճառքի 

համար մատչելի սեփական  ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքը 8,527,788  6,118,811 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերով որպես գրավ ստացված 

վերագրավադրված ակտիվների իրական արժեքը 856,786  1,265,179 

Ընդամենը հետգնման պայմանագրերով փոխանցված և գրավադրված 

ֆինանսական ակտիվներ 9,384,574  7,383,990 

Հարակից պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեք 9,104,678  7,215,899 
 

 

2015 և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեկշռային արժեքում ներառված հարակից 

պարտավորությունները հետգնման պայմանագրերի գծով իրենցից ներկայացնում են ՀՀ կենտրոնական 

բանկի հետ ստորագրված հետգնման պայմանագրեր: 

 

19. Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում 
 

Ստորև ներկայացված աղյուսակում ներկայացվում է 2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 

տարիներին ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումների հաշվեկշռային արժեքներում շարժը: 

 
 2015թ.  2014թ. 

1 հունվարի   194,991  245,192 

Սեփական կապիտալում հաշվառվող ներդրումների գծով տարվա վնասի մաս 9,694  (49,552) 

Այլ համապարփակ եկամուտի մաս (737)  (649) 

Սեփական կապիտալում հաշվառվող ասոցիացված կազմակերպություններում 

ներդրումների նվազում (203,948)  - 

31 դեկտեմբերի -  194,991 
 
 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ուներ Հայաստանում գործող ապահովագրական 

ընկերությունում ներդրում, որը հաշվառված էր որպես ներդրում բաժնեմասնակցության մեթոդով 

հաշվառված ասոցիացված կազմակերպություններում: 2015թ. ընթացքում Բանկի սեփականությունը իր 

ասոցիացված կազմակերպությունում ներդրման գծով նվազել է 20%-ից մինչև 15.17%՝ ասոցիացված 

կազմակերպության կողմից լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում: Գործարքի ամսաթվի 

դրությամբ Բանկը ապաճանաչել է ասոցիացված կազմակերպությունում ներդրումը 203,948 հազար ՀՀ դրամ 

գումարով և ճանաչել ներդրում վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվում՝ ապաճանաչման 

ամսաթվին ներդրման հաշվեկշռային արժեքով՝ 203,948 հազար ՀՀ դրամ գումարով, արդյունքում՝ այդ 

ամսաթվի դրությամբ օգուտ կամ վնաս չի առաջացել:   Ասոցիացված կազմակերպությունում ներդրումը 

ապաճանաչելուց առաջ, ասոցիացված կազմակերպության շահույթի մասնաբաժինը ճանաչվել է շահույթում 

կամ վնասում՝ 9,694 հազար ՀՀ դրամ գումարով, այլ համապարփակ վնասի մասնաբաժինը ճանաչվել է այլ 

համապարփակ վնասում՝ 737 հազար ՀՀ դրամ գումարով, շահութահարկով հարկումից հետո:  

Տես նաև Ծան. 32: 

 

  



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
 

            39 

20. Հիմնական միջոցներ 

 Հող և շենքեր 

 

Փոխադ-

րամիջոց 

 

Համակարգ-

չային 

սարքավո-

րումներ 

 Կապիտալ 

ներդրումներ 

վարձակալված 

հիմնական 

միջոցներում 

 

Այլ  

 

Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք            

1 հունվարի 2014թ. 3,372,241  491,231  1,826,244  164,976  1,280,605  7,135,297 

Ավելացումներ  443,049  100,865  101,115  1,308  147,612  793,949 

Օտարումներ  -  (89,279)  (93,019)  -  (31,549)  (213,847) 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 3,815,290  502,817  1,834,340  166,284  1,396,668  7,715,399 

            

Ավելացումներ        260,834       140,860           60,767              8,925         64,121        535,507  

Օտարումներ       (15,033)     (89,447)         (67,511)          (1,062)     (29,533)   (202,586) 

31 դեկտեմբերի 2015թ.   4,061,091      554,230     1,827,596    174,147    1,431,256     8,048,320  

            

Կուտակված մաշվածություն           

1 հունվարի 2014թ. 1,310,417  179,568  1,206,107  38,145  776,037  3,510,274 

Մաշվածության ծախս 44,077  49,106  150,181  8,857  98,641  350,862 

Օտարումներ -  (63,699)  (93,019)  -  (30,052)  (186,770) 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 1,354,494  164,975  1,263,269  47,002  844,626  3,674,366 

            

Մաշվածության ծախս 45,756  56,896                159,144   10,536            99,660        371,992  

Օտարումներ -  (38,720)       (63,759)  (185)  (29,160)  (131,824) 

31 դեկտեմբերի 2015թ. 1,400,250  183,151  1,358,654  57,353  915,126  3,914,534 

            

Զուտ հաշվեկշռային արժեք            

31 դեկտեմբերի 2015թ. 2,660,841  371,079  468,942   116,794   516,130   4,133,786 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 2,460,796  337,842  571,071  119,282  552,042  4,041,033 

1 հունվարի 2014թ. 2,061,824  311,663  620,137  126,831  504,568  3,625,023 

 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ամբողջությամբ մաշված 

ակտիվների սկզբնական արժեքը կազմում է 1,050,144 հազար ՀՀ դրամ (2014թ.` 1,038,614 հազար ՀՀ դրամ): 

  

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ուներ պայմանագրային պարտավորություններ՝ կապված 

հիմնական միջոցների հետ՝ 279,240 հազար ՀՀ դրամ գումարով (2014թ.՝ 279,240 հազար), որը ենթակա է 

վճարման 2016թ. Բանկի ղեկավարությունը արդեն հատկացրել է անհրաժեշտ ռեսուրսները այս 

պարտավորության գծով: Բանկի ղեկավարությունը կարծում է, որ ապագա զուտ հասույթները և 

ֆինանսավորումը բավարար կլինեն այս և համանման այլ պարտավորությունների կատարման համար:  

 

Բանկն իր հիմնական միջոցները հաշվառում է պատմական արժեքով՝ հանած կուտակված մաշվածությունը: 

Ղեկավարության գնահատմամբ Բանկի հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքները էականորեն մոտ 

են դրանց իրական արժեքներին՝ բացառությամբ հողի և շենքերի: Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո հողի 

և շենքերի արժեքը վերագնահատվել է անկախ գնահատողի կողմից, որի արդյունքում հողի և շենքերի 

վերագհահաված արժեքը աճել է 5.5 մլրդ. ՀՀ դրամով: Վերագնահատված արժեքը աուդիտի չի ենթարկվել:  
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21. Ոչ նյութական ակտիվներ 
 

 
Լիցենզիաներ  

Համակարգչային 

ծրագրեր  Այլ  Ընդամենը 

Սկզբնական արժեք        

1 հունվարի 2014թ. 121,999  23,199  14,407  159,605 

Ավելացումներ  7,084  14,345  -  21,429 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 129,083  37,544  14,407  181,034 

Ավելացումներ                    3,731   -  -                3,731 

31 դեկտեմբերի 2015թ.               132,814                 37,544   14,407               184,765 

        

Կուտակված ամորտիզացիա        

1 հունվարի 2014թ. 45,450  19,750  5,908  71,108 

Ամորտիզացյիայի գծով ծախս 11,744  1,960  1,201  14,905 

31 դեկտեմբերի 2014թ. 57,194  21,710  7,109  86,013 

Ամորտիզացյիայի գծով ծախս 12,187                 2,248   1,201                 15,636  

31 դեկտեմբերի 2015թ.                 69,381                 23,958   8,310               101,649  

Զուտ հաշվեկշռային արժեք         

Զուտ հաշվեկշռային արժեք   

31 դեկտեմբերի 2015թ. դրությամբ 63,433   13,586   6,097                 83,116  

Զուտ հաշվեկշռային արժեք  

31 դեկտեմբերի 2014թ. դրությամբ 71,889  15,834  7,298  95,021 

Զուտ հաշվեկշռային արժեք  2014թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ 76,549  3,449  8,499  88,497 

 

22. Այլ ակտիվներ 
 

 
2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Ստացվելիք գումարներ 19,785  35,028 

Այլ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման կորուստ (198)  (350) 

Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ 19,587  34,678 

Կանխավճարներ և այլ դեբիտորական պարտք 116,973  220,668 

Նյութեր 127,570  138,599 

Աշխատակիցներին տրված հատուցումներ 55,296  41,442 

Բռնագանձված գույք 83,100  55,351 

Թանկարժեք մետաղներ 476  8,825 

Այլ ակտիվներ 23,579  17,800 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվներ 406,994  482,685 

Նվազեցված՝ արժեզրկման պահուստ (2,969)  (3,085) 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվներ 404,025  479,600 

Ընդամենը այլ ակտիվներ 423,612  514,278 
 

Այլ ակտիվների գծով արժեզրկման կորուստների պահուստի շարժը հետևյալն է. 

 Ընդամենը 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 12,439 

Տարվա ծախս 21,194 

Դուրս գրված գումարներ (42,423) 

Վերականգնում 12,225 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 3,435 

Տարվա հակադարձում (4,622) 

Դուրս գրված գումարներ (317) 

Վերականգնում 4,671 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 3,167 
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23. ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկեր 
 

 
 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Վարկեր ՀՀ Կենտրոնական բանկից  2,759,398  2,416,891 

Վարկեր ՀՀ կառավարությունից 4,775  3,630 

Ընդամենը վարկեր ՀՀ Կենտրոնական բանկից և 

 ՀՀ կառավարությունից 2,764,173  2,420,521 

 

ՀՀ ԿԲ-ից և ՀՀ Կառավարությունից ստացված վարկերը ներկայացնում են վարկեր ստացված Գերմանա-

հայկական հիմնադրամի «Փոքր և միջին բիզնեսի վարկային ծրագրի» ֆինանսավորման շրջանակներում, 

«Վերականգնվող էներգետիկա» և «Բնակարանային ֆինանսավորում» ծրագրերի շրջանակներում 

ներգրաված միջոցները:  

2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկերը ներառում են 

վարկեր ստացված Գերմանա-հայկական հիմնադրամի «Փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման ծրագրի» և 

«Տնտեսության կայունացման վարկավորում» ծրագրերի ֆինանսավորման շրջանակներում ներգրաված 

միջոցները: 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ից և ՀՀ Կառավարությունից ստացված վարկերի արժույթը ՀՀ 

դրամն է: Տարեկան ֆիքսված տոկոսադրույքը տատանվում է 5,5%-ից 9% միջակայքում, ժամկետայնությունը՝ 

2016 հունվարի 15-ից մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 21-ը: 

24. Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 
 

 

 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Վարկեր և ավանդներ ֆինանսական կազմակերպություններից 10,608,996  9,176,888 

Ֆինանսական կազմակերպությունների ընթացիկ հաշիվներ 447,693  194,558 

Այլ բանկերի թղթակցային հաշիվներ 69,905  129,113 

Այլ   59,008  100,914 

Ընդամենը պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 11,185,602  9,601,473 

 

2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերը և 

ավանդներն իրենցից ներկայացնում են ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերից ստացված վարկեր և ավանդներ: 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ 

պարտավորություններն արտահայտված են ՀՀ դրամով, Եվրոյով և ԱՄՆ դոլարով, տարեկան ֆիքսված 

տոկոսադրույքը տատանվում է 0,5%-ից 15% միջակայքում, ժամկետայնությունը՝ 2016 հունվարի 15-ից մինչև 

2018թ. հունիսի 29-ը: Տես Ծան. 35-ը: 

 

25. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից վարկերը և ավանդները ներառում են 

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկից (ՎԶԵԲ), Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկից 

Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի և Բլյու Օրչարդ Մայքրոֆայնենս Հիմնադրամի (The Blue Orchard 

Microfinance fund LLC) կողմից ստացված վարկերը: 

2015թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ ՀՀ 

դրամով պարտավորությունների գծով միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 13․46% 

(2014թ.՝ 10․3%), ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթներով 

պարտավորությունների համար 6․70 % `(2014 թ. 5․37 %):  
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2015թ.-ի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված ֆինանսական տարվա համար Բանկը չի ունեցել Միջազգային 

ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պարտավորությունների մայր գումարի կամտոկոսների 

չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2014թ.՝ նույնը): 

Ընդհանուր առմամբ 2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կապիտալի և ֆինանսական որոշակի 

սահմանված պայմաններ ունեցող վարկերը, ներառյալ հաշվեգրված տոկոսները, ներկայացված են ստորև 

բերված աղյուսակում:  

 Արժույթ  Ժամկետ  

Անվանական 

դրույք %  

2015թ. 

դեկտեմբերի 31  

Անվանական 

դրույք %  

2014թ. 

դեկտեմբերի 31 

Բլյու Օրչարդ 

Մայքրոֆայնենս 

Հիմնադրամ ԱՄՆ դոլար  1-2 տարի                                               Libor 6մ+5.5%  1,451,945  -  - 

ՎԶԵԲ ՀՀ դրամ  1-2 տարի  13.46%  1,001,202  10.30%  1,665,468 

Սևծովյան Առևտրի և 

Զարգացման Բանկ ԱՄՆ դոլար  1  տարի                                               

Libor  

6մ+6%  544,403  6.42%  1,055,489 

ՎԶԵԲ ԱՄՆ դոլար  1 տարի  -  -  6,04%  171,389 

ՎԶԵԲ Եվրո  1 տարի  -  -  3,66%  184,057 

Ընդամենը       2,997,550    3,076,403 

 

Բանկը պարտավոր է համապատասխանություն ապահովել վերոնշյալ փոխառու միջոցների գծով առկա 

ֆինանսական դրույթների հետ: Այդ դրույթները ներառում են սահմանված դրույքաչափերը, վարկ/կապիտալ 

հարաբերակցությունը և ֆինանսական գործունեությանն առնչվող մի շարք այլ տվյալներ: Բանկի կողմից չի 

արձանագրվել այս դրույթներից որևէ մեկի խախտում 2015թ.  և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

Բացառություն են կազմում հետևյալները. 

1. Գործառնական ծախս/գործառնական արդյունք գործակիցը, Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկ 

(2015թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) 

2. Սեփական կապիտալի գծով մեկ փոխառուի առավելագույն ռիսկի ենթարկվածությունը, Սևծովյան 

Առևտրի և Զարգացման Բանկ (2015թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) 

3. Սեփական կապիտալի գծով Բանկի հետ կապակցված մեկ փոխառուի առավելագույն ռիսկի 

ենթարկվածությունը՝ Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկ (31 դեկտեմբերի 2015թ. դրությամբ): 

4. Սեփական կապիտալի նկատմամբ իրացվելիության բացասական ճեղքվածքի 

հարաբերակցությունը, Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկ (2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ): 

5. Մեկ կողմի գծով ռիսկի ենթարկվածության գործակիցը՝ ՎԶԵԲ (2015թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) 

6. Իրացվելի ակտիվների գործակիցը, ՎԶԵԲ (2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ): 

Այս պայմանագրային դրույթների համար 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը դիմել և 2016թ. 

փետրվարին Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկից ստացել է զիջում: Նախքան հաշվետու տարվա 

ավարտը և հետագայում ևս ՎԶԵԲ-ը Բանկին հայտնել է, որ 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՎԶԵԲ-ը 

համարում է զիջված, սակայն պաշտոնական զիջման նամակ չի տրամադրել Բանկի կողմից տեղի ունեցած 

խախտումների գծով, հաշվի առնելով  հաշվետու ամսաթվին հաջորդող ժամանակաշրջանում Բանկի 

կապիտալի համալրումը (տես Ծան. 36) և, որպես այդպիսին,  պայմանագրային դրույթների խախտումների 

վերացումը:  2016թ. մարտի 21-ի դրությամբ Բանկը չուներ ՎԶԵԲ-ից ստացված փոխառությունների գծով 

խախտումներ: Բանկի իրացվելիության վիճակի վերլուծության նպատակով՝ հաշվի առնելով, որ Սևծովյան 

Առևտրի և Զարգացման Բանկից ստացված փոխառության գծով ստացված զիջումը տեղի է ունեցել հաշվետու 

ամսաթվից հետո, ղեկավարությունը ներառել է  համապատասխան փոխառությունները ցպահանջ 

կատեգորիայում, Տես Ծան. 35: Ղեկավարության հաստատուն համոզվածությունն այնպիսին է, որ նշված 

վարկերն ամբողջությամբ կմարվեն ըստ իրենց պայմանագրով նախատեսված ժամկետների: 
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26. Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 
 

 2015թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ  

2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Իրավաբանական անձ հաճախորդներ    

Ընթացիկ/հաշվարկային հաշիվներ 20,300,642  18,009,758 

Ժամկետային ավանդներ 5,742,607  4,879,264 

 26,043,249  22,889,022 

Ֆիզիկական անձինք    

Ընթացիկ/ցպահանջ հաշիվներ 12,641,953  11,607,880 

Ժամկետային ավանդներ 23,288,785  23,028,401 

 35,930,738  34,636,281 

Ընդամենը պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 61,973,987  57,525,303 
 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ իրավաբանական անձ հաճախորդների հանդեպ պարտավորությունները 

կազմում են 722,726 հազար ՀՀ դրամ գումարով ավանդներ (2014թ.: 782,624 հազար ՀՀ դրամ), որոնք իրենցից  

ներկայացնում են վարկերի, ակրեդիտիվների, երաշխիքների և այլ հարակից գործիքների գծով 

ապահովվածություններ: Այդ ավանդների իրական արժեքը մոտ է դրանց հաշվեկշռային արժեքին:    

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի տասը ամենամեծ հաճախորդների ավանդների ընդհանուր 

գումարը կազմում է 21,085,895 հազար ՀՀ դրամ (2014թ.: 7,663,094 հազար ՀՀ դրամ) կամ հաճախորդների 

միջոցների ընդհանուր գումարի 34% (2014թ.: 13%): 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդների նկատմամբ ՀՀ դրամով պարտավորությունների գծով 

միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 5.3% (2014թ.: 5.4%), ԱՄն դոլարով, եվրոյով և այլ 

ազատ փոխարկելի արտարժույթներով պարտավորությունների համար 4.4 % (2014թ.: 4.7 %):  

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չի ունեցել իր հաճախորդների նկատմամբ 

պարտավորությունների մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2014թ.: նույնպես): 
 

27. Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 

և պարտավորություններ  
 

 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

Պայմանա-

կան գումար  

Ակտիվների 

իրական 

արժեք  

Պարտավո-

րությունների 

իրական 

արժեք  

Պայմանա-

կան գումար  

Ակտիվների 

իրական 

արժեք  

Պարտավո-

րությունների 

իրական 

արժեք 

Առևտրային ածանցյալ  

գործիքներ            

Արտարժութային սվոփեր 725,970  -  693  1,945,071  54,263  - 

Արտարժութային սվոփեր -  -  -  1,752,069  -  19,659 

Ընդամենը ածանցյալ  

ֆինանսական գործիքներ 725,970  -  693  3,697,140  54,263  19,659 
 

Արտարժութային սվոփի պայմանագրեր 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են արտարժույթի փոխանակման սվոփ պայմանագրերի 

գումարները հիմնական արտարժույթների կտրվածքով` դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Ստորև ներկայացված 

արտարժույթով արտահայտված գումարները փոխարկվում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ գործող 

փոխարժեքներով: 
 Անվանական գումար 

  2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

ՀՀ դրամի առք, ԱՄՆ դոլարի վաճառք 725,970  1,394,620 

Ռուբլու առք, Եվրոյի վաճառք -  550,451 

ԱՄՆ դոլարի առք, Եվրոյի վաճառք -  1,752,069 

 725,970  3,697,140 
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28. Ստորադաս փոխառություն 
 

2015թ. ընթացքում Բանկը թողարկել է ստորադաս փոխառություն՝ 2,700,000 հազար ՀՀ դրամի և 3,500,000 

ԱՄՆ դոլարի չափով իր վերջնական վերահսկողին՝ Սուքիասյան ընտանիքի անդամներին: 2015թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԱՄՆ դոլարով գնանշված պարտքի մնացորդը կազմել է 1,702,820 հազար ՀՀ 

դրամ, իսկ ՀՀ դրամով գնանշված պարտքի մնացորդը կազմել է 2,722,784 հազար ՀՀ դրամ, ներառյալ 

հաշվեգրված տոկոսը: Ստորադաս փոխառությունների անվանական և արդյունավետ տոկսադրույքը ԱՄՆ 

դոլարով և ՀՀ դրամով գնանշված փոխառությունների համար կազմում է համապատասխանաբար 9.5% և 14% 

և ենթակա են վճարման 7 տարվա ընթացքում: Ստորադաս փոխառության թողարկման արդյունքում 

ստացված գումարներն ուղղվել են Բանկի կապիտալի համալրմանը և ներառվել են լրացուցիչ կապիտալում 

(տես նաև Ծան.36): 
 

29. Այլ պարտավորություններ 

 

2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Պարտավորություններ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ 173,999  191,896 

Կրեդիտորական պարտք 92,586  54,051 

Վճարվելիք շահաբաժիններ 52,823  36,552 

Ընդամենը այլ ֆինանսական պարտավորություններ 319,408  282,499 

    

Աշխատակիցներին վճարվելիք հատուցումներ 474,496  452,272 

Վճարման ենթակա հարկեր, բացի շահութահարկից 148,921  141,754 

Այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ -  4,491 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական պարտավորություններ 623,417  598,517 

Ընդամենը այլ պարտավորություններ 942,825  881,016 

  

30. Սեփական կապիտալ 
 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական 

կապիտալը կազմում էր 2,333,338 հազ. դրամ (2014թ.՝ 2,333,338 հազ.դրամ): Համաձայն կանոնադրության, 

համալրված բաժնետիրական կապիտալը բաղկացած  է թվով 933,335 հատ սովորական անվանական 

բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2,500 դրամ անվանական արժեքով: 2015թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի թողարկման ենթակա կապիտալը բաղկացած է եղել 2,500 դրամ 

անվանական արժեքով 1,066,665 հատ հասարակ բաժնետոմսից: 

 

2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի բաժնետերերն են. 

 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 Վճարված 

բաժնետիրական 

կապիտալ  

Ընդամենը 

վճարված 

կապիտալի %    

Վճարված 

բաժնետիրական 

կապիտալ  

Ընդամենը 

վճարված 

կապիտալի %   

Վերակառուցման և Զարգացման 

Եվրոպական Բանկ 466,670  20.0  583,338  25.0 

Սարիբեկ Սուքիասյան  527,573  22.6  527,573  22.6 

Խաչատուր Սուքիասյան  455,413  19.5  455,413  19.5 

Ռոբերտ Սուքիասյան  357,598  15.3  240,930  10.3 

Էդուարդ Սուքիասյան 49,040  2.1  49,040  2.1 

Այլ բաժնետերեր 477,044  20.5  477,044  20.5 

 2,333,338  100.0  2,333,338  100.0 

 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Բանկը հայտարարել և սկսել է 416,670 նոր 

բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագություն մեկ բաժնետոմսի դիմաց 12,000 ՀՀ դրամ բաժանորդագրության 

արժեքով: 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը ստացել է 4,001,688 հազար ՀՀ դրամ՝ 333,474 նոր 

բաժանորդագրված բաժնետոմսերի դիմաց: Ըստ օրենսդրական և կանոնակարգային պահանջների, 
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ստացված դրամական միջոցները պահվում են ՀՀ կենտրոնական բանկում և սեփական հաշիվներում՝ մինչև 

նոր բաժանորդագրված բաժնետոմսերի գրանցումը կանոնադրությունում: Բանկը մտադիր է գրանցել և 

հաշվառել բաժնետիրական կապիտալում տեղի ունեցած փոփոխությունները 2016թ. ընթացքում՝ այդ պահի 

դրությամբ առկա նոր բաժանորդագրված բաժնետոմսերի համար: Տես նաև ծան. 36: 

 

2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընթացքում Ռոբերտ Սուքիասյանը գնել է 46,664 բաժնետոմս 

ՎԶԵԲ-ից՝ այդպիսով իր բաժնեմասնակցությունը մեծացնելով 10.3%-ից մինչև 15.3% 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ՎԶԵԲ-ին էր պատկանում Բանկի բաժնետոմսերի 20%-ը՝ գումարած 

մեկ բաժնետոմս (2014թ.՝ Բանկի բաժնետոմսերի 25%-ը՝ գումարած մեկ բաժնետոմս):  

 

2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չուներ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 

բաժնետոմսեր: Սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերը իրավունք ունեն ստանալու շահաբաժին և ունեն 

մեկ բաժնետոմսի դիմաց մեկ ձայնի իրավունք Բանկի տարեկան և ընդհանուր ժողովներում: 
 

Բաժնետերերի միջև բաշխման ենթակա պահուստները հավասար են չբաշխված շահույթի գումարին՝ 

համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Չբաշխվող պահուստներն իրենցից ներկայացնում են պահուստային ֆոնդը, 

որը ստեղծված է համաձայն կանոնակարգային պահանջների՝ բանկի ընդհանուր ռիսկերի, այդ թվում՝ 

ապագա կորուստների և այլ չնախատեսված ռիսկերի և այլ պայմանական դեպքերի համար: Պահուստային 

ֆոնդը ձևավորվել է ըստ կանոնադրական պահանջների, որտեղ սահմանված է այս նպատակներով 

պահուստի ձևավորում՝ տեղական օրենսդրության համաձայն ձևակերպված բաժնետիրական կապիտալի ոչ 

պակաս քան 15% -ի չափով: 

 

Համաձայն 2015թ. մայիսի 12-ին տեղի ունեցած՝ Բանկի բաժնետերերի ժողովի, հայտարարվել են 

շահաբաժիններ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 175 ՀՀ դրամ գումարով, ընդամենը՝ 163,334 հազար ՀՀ դրամ: Նույն 

ժողովի ժամանակ, պարտադիր ընդհանուր պահուստը համալրվել է՝ կազմելով 6,000,000 հազար ՀՀ դրամ: 

 

31. Պայմանագրային և պայմանական պարտավորություններ   

Իրավական և հարկային հարցեր 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը կարգավորող օրենսդրական դաշտն աչքի է ընկնում 

հաճախակի կատարվող փոփոխություններով, որոնք երբեմն հստակ չեն, հակասական են և պահանջում են 

մեկնաբանություններ: Շատ դեպքերում, այս կամ այն հարցում տարբեր հարկային և իրավասու մարմիններ 

ունեն տարբեր մեկնաբանություններ:  
 

Հաճախ հարկային մարմինները պահանջում են լրացուցիչ հարկեր այնպիսի գործարքների և 

հաշվապահական մեթոդների համար, որոնց գծով պահանջներ չեն ներկայացվել: Արդյունքում կարող են 

առաջանալ հավելյալ տույժեր և տուգանքներ: Հարկային ստուգումը կարող է ներառել ստուգմանն 

անմիջապես նախորդող 3 տարին: Որոշ հանգամանքներում հարկերի ստուգումը կարող է ընդգրկել ավելի 

վաղ ժամանակահատվածներ: Ղեկավարությունը համոզված է, որ Բանկն իր գործունեությունը ծավալում է 

օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և պատշաճ կերպով կատարել է իր 

հարկային պարտավորությունները:  

 

Ղեկավարությունը նաև կարծում է, որ հիմնական պարտավորությունը, որը բխում է Բանկի դեմ հարուցված 

դատական հայցերից և բողոքներից, բացասական ազդեցություն չի ունենա բանկի ֆինանսական վիճակի կամ 

հետագա գործունեության վրա:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
 

            46 

Վարկային պարտավորություններ, երաշխիքներ և այլ ֆինանսական պայմանագրեր 
 

Իր գործունեության ընթացքում Բանկը տրամադրում է իր հաճախորդներին արտահաշվեկշռային ռիսկ 

պարունակող ֆինանսական գործիքներ հաճախորդների կարիքները բավարարելու համար: Նշված 

ֆինանսական գործիքները ունեն պարտքային ռիսկի տարբեր մակարդակներ և չեն արտացոլվում 

հաշվեկշռում: 

 

Այս պայմանագրային պարտավորությունների, երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների 

անվանական կամ պայմանագրային գումարները դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետևյալն են.   

 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Չօգտագործված վարկային գծեր 4,547,262  1,973,894 

Ակրեդիտիվներ 25,377  1,746,930 

Երաշխիքներ 929,707  350,643 

Ընդամենը պայմանագրային պարտավորություններ,  

երաշխիքներ և այլ պայմանական պարտավորություններ 5,502,346  4,071,467 

 

Պարտավորություններ գործառնական վարձակալության գծով. Բանկը որպես վարձակալ 

 

Բանկն իր բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով կնքում է առևտրային վարձակալության 

պայմանագրեր շենք և տարածքներ վարձակալելու նպատակով: 

 
 2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Մինչև 1 տարի 355,489  269,560 

1-5 տարի 1,106,714  919,018 

5 տարուց ավելի -  3,020 

Ընդամենը պարտավորություններ գործառնական 

վարձակալության գծով 1,462,203  1,191,598 

 

Ապահովագրություն 
 

Հայաստանում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում, և այլ երկրներին հատուկ 

բազմաթիվ ապահովագրության ձևաչափերը հիմնականում դեռևս կիրառելի չեն: Բանկը չի նախատեսում իր 

գործունեության դադարեցման, ինչպես նաև իր գույքի կամ գործունեության հետ կապված 

ապահովագրական դեպքերի ժամանակ առաջացող գույքի և շրջակա միջավայրի վնասի՝ երրորդ կողմի 

նկատմամբ պարտավորության ամբողջական ապահովագրություն: Այնուամենայնիվ, 2015թ. դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ, Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող գլխամասային շենքը և 

փոխադրամիջոցներն ապահովագրված են: Բանկն ունի նաև ապահովագրություն բանկային ընդհանուր 

պարտավորվածությունների, էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործությունների և մասնագիտական 

պատասխանատվության համար: 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:   

Սկսած 2005թ.-ից Բանկը հանդիսանում է ավանդների հատուցումը երաշխավորող պարտադիր համակարգի 

անդամ: Նշված համակարգը գործում է համաձայն օրենսդրության պահանջների և կանոնակարգվում է 

ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին օրենքով: 

Ապահովագրությունը մարում է Բանկի պարտավորությունները ֆիզիկական անձանց ավանդների գծով 

10,000 հազար ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով (մինչև 5,000 հազար ՀՀ դրամ արտարժույթով ավանդների 

դեպքում) Բանկի սնանկացման և բանկային արտոնագրի հետկանչման դեպքում: 
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32. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ 
 

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ստանդարտի, 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 և դուստր ընկերությունների բաժնետերերը, ղեկավար անձնակազմի 

անդամները, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձինք և նրանց կողմից վերահսկվող 

կազմակերպությունները:  

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական 

կապիտալի 59.5% (1,389,624 հազար ՀՀ դրամ) պատկանում է Սուքիասյաններին, որոնք հանդիսանում են 

Բանկի վերջնական վերահսկող:  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկին են պատկանում 

բաժնետոմսերի 20%-ը գումարած մեկ բաժնետոմս:  

Փոխկապակցված կողմերի հետ գործարքները, մնացորդները, եկամուտներն ու ծախսերը հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հետևյալն են. 

 2015թ. 

 

Բաժնետերեր   

Հիմնական 

ղեկավար 

անձնակազմ  

Դուստր 

ընկերություններ և 

ընկերություններ 

որտեղ Բանկ ունի 

ներդրում 

Հաճախորդներին տրված վարկեր        

Հունվարի 1-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, համախառն 774,927  19,080  - 

Տարվա ընթացքում տրված վարկեր 656,696                  249,676                           -    

Տարվա ընթացքում վարկերի մարում 
      (642,109)  

             
(191,217)                          -    

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, համախառն          789,514                    77,539                           -    

Նվազեցված՝ արժեզրկումից կորուստ           (7,604)              (787)                          -    

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր         781,910   76,752   - 

Վարկերի գծով տոկոսային եկամուտ          112,571               5,985   - 

Վարկերի գծով կոուստների արժեզրկման գծով 

մասնահանումներ/(վերականգնումներ)            145                    (588)  - 

      

Հաճախորդներին վճարման ենթակա գումարներ      

Ավանդներ հունվարի 1-ի դրությամբ 1,134,180  13,297  - 

Տարվա ընթացքում ներդրված ավանդներ     47,430,801          794,455                 -    

Տարվա ընթացքում մարված ավանդներ  (47,373,691)  (569,723)              -    

Ավանդներ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  1,191,290   238,029                  -    

Տոկոսային ծախս ավանդների գծով 100,490   17,985                  -    

      

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ       

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ հունվարի 1-ի դրությամբ 
2,027,113  - 

 
196,829 

Ավելացումներ տարվա ընթացքում 340              -     5,727,861  

Նվազումներ տարվա ընթացքում       (1,014,404)                             -     (5,659,318) 

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1,013,049                            -      265,372  

Տոկոսային ծախս  255,446   -        34,924  

      

Ստորադաս փոխառություն      

Ստորադաս փոխառություն հունվարի 1-ի դրությամբ -  -  - 

Թողարկված տարվա ընթացքում 4,425,604                      -     4,425,604 

Ստորադաս փոխառություն դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,425,604                           -     4,425,604 

Տոկոսային ծախս 394,836  -  394,836 

      

Բաժնետոմսերի թողարկման համար ստացված կանխավճարներ      

Հունվարի 1-ի դրությամբ -  -  - 

Ավելացումներ  4,001,688  -  4,001,688 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 4,001,688  -  4,001,688 
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 2015թ. 

 

Բաժնետերեր   

Հիմնական 

ղեկավար 

անձնակազմ  

Դուստր 

ընկերություններ և 

ընկերություններ 

որտեղ Բանկ ունի 

ներդրում 

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 26,684     

Տրամադրված երաշխիքներ 96,750  -               6,000 

      

Այլ ծախսեր      

Կոմիսիոն և այլ միջնորդավճարների գծով եկամուտ             2,750                    171              193  

Գովազդային ծախսեր            47,794                      -                             -    

Ապահովագրական ծախսեր                  -                       -                  91,441  

Ինկասացիոն ծախսեր                   -                       -                             -    

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 261,640                     -                             -    

Գործուղման ծախսեր         13,631                     -                             -    

Այլ ծախսեր              200                     -                             -    

 

 2014թ.  

 

Բաժնետերեր   

Հիմնական 

ղեկավար 

անձնակազմ  

Դուստր 

ընկերություններ և 

ընկերություններ 

որտեղ Բանկ ունի 

ներդրում 

Հաճախորդներին տրված վարկեր        

Հունվարի 1-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, համախառն 568,854  55,852  136,396 

Տարվա ընթացքում տրված վարկեր 904,608  19,296  - 

Տարվա ընթացքում վարկերի մարում (698,535)  (56,068)  (136,396) 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր, համախառն 774,927  19,080  - 

Նվազեցված՝ արժեզրկումից կորուստ (7,749)  (199)  - 

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վճարման ենթակա վարկեր 767,178  18,881  - 

Վարկերի գծով տոկոսային եկամուտ 92,416  2,506  434 

Վարկերի գծով կոուստների արժեզրկման գծով վերականգնումներ (4,495)  (605)  (2,126) 

      

Հաճախորդներին վճարման ենթակա գումարներ      

Ավանդներ հունվարի 1-ի դրությամբ 261,946  35,892  - 

Տարվա ընթացքում ներդրված ավանդներ  15,502,985  312,850  - 

Տարվա ընթացքում մարված ավանդներ (14,630,751)  (335,445)  - 

Ավանդներ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  1,134,180  13,297  - 

Տոկոսային ծախս ավանդների գծով 82,193  106  - 

      

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ       

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ հունվարի 1-ի դրությամբ 
2,654,434  - 

 
261,576 

Ավելացումներ տարվա ընթացքում 731,266  -  5,674,831 

Նվազումներ տարվա ընթացքում (1,358,587)  -  (5,739,578) 

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների 

նկատմամբ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
2,027,113  - 

 
196,829 

Տոկոսային ծախս 274,571  -  21,314 

      

Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 37,588  -  - 

Տրամադրված երաշխիքներ 81,606  -  4,500 

      

Այլ ծախսեր      

Կոմիսիոն և այլ միջնորդավճարների գծով եկամուտ 3,904  53  216 

Գովազդային ծախսեր 48,413  -  - 

Ապահովագրական ծախսեր -  -  70,600 

Ինկասացիոն ծախսեր -  -  160,000 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր 185,420  -  - 

Գործուղման ծախսեր -  -  - 

Այլ ծախսեր 1,200  -  - 
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2015թ, դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարում տնօրենների և առանցքային ղեկավար անձնակազմի 

ընդհանուր վարձատրության չափը կազմել է 306,982 ՀՀ դրամ (2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված 

տարում`307,060 հազար ՀՀ դրամ): Առանցքային ղեկավար անձնակազմը ներառում է Տնօրինության և 

Տնօրենների խորհրդի անդամներին: 

2015թ.ընթացքում Բանկի ներդրումը իր ասոցիացված կազմակերպությունում նվազել է 20%-ից մինչև 15.17%՝ 

ասոցիացված կազմակերպության կողմից լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:  Լրացուցիչ 

բաժնետոմսերը գնվել են Բանկի բաժնետիրոջ կողմից, որը Սուքիասյանների ընտանիքի անդամ է: 

 

33. Ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը 
 

Բանկը կատարել է իր ֆինանսական գործիքների գնահատում, ինչպես պահանջվում է ՖՀՄՍ 7 Ֆինանսական 
գործիքները. Բացահայտումներ ստանդարտով: 

 

Գնանշված վաճառքի համար մատչելի ակտիվների գնահատված իրական արժեքները հիմնված են 

հաշվետվության օրվա դրությամբ շուկայական գների վրա առանց գործարքի ծախսերի նվազեցման: Բոլոր 

այլ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների գնահատված իրական արժեքները հաշվարկվում 

են՝ օգտագործելով զեղչված դրամական հոսքերը և հաշվետու օրվա դրությամբ նմանատիպ գործիքների 

զեղչային դրույքները: 

 

Իրական արժեքի գնահատումը մոտավորապես համապատսախանում է այն գումարին, որով ֆինանսական 

գործիքը կարող է փոխանակվել իրազեկ, պատրաստակամ կողմերի միջև:  Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով 

անորոշությունները և սուբյեկտիվ գնահատումը, իրական արժեքը չպետք է մեկնաբանվի որպես ակտիվների 

կամ պարտավորությունների անմիջապես վաճառքի գումար:  

 

Բանկը չափում է ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը ներկայացված ֆինանսական վիճակի 

հաշվետվությունում, օգտագործելով հետևյալ իրական արժեքի աստիճանակարգը, որն արտացոլում է 

գնահատման մեջ կիրառվող չափանիշների նշանակալիությունը. 

 

 Մակարդակ 1: Համանման գնանշված գործիքի շուկայական արժեքը (չճշգրտված)  ակտիվ շուկայում 

 Մակարդակ 2: Գնահատման մեթոդներ հիմնված դիտարկելի չափանիշների վրա, ուղղակի (օր., ինչպես 

գները) կամ անուղղակի ձևով (օր., գներից բխող): Այս մակարդակը ներառում է այն գործիքները, որոնք 

գնահատվում են՝ օգտագործելով ակտիվ շուկայում նման գնանշված գործիքների շուկայական արժեքը, 

շուկայում գնանշված համանման կամ նմանատիպ գործիքների շուկայական արժեքը, որոնք ենթադրվում 

են ավելի քիչ ակտիվ շուկա, կամ այլ գնահատման մեթոդներ, որտեղ բոլոր նշանակալի չափանիշները 

ուղղակի կամ անուղղակի դիտարկելի են շուկայի տվյալներից:  

 Մակարդակ 3: Գնահատման մեթոդներ, որոնք օգտագործում են նշանակալի ոչ դիտարկելի չափանիշներ: 

Այս մակարդակը ներառում է բոլոր գորիքները, որտեղ գնահատման մեթոդը ներառում է չափանիշներ, 

որոնք հիմնված չեն դիտարկելի տվյալների վրա և ոչ դիտարկելի չափանիշները ունեն նշանակալի 

ազդեցություն գործիքների գնահատման մեջ:  Այս մակարդակը ներառում է այն գործիքները, որոնք 

գնահատվում են՝ հիմնվելով շուկայական գնի վրա, որտեղ նշանակալի ճշգրտումներ կամ  

ենթադրություններ են անհրաժեշտ գործիքների տարբերությունները արտացոլելու համար: 

 

 

Բանկի ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների իրական արժեքը՝ չափված 

իրական արժեքով շարունակական հիմունքով. Բանկի ֆինանսական ակտիվներից և ֆինանսական 

պարտավորություններից մի քանիսը չափվում են իրական արժեքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի 

վերջին: Հետևյալ աղյուսակը տրամադրում է տեղեկատվություն այդ ֆինանսական ակտիվների և 

ֆինանսական պարտավորությունների իրական արժեքների որոշման վերաբերյալ (մասնավորապես 

գնահատման տեխնիկաները և ելակետային տվյալները). 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
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Ֆինանսական ակտիվներ/ 

ֆինանսական 

պարտավորություններ 

Իրական արժեքը Իրական 

արժեքի 

հիերարխիա 

Գնահատման տեխնիկա(ներ) 

և հիմնական ելակետային 

տվյալ(ներ) 

Էական ոչ 

դիտարկելի 

ելակետային 

տվյալ(ներ) 

Ոչ դիտարկելի 

ելակետային տվյալների 

հարաբերակցությունը 

իրական արժեքին  

 2015թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի 

դրությամբ 

2014թ. 

դեկտեմբերի 

31-ի 

դրությամբ 

    

Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված ոչ պետական 

արժեթղթեր 

283,757 294,342 Մակարդակ 2 Նախասահմանված 

դրամական հոսքերը զեղչված 

են այն դրույքաչափով, որն 

արտացոլում է մինչև մարման 

ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը 

կ/չ կ/չ 

Բանկի կողմից պահվող ՀՀ 

պետական արժեթղթեր 

84,751 - Մակարդակ 2 Նախասահմանված 

դրամական հոսքերը զեղչված 

են այն դրույքաչափով, որն 

արտացոլում է մինչև մարման 

ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը 

կ/չ կ/չ 

Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված ՀՀ պետական 

արժեթղթեր 

8,244,031 5,824,469 Մակարդակ 2 Զեղչված դրամական հոսքեր 

Նախասահմանված 

դրամական հոսքերը զեղչված 

են այն դրույքաչափով, որն 

արտացոլում է մինչև մարման 

ժամկետն ընկած շուկայի 

եկամտաբերությունը 

կ/չ կ/չ 

Շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական 

ակտիվներ 

- 54,263 Մակարդակ 2 Ապագա դրամական հոսքերը 

գնահատված են հիմք 

ընդունելով գնահատված 

ֆորվարդային փոխարժեքները 

և պայմանագրերի 

ֆորվարդային 

դրույքաչափերը՝ զեղչված 

տարբեր գործընկերների 

վարկային ռիսկերը 

արտացոլող դրույքաչափով 

կ/չ կ/չ 

Շահույթի կամ վնասի 

միջոցով իրական արժեքով 

չափվող ֆինանսական 

պարտավորություններ 

693 19,659 Մակարդակ 2 Ապագա դրամական հոսքերը 

գնահատված են հիմք 

ընդունելով գնահատված 

ֆորվարդային փոխարժեքները 

և պայմանագրերի 

ֆորվարդային 

դրույքաչափերը՝ զեղչված 

տարբեր գործընկերների 

վարկային ռիսկերը 

արտացոլող դրույքաչափով 

կ/չ կ/չ 

 

 

 

Իրական արժեքի գնահատումը մոտավորապես համապատսախանում է այն գումարին, որով ֆինանսական 

գործիքը կարող է փոխանակվել իրազեկ, պատրաստակամ կողմերի միջև: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով 

անորոշությունները և սուբյեկտիվ գնահատումը, իրական արժեքը չպետք է մեկնաբանվի որպես ակտիվների 

կամ պարտավորությունների անմիջապես վաճառքի գումար, ինչպես նաև այստեղ ներկայացված 

գնահատումները պարտադիր կերպով չեն արտացոլում այն գումարները, որոնք Բանկը կարող է ստանալ 

որոշակի գործիքի շուկայական փոխանակման արդյունքում: Անհրաժեշտ է տրամաբանորեն մեկնաբանել 

շուկայական տվյալները, գնահատված իրական արժեքը որոշելու համար: Հայաստանի Հարապետության 

շուկան կարելի է բնութագրել որպես զարգացող, և տնտեսական պայմանները շարունակում են 

սահմանափակել ֆինանսական շուկաներում գործունեության ծավալները: Շուկայի գնանշումները կարող են 

հնացած լինել կամ արտացոլել վաճառքի գործարքների կրճատում և արդյունքում չեն արտացոլի 

ֆինանսական գործիքների իրական արժեքները: Ղեկավարությունն օգտագործել է շուկայի ամբողջ հասանելի 

տեղեկատվությունը ֆինանսական գործիքների իրական արժեքը գնահատելիս: 

 

Վերը նշված աղյուսակը չի ներառում վաճառքի համար մատչելի բաժնային գործիքները՝ 253,463 հազար ՀՀ 

դրամ գումարով (2014թ. դեկտեմբերի 31-ին՝ 49,478 հազար ՀՀ դրամ), որի գծով առկա չէ ակտիվ շուկայում 

գնանշված շուկայական գին և որի իրական արժեքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել՝ նման 

գործիքների շուկայից ելնելով: Ներկայումս Բանկը մտադիր չէ օտարել այդ գործիքները: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի չեն ունեցել փոխանցումներ Մակարդակ 1-ից 2:    

 

Ակնկալվող դրամական հոսքերի զեղչման նպատակով օգտագործված տոկոսադրույքները հիմնված են 

պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի վրա հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, գումարած 

գործիքի արժույթը, ժամկետայնությունը և գործընկերոջ վարկային ռիսկը՝ հետևյալ կերպ 

  

 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ 10.90%-15.74%  8.36%-14,36% 

 

Բանկի՝ շարունակական հիմունքով իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական 

պարտավորությունների իրական արժեք և հաշվեկշռային արժեք 

 

Ֆիքսված տոկոսադրույքով գործիքների գնահատված իրական արժեքը հիմնված են գնահատված ապագա 

դրամական հոսքերի վրա, որոնք պետք է ստացվեն՝ համանման վարկային ռիսկ և մնացած մարման ժամկետ 

ունեցող նոր գործիքների դեպքում զեղչվելով ընթացիկ տոկոսադրույքներից: Բացառությամբ ստորև նշված 

դեպքերի, ղեկավարությունը գտնում է, որ ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը մոտավորապես 

հավասար է դրանց իրական արժեքին: 

 

Ակտիվ շուկայում չգնանշված՝ ֆիքսված տոկոսադրույքով ավանդների և այլ փոխառությունների գնահատված 

իրական արժեքը հիմնված է դրանց զեղչված դրամական հոսքերի վրա՝ օգտագործելով համանման մարման 

ժամկետներով նոր պարտքերի գծով զեղչված տոկոսադրույքները: Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, 

ղեկավարությունը գտնում է, որ ֆինանսական պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը 

մոտավորապես հավասար է դրանց իրական արժեքին: 

 

 31 դեկտեմբերի, 2015թ.  31 դեկտեմբերի, 2014թ. 

 Հաշվեկշռային 

արժեք   

Իրական արժեք  Հաշվեկշռային 

արժեք  

Իրական 

արժեք 

Հաճախորդներին տրված վարկեր             59,175,240       57,673,874  52,057,388  51,269,897 

Պարտավորություններ հաճախորդների 

նկատմամբ             (61,973,987)  (61,926,558)   (57,525,303)  (57,498,541) 

  

34. Կապիտալի ռիսկի կառավարում 
 

Բանկը կառավարում է իր կապիտալն՝ ապահովելու Բանկի գործունեության անընդհատության սկզբունքը 

միևնույն ժամանակ առավելագույնի հասցնելով շահագրգիռ կողմերի հատույցը ներգրաված և սեփական 

միջոցների հավասարակշռության օպտիմալացման ճանապարհով:  

 

Բանկի կապիտալի կառուցվածքը բաղկացած է պարտքից և բաժնետիրական կապիտալը տնօրինողներին 

բաշխման ենթակա սեփական կապիտալից, որն իրենից ներկայացնում է թողարկված կապիտալը, 

պահուստները և չբաշխված շահույթը, ինչպես բացահայտված է սեփական կապիտալի փոփոխությունների 

մասին հաշվետվությունում: 

 

Տնօրինությունը վերանայում է կապիտալի կառուցվածքը կիսամյակային կտրվածքով: Բանկի  կապիտալի 

համարժեքությունը սահմանվում և վերահսկվում է՝ օգտագործելով ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված 

սահմանաչափերը: Որպես նման վերանայման մի մաս, Խորհուրդը դիտարկում է կապիտալի ինքնարժեքը և 

կապիտալի յուրաքանչյուր դասին առնչվող ռիսկերը: Խորհրդի առաջարկությունների հիման վրա Բանկն իր 

ընդհանուր կապիտալի կառուցվածքը կառուցում է շահութաբաժինների վճարման, նոր բաժնետոմսերի 

թողարկման, ինչպես նաև պարտքի թողարկման միջոցով:  Ի լրումն, Բանկը կառավարում է իր կապիտալը՝ 

պայմանագրային պահանջների իրականացման համար: 
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ՀՀ կենտրոնական բանկը Բանկի համար սահմանում և վերահսկում է կապիտալի պահանջները: Ըստ ՀՀ ԿԲ 

կողմից սահմանված՝ ներկայումս գործող կապիտալի պահանջների, Բանկը 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ պետք է ապահովի 5,000,000 հազար ՀՀ դրամ նվազագույն բաժնետիրական կապիտալ (2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ին՝ 5,000,000 հազար ՀՀ դրամ) իսկ կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների 

հարաբերակցությունը՝ 12% (2014թ. դեկտեմբերի 31-ին՝ 12%): 

 

Հետևյալ աղյուսակը վերլուծում է Բանկի կանոնակարգային կապիտալի հարաբերակցությունը՝ համաձայն ՀՀ 

կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված սկզբունքների:  

 
 31 դեկտեմբերի 2015թ.  31 դեկտեմբերի 2014թ. 

 աուդիտ չարված  աուդիտ չարված 

Հիմնական կապիտալ 8,885,655  8,957,704 

Լրացուցիչ կապիտալ 4,385,733  338,037 

Ընդհանուր կապիտալ 13,271,388  9,295,741 

    

Ռիսկով կշռված ակտիվներ 81,922,148  73,458,606 

    

Ընդհանուր կապիտալը՝ ռիսկով կշռված ակտիվներում տոկոսային 

արտահայտությամբ (ընդհանուր կապիտալի հարաբերակցություն) 16.20%  12.65% 

Համապատասխանություն նվազագույն բաժնետիրական կապիտալի և 

ընդհանուր կապիտալի պահանջներին 

Տարվա ընթացքում 

խախտումներ չեն 

արձանագրվել  

Տարվա ընթացքում 

խախտումներ չեն 

արձանագրվել 

 

Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ըստ ռիսկերի կշիռների՝ դասակարգված համաձայն յուրաքանչյուր 

ակտիվի և պայմանագրային կողմի հետ առնչվող վարկային, շուկայական և գործառնական ռիսկերի 

գնահատման, և հաշվի առնելով ցանկացած ընդունելի ապահովվածությունը և երաշխիքները:  

Համանման մոտեցում է ձևավորված նաև չճանաչված պայմանագրային պարտավորությունների գծով՝ 

որոշակի ճշգրտումներ կատարելով հնարավոր կորուստների պայմանական բնույթն արտացոլելու 

նպատակով:  

 

Ընդհանուր կապիտալը կազմված է հիմնական կապիտալից, որը ներառում է կանոնադրական կապիտալը, 

չբաշխված շահույթը, այդ թվում ընթացիկ տարվա շահույթը, գլխավոր պահուստը: Ընդհանուր կապիտալը 

հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների պահանջների 

համաձայն: Կապիտալի մեկ այլ բաղադրիչ է լրացուցիչ կապիտալը, որն ընդգրկում է վերագնահատման 

պահուստները: 

2014թ. ՀՀ կենտրոնական բանկը ՀՀ տարածքում գործող բանկերի և բանկային լիցենզիա ունեցող ֆինանսական 

կազմակերպությունների համար 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ սահմանել է 30,000,000 հազար ՀՀ դրամ  

նվազագույն կապիտալի  պահանջ: Բանկը այս պահանջը բավարարելու է 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝ այդ 

նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մեկ այլ բանկի հետ համաձայնեցված և 

հայտարարված միացման, ստորադաս փոխառության և լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկման, ինչպես նաև 

ևս  մեկ միացման վերաբերյալ ընթացող բանակցությունների միջոցով: Սույն ֆինանսական 

հաշվետվությունների թողարկման ամսաթվի դրությամբ ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ տես 

Ծան.36: 
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35. Ռիսկերի կառավարում 
 

Բանկային գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն, որը ենթադրում է 

ռիսկայնության աստիճանների որոշակի համադրությունների վերլուծություն, գնահատում, ընդունում և 

կառավարում: Ռիսկի կրումը ֆինանսական գործունեության անբաժանելի մասն է, ընդ որում գործառնական 

ռիսկերը գործունեության ընթացքում անխուսափելի են: Այդուհանդերձ, Բանկի նպատակն է հասնել ռիսկերի 

և օգուտների միջև համապատասխան հավասարակշռության` ռիսկ-եկամուտ օպտիմալ հարաբերակցության 

միջոցով` նվազագույնի հասցնելով Բանկի ֆինանսական վիճակի վրա անցանկալի ազդեցությունները: Բանկի 

ռիսկերի կառավարման քաղաքականության նպատակն է՝ ախտորոշել, բացահայտել, գնահատել և վերլուծել 

ռիսկերը, սահմանել ռիսկի համապատասխան սահմանաչափեր և հսկողություն, արժանահավատ և 

նորացված տեղեկատվական համակարգերի միջոցով վերահսկել ռիսկերը և սահմանաչափերի պահպանումը: 

Բանկը պարբերաբար վերանայում է ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունը և համակարգերը՝ 

շուկայում, արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած փոփոխություններն արտացոլելու և առկա լավագույն 

փորձին համապատասխանեցնելու համար: 
 

Ռիսկերի կառավարման կառուցվածք 

Ռիսկերի բացահայտման և վերահսկման պատասխանատու մարմիններն են` 
 

Խորհուրդ 

Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման ընդհանուր վերահսկողության, ռազմավարության 

հաստատման և ռիսկերի կառավարման սկզբունքների հաստատման համար: Խորհուրդը տրամադրում է 

սկզբունքներ ռիսկի ամբողջական կառավարման համար, ինչպես նաև քաղաքականություն՝ հատուկ 

բնագավառների վերաբերյալ, ինչպիսիք են փոխարժեքային (արտարժութային) ռիսկը, տոկոսադրույքի ռիսկը, 

վարկային ռիսկը, ածանցյալ և ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների կիրառումը: 
 

Վարչություն 

Վարչությունը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման գործընթացի անխափան իրականացման և 

վերահսկման համար: Վարչությունը ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ռիսկերի կառավարման 

ռազմավարության, սկզբունքների, հայեցակարգերի, քաղաքականության և սահմանների մշակման ու 

կիրառման համար: Այն պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման խնդիրների լուծման համար և 

վերահսկում է դրանց նկատմամբ ընդունած համապատասխան որոշումների կատարումը: 
 

Ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանում  

Ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է «Ռազմավարության և Ռիսկերի Կառավարման Վարչության» 

(ՌՌԿՎ) կողմից` ըստ Խորհրդի հաստատած քաղաքականության: ՌՌԿՎ կողմից գնահատվում, 

բացահայտվում, վերլուծվում և հեջավորվում են ռիսկերը` գործառնական ստորաբաժանումների հետ սերտ 

համագործակցության միջոցով: Ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումը պատասխանատու է ռիսկերի 

կառավարման սկզբունքների վերահսկման, քաղաքականության և Բանկի ռիսկի սահմանաչափերի համար, 

ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման հետ կապված գործընթացների ներդրման և իրականացման համար: 
 

Ներքին աուդիտ 

Ներքին աուդիտը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման անկախ գնահատման և հսկողության 

ընդհանուր միջավայրի համար: Բանկի կողմից իրականացվող ռիսկերի կառավարման գործընթացը 

յուրաքանչյուր տարի ստուգման է ենթարկվում ներքին աուդիտի կողմից, որը ստուգում է ինչպես 

ընթացակարգերի ամբողջականությունը, այնպես էլ Բանկի գործունեության համապատասխանությունը 

ընթացակարգերին: Ներքին աուդիտը անցկացված ստուգումների արդյունքները քննարկում է 

ղեկավարության հետ և իր եզրակացություններն ու առաջարկները ներկայացնում է կառավարման 

համապատասխան մարմիններին: 
 

Ռիսկերի գնահատման և ռիսկերի ներկայացման համակարգեր 
Բանկի ռիսկերի գնահատման ընթացքում հաշվի է առնվում ինչպես սպասվող կորուստը, որն իրենից 

ներկայացնում է գործունեության ընթացքում կորուստների հնարավոր միջին մակարդակ, այնպես էլ 

հնարավոր անսպասելի կորուստները, որոնք իրենցից ներկայացնում են սպասվող միջին մակարդակը 

գերազանցող կորուստներ: Բանկը նաև մոդելավորում է քիչ հավանական, սակայն պոտենցիալ էական 

ազդեցություն ունեցող «վատթարագույն դեպքերը»: 
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Ռիսկերի մոնիթորինգը և կառավարումը հիմնականում հիմնված է Բանկի կողմից սահմանված ռիսկերի 

սահմանաչափերի վրա: Այս սահմանաչափերն արտացոլում են Բանկի գործարար ռազմավարությունը և 

շուկայական պայմանները, որոնցում գործում է Բանկը, ինչպես նաև Բանկի համար ընդունելի ռիսկի 

մակարդակը, ընդ որում հատուկ ուշադրություն է դարձվում առանձին ոլորտների վրա: 

 

Գործունեության առանձին տեսակների գծով ստացվող տեղեկատվությունն ուսումնասիրվում և մշակվում է 

ռիսկերի վերլուծության, վերահսկողության և գնահատման նպատակով: Տվյալ տեղեկատվության հիման վրա 

կազմված հաշվետվությունները պարունակում են տեղեկություններ վարկային ռիսկի չափի, վարկային 

ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակի, ռիսկի սահմանված սահմանաչափերի, դրանցից 

բացառությունների, VaR գնահատականի, իրացվելիության ցուցանիշների և ընդհանուր ռիսկի մակարդակի 

փոփոխության վերաբերյալ: Բանկի վարչությունը յուրաքանչյուր ամիս ստանում է ռիսկերի վերաբերյալ 

մանրամասն հաշվետվություն ըստ ոլորտների, հաճախորդների և աշխարհագրական շրջանների, որը 

պարունակում է ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Բանկի ռիսկերի գնահատման և համապատասխան 

որոշումների կայացման համար: 

Յուրաքանչյուր օր անց է կացվում ղեկավարության կարճատև խորհրդակցություն, անհրաժեշտության 

դեպքում Բանկի այլ աշխատակիցների մասնակցությամբ, որտեղ քննարկվում են սահմանված 

սահմանաչափերի պահպանումը, վերլուծվում է ռիսկի մակարդակը, ներդրումները, իրացվելիությունը և այլ 

ընթացիկ հարցեր: 

 

Ռիսկերի նվազեցում 

Ռիսկերի նվազեցման գործընթացն իրենից ներկայացնում է ռիսկերի առաջացման հնարավորությունը կամ 

դրա ազդեցությունը նվազեցնելու, կամ այդ երկու գործոնների մեղմման ուղղությամբ ձեռնարկվող լրացուցիչ 

միջոցառումների իրականացում: Իր ընդհանուր ռիսկերի կառավարման գործընթացի շրջանակներում Բանկն 

օգտագործում է ածանցյալ և այլ գործիքներ: Բանկն ակտիվորեն օգտագործում է գրավի միջոցները՝ վարկային 

ռիսկը նվազեցնելու ուղղությամբ (ավելի մանրամասն՝ տես ստորև): 

 

Ռիսկի համակենտրոնացումներ 

Ռիսկի  համակենտրոնացումներն առաջանում են, երբ մի շարք փոխառուներ իրականացնում են նմանատիպ 

գործունեություն, կամ գործունեությունը ծավալվում է միևնույն աշխարհագրական շրջանում, կամ նրանք 

ունեն համանման տնտեսական հատկանիշներ, և տնտեսական, քաղաքական կամ այլ պայմաններում 

փոփոխության արդյունքում ցուցաբերում են նմանատիպ ազդեցություն այդ փոխառուների պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման ունակության վրա: Ռիսկի համակենտրոնացումները արտացոլում են 

Բանկի գործունեության արդյունքների զգայունությունը պայմանների փոփոխություններին, որոնք 

ազդեցություն են ունենում  կոնկրետ բնագավառի կամ աշխարհագրական շրջանի վրա: 

Համակենտրոնացումների բարձր մակարդակից խուսափելու նպատակով Բանկի քաղաքականությունը և 

գործընթացները ներառում են հատուկ սկզբունքներ ուղղված դիվերսիֆիկացված պորտֆելի պահպանմանը, 

ինչպես նաև իրականացվում է համակենտրոնացումների հաստատված սահմանաչափերի պահպանման 

անընդհատ մոնիտորինգ և կառավարում:  

 

Վարկային ռիսկ 

Բանկի գործունեությունը ենթարկվում է վարկային ռիսկի` կապված պարտատիրոջ կողմից 

պարտավորության չկատարելու հետ, ինչը կարող է Բանկին կորուստներ պատճառել: Վարկային ռիսկը 

Բանկի կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով էլ Բանկն այն առանձնակի ուշադրությամբ է վերահսկում: 

Վարկային ռիսկը կապված է հիմնականում վարկային գործառնությունների հետ, որոնք հանգեցնում են 

վարկերի 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: Վարկային 

ռիսկի կառավարումը և հսկողությունը իրականացվում է Բանկի ՌՌԿՎ և վարկային ստորաբաժանման 

կողմից, որի վերաբերյալ հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում են Բանկի Խորհրդին և 

վարչությանը: 
 

Բանկի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը լավագույնս ներկայացնում է նրանց վարկային 

ռիսկի առավելագույն ենթարկվածությունը` առանց հաշվի առնելու պահվող գրավը կամ պարտքի որակի 

բարելավման այլ միջոցները: 
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Վարկային ռիսկի առավելագույն չափը: Բանկի վարկային ռիսկի առավելագույն չափը զգալիորեն տատանվում 

է և կախված է և՛ անհատական ռիսկերից, և՛ ընդհանուր շուկայական տնտեսության ռիսկերից:  
 

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է վարկային ռիսկի առավելագույն չափը հաշվեկշռային ֆինանսական 

ակտիվների գծով: Հաշվեկշռային ֆինանսական ակտիվների գծով առավելագույն ռիսկը հավասար է այդ 

ակտիվների հաշվեկշռային արժեքին նախքան որևէ հաշվանցում կամ գրավի ազդեցություն հաշվի առնելը:  
  

 
2015թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 
 

2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 18,416,634                16,962,428 

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ               7,167,812                    5,147,575  

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր                 832,166                    1,255,797  

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական ակտիվներ -                          54,263 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 59,175,240                  52,057,388 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ    

- Բանկի կողմից պահվող                 338,213                        49,478 

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված              8,527,788                     6,118,811 

Այլ ակտիվներ 19,587                       34,678 

 94,477,440                81,680,418 

 

Բանկի վարկային ռիսկի գնահատման վերլուծությունում հաշվանցման ազդեցությունը էական չէ: Բանկն ունի 

վարկերի դիմաց ապահովվածության նպատակով հաճախորդներից ստացված անշարժ գույքի, ակտիվների գծով 

այլ արժեթղթերի, երաշխիքների տեսքով ստացված գրավներ: Դրանց արժեքների գնահատականը հիմնված է 

փոխառության պահին գնահատված գրավի արժեքի հիման վրա, և որպես կանոն չեն վերանայվում, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկն առանձին վերցրած համարվում է արժեզրկված: Վարկային ռիսկի գծով 

ստացված գրավները քննարկվում ստորև այս ծանոթագրությունում:  
 

Որպես կանոն, գրավ չի պահվում ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով առկա հայցերի, արժեթղթերում 

ներդրումների, բանկերին տրված վարկերի մասով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արժեթղթերը պահվում են 

որպես հակադարձ հետգնման և արժեթղթերի փոխառությունների գործառնությունների մաս:  
  

Վարկային ռիսկի առավելագույն չափի համակենտրոնացումը 
 
Բանկը համակարգում է իր ստանձնած վարկային ռիսկի մակարդակը, սահմանափակելով մեկ փոխառուի 

կամ վարկառուների խմբերի հաշվով ստանձնած ռիսկի գումարը, ինչպես նաև արդյունաբերության ճյուղերը 

(և աշխարհագրական հատվածները): Վարկային ռիսկի սահմանափակումները վարկառուի և վարկավորման 

տեսակի (ըստ ոլորտի, ըստ տարածաշրջանի)   հաստատվում և վերանայվում են վարչության կողմից: 

Փաստացի ռիսկերի և դրանց սահմանաչափերի միջև համեմատությունը ենթարկվում է մոնիտորինգի օրական 

կտրվածքով: 

 

Ըստ անհրաժեշտության, և վարկերի մեծամասնության դեպքում, Բանկը ձեռք է բերում գրավ, ինչպես նաև 

կորպորատիվ և անհատական մակարդակի երաշխիքներ: Սակայն, վարկերի մի տարատեսակ է ֆիզիկական 

անձանց վարկավորումը, որտեղ նման գործիքները հնարավոր չէ կիրառել: Նման ռիսկերը վերահսկվում են 

շարունակական հիմունքներով և ենթակա է տարեկան կամ ավելի հաճախակի վերանայման: 

 

Վարկը տրամադրելու պարտավորությունները իրենցից ներկայացնում են վարկի չօգտագործված մասը 

վարկերի, երաշխիքների կամ ակրեդիտիվների տեսքով: Վարկային ռիսկը հետհաշվեկշռային ֆինանսական 

գործիքներում սահմանվում է որպես գործընկերոջ կողմից պայմանագրային ժամկետների և պայմանների 

պահպանման անկարողության հետևանքով կորուստների հավանականություն: Ինչ վերաբերում է վարկ 

տրամադրելու պարտավորությունների գծով վարկային ռիսկին, Բանկը ենթարկվում է վնաս կրելու ռիսկի՝ 

ընդհանուր չօգտագործված պարտավորությունների չափով: Սակայն, հավանական վնասի չափն ավելի 

պակաս է քան ընդհանուր չօգտագործված պարտավորությունների չափը, քանի որ վարկավորման 

պարտավորությունների ստանձնումը պայմանավորված է   հաճախորդների կողմից վարկավորման որոշակի 

չափանիշներին պահպանմամբ: Բանկը պայմանական պարտավորությունների նկատմամբ կիրառում է նույն 
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վարկային քաղաքականությունը, ինչ որ հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքների նկատմամբ, այսինքն՝ 

վարկի տրամադրման ընթացակարգերի պահպանում՝ կիրառելով ռիսկի մեղմման սահմանաչափեր և 

ընթացիկ մոնիտորինգի միջոցառումներ: Բանկը իրականացնում է հետհաշվեկշռային պայմանական 

պարտավորությունների մոնիտորինգ, քանի որ երկարաժամկետ պարտավորությունները, ընդհանուր 

առմամբ, պարունակում են ավելի մեծ վարկային ռիսկ, քան կարճաժամկետ պարտավորությունները: 

 

Վերանայված վարկեր և փոխատվություններ 
 

Վարկերը և փոխատվությունները, ընդհանուր առմամբ, վերանայվում են կամ հաճախորդների հետ 

շարունակական փոխհարաբերությունների շրջանակներում կամ վարկառուի դրության անբարենպաստ 

փոփոխության արդյունքում: Վերջինի դեպքում, վերանայումը կարող է հանգեցնել մարման ժամկետի կամ 

մարման ժամանակացույցի երկարաձգման, համաձայն որի, Բանկն իրապես անբարենպաստ վիճակում 

գտնվող վարկառուներին առաջարկում է զեղչային տոկոսադրույքներ: Արդյունքում՝ տվյալ ակտիվը 

շարունակում է մնալ ժամկետանց և անհատապես արժեզրկված, ընդ որում՝ տոկոսի և մայր գումարի վճարումը 

թույլ չի տալիս վերականգնել ակտիվի սկզբնական հաշվեկշռային արժեքը: Այլ դեպքերում, վերանայումը 

կհանգեցնի նոր պայմանագրի ստորագրման, որն ըստ էության կդիտվի որպես նոր վարկ: 2015թ. և 2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված՝ վերանայված վարկերի հաշվեկշռային արժեքը կազմել 

է 2,087,513 հազար ՀՀ դրամ և 2,969,067 հազար ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար: 

 
Աշխարհագրական համակենտրոնացում 
  

Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների աշխարհագրական համակենտրոնացումը 2015թ. և 2014թ. 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ներկայացված է ստորև` 

 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 
Հայաստանի 

Հանրապետություն 
 

Ոչ ՏՀԶԿ 

երկրներ 
 ՏՀԶԿ երկրներ  

Ընդամենը 

        

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ  25,404,710     845,707             1,300,173             27,550,590  

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 

 6,634,519  

 94,447  399,168  
            7,128,134  

Հակադարձ հետգնման պայմանագեր  832,166   -  -                 832,166  

Հաճախորդներին տրված վարկեր    59,171,497   -  3,743            59,175,240  

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ 

 

     
  

- Բանկի կողմից պահվող  336,260   -  1,953                 338,213  

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  8,527,788   -  -              8,527,788  

Այլ ֆինանսական ակտիվներ  19,587   -  -                   19,587  

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ  100,926,527   940,154  1,705,037          103,571,718  

 
 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

 
Հայաստանի 

Հանրապետություն 
 

Ոչ ՏՀԶԿ 

երկրներ 
 

ՏՀԶԿ 

երկրներ 
 

Ընդամենը 

        

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 19,407,684  2,237,335  709,436  22,354,455 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 27,244  -  27,019  54,263 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 2,599,300  873,412  1,674,863  5,147,575 

Հակադարձ հետգնման պայմանագեր 1,255,797  -  -  1,255,797 

Հաճախորդներին տրված վարկեր   52,057,388  -  -  52,057,388 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ 

  
 

  
 

 

- Բանկի կողմից պահվող 47,561  -  1,917  49,478 

- Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված 6,118,811  -  -  6,118,811 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 34,678  -  -  34,678 

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ 81,548,463  3,110,747  2,413,235  87,072,445 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
 

 

            57 

 

Բանկի համար վարկային ռիսկ գոյացնող գործընկերները չունեն արտաքին վարկանշում: Բանկն 

օգտագործում է ներքին գործընթացներ և քաղաքականություն՝ գործընկերների վարկանշման և 

համապատասխան ռիսկի ախորժակը որոշելու համար: 
 

Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկման և մեղմացման քաղաքականություններ 
 

Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները՝ մեկ վարկառուի կամ վարկառուների խմբի, ինչպես 

նաև վարկավորման ճյուղային կամ աշխարհագրական սեգմենտների գծով ընդունելի ռիսկի գումարների 

սահմանաչափեր սահմանելով: 
 

Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է վերանայման տարեկան 

կամ ավելի հաճախակի կտրվածքով: Ըստ արդյունաբերության ճյուղերի և երկրների վարկային ռիսկի 

սահմանաչափերը հաստատվում են Բանկի Խորհրդի կողմից: 
 

Մեկ վարկառուի, ներառյալ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով վարկային ռիսկի չափը նաև 

սահմանափակված է Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված լրացուցիչ սահմանաչափերով հաշվեկշռային և 

արտահաշվեկշռային ռիսկերի համար, ինչպես նաև առևտրային գործարքների, օրինակ՝ արտարժութային 

ֆորվարդի պայմանագրերի, օրական սահմանաչափերով: Ընթացիկ ռիսկերի ենթարկվելու սահմանաչափերը 

վերահսկվում են օրական կտրվածքով: 
 

Վարկային ռիսկը նաև կառավարվում է վարկառուների և հնարավոր վարկառուների՝ մայր գումարի և 

տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծությունների և անհրաժեշտության դեպքում 

վարկի տրամադրման սահմանաչափերի փոփոխման միջոցով:  

Ստորև ներկայացված են հատուկ հսկողության և մեղմիչ մի քանի այլ միջոցներ: 
 

Գրավ 

Բանկը կիրառում է բազմաթիվ միջոցներ պարտքային ռիսկը զսպելու համար: Համընդհանուր գործելակերպ է 

հանդիսանում և հիմնական միջոցներից մեկն է համարվում տրամադրված դրամական միջոցների դիմաց 

գրավ վերցնելը: Բանկը կանոններ է սահմանում գրավի հատուկ տեսակների ընդունելի լինելու կամ ռիսկերի 

զսպման վերաբերյալ: Վարկերի  համար գրավի հիմնական տեսակներն են. 

 հիպոթեքային պայմանագրերով գրավադրվող անշարժ գույք, 

 կազմակերպությունների գործառնական ակտիվները՝ շենքերը, պաշարները և այլ հիմնական միջոցներ, 

 ֆինանսական գործիքներ՝ պարտքային և բաժնային արժեղթղթեր 

 դրամական միջոցներ և ոսկյա իրեր 

Կազմակերպությունների երկարաժամկետ ֆինանսավորումը և վարկավորումը հիմնականում ապահովվում 

են, ֆիզիկական անձանց գծով վերաձևակերպվող վարկային գծերը հիմնականում չեն ապահովվում: Ի լրումն, 

վարկային կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար Բանկը վարկառուից լրացուցիչ երաշխիքներ է 

պահանջում, հենց որ համապատասխան անհատական վարկերի արժեզրկման հատկանիշներ են նկատվում: 
 

Վարկերից տարբեր ֆինանսական ակտիվների ապահովման միջոց հանդիսացող գրավների տեսակները 

որոշվում են ֆինանսական գործիքի բնույթով: Հիմնականում ֆինանսական կազմակերպություններին, 

հատկապես բանկերին, վարկեր և կանխավճարներ տրամադրելու համար գրավներ չեն պահանջվում: 

Բացառություն են կազմում այն գրավները, որոնք ձեռք են բերվել հետգնման պայմանագրերի և արժեթղթերի 

փոխառության գործարքներից: Պարտատոմսերը և այլ պարտքային արժեթղթերը հիմնականում չեն 

ապահովվում: 
 

Գրավի նախնական գնահատումը տեղի է ունենում վարկային հաստատման գործընթացի ընթացքում, երբ 

Բանկը հավաքում է տեղեկատվություն, որը հնարավորություն է տալիս կատարել հիմնավորված գնահատում: 

Գրավի առարկայի արժեքը այն գնահատված գումարն է, որով այն կարող է վաճառվել է գնահատման 

ամսաթվն՝ ճշգրտված արժեքւ նվազեցմամբ: Արժեքի նվազեցմամբ չափվում է այն ռիսկը, որ Բանկը չի 

կարողանա վաճառել գրավի առարկան ակնկալվող շուկայական արժեքին հավասար գնով: Անշարժ գույքի և 

հիմնական միջոցների համար նման նվազեցումը սովորաբար տատանվում է շուկայական արժեքի 20%-ից 

40%-ի միջակայքում: Ղեկավարությունն իրականացնում է գրավի շուկայական արժեքների մոնիտորինգ և 

պահանջում է ապահովման հավելյալ միջոց՝ հիմնական համաձայնագրին համապատասխան, ինչպես նաև 

հետևում է ստացված ապահովման միջոցների շուկայական արժեքին՝ վարկի արժեզրկման պահուստի 

բավարարության ստուգման ընթացքում: 
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Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության. 

 

 
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 
 

2014թ. դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

Վարկերի ապահովվածություն՝    

Անշարժ գույքի գրավով  29,406,054   24,732,809 

Երաշխիքով             8,072,116   6,834,411 

Ոսկու գրավով             6,066,610   5,736,340 

Փոխադրամիջոցներով (մեքենաներով)             4,914,298   6,313,328 

Կանխիկով                723,813   782,624 

Պաշարների գրավով                144,029   299,751 

Սարքավորումներով                  51,437   39,027 

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով                      336   19,985 

Այլ գրավով                 24,396   4,096 

Չապահովված վարկեր           10,774,542   8,031,575 

 60,177,631 
 52,793,946 

Նվազեցված՝ արժեզրկման կորուստների պահուստը  (1,002,391)  (736,558) 

Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր  59,175,240   52,057,388 
 

Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային արժեքներն են, և պարտադիր 

չէ, որ 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: 

Վարկերին առնչվող պայմանական պարտավորություններ 

Այս գործիքների հիմնական նպատակը անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդներին միջոցներ տրամադրելն 

է: Երաշխիքները և ակրեդիտիվները ենթակա են նույն պարտքային ռիսկին, ինչ վարկերը: Ապրանքային և 

թղթային ակրեդիտիվները՝ Բանկի գրավոր հավաստումներն են հաճախորդների անունից, որոնք թույլ են 

տալիս երրորդ անձանց գումարներ ստանալ բանկից հատուկ պայմանների կատարման դեպքում, 

ապահովված են դրանց հետ կապված ապրանքների առաքմամբ և հետևաբար դրանք ավելի ապահով են, քան 

ուղղակի տրամադրվող վարկերը: Վարկի տրամադրման պայմանական պարտավորություններն իրենցից 

ներկայացնում են վարկային գծերի չօգտագործած մասերը:  

 

Սակայն հնարավոր վնասի իրական գումարն ավելի փոքր է, քան չօգտագործված վարկային գծերի ընդհանուր 

գումարը, քանի որ վարկային պարտավորությունները տրամադրվում են վարկառուների կողմից վարկերի 

տրամադրման որոշակի ստանդարտների պահպանման դեպքում: Բանկը հետևում է պարտավորությունների 

մարման ժամկետներին, քանի որ երկարաժամկետ պարտավորությունները պարունակում են ավելի բարձր 

վարկային ռիսկ, քան կարճաժամկետ պարտավորությունները: 

 

Արժեզրկում և պահուստավորման քաղաքականություն 

Վարկերի արժեզրկման գնահատման հիմնական հատկանիշներն են մայր գումարի կամ տոկոսների 

վճարումների 90 օրից ավել ուշացումները, վարկառուների դրամական հոսքերի հետ կապված 

դժվարությունները, վարկային ռեյտինգների նվազումները, պայմանագրերի նախնական պայմանների 

խախտումները: Արժեզրկման գնահատումը կատարվում է անհատապես և խմբային եղանակով: 

 

Արժեզրկման գծով պահուստի անհատական գնահատում 

Բանկը որոշում է յուրաքանչյուր անհատապես նշանակալի վարկի համապատասխան պահուստի չափը 

անհատական հիմքով: Պահուստի գումարի որոշման ժամանակ հաշվի առնվող գործոններից են վարկառուի 

բիզնես ծրագրի վստահելիությունը, ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելու կարողությունը, 

ծրագրված հասույթները և սպասվող շահաբաժինների վճարումները անվճարունակության դեպքում, այլ 

ֆինանսական օգնության հնարավորությունը, գրավի իրացվելի արժեքը, սպասվող դրամական հոսքերի 

ժամկետները: Արժեզրկումից կորուստները գնահատվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ, 

եթե չկանխատեսված հանգամանքները չեն պահանջում հատուկ ուշադրություն: 
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Արժեզրկման գծով պահուստի խմբային գնահատում 

Խմբային գնահատումը կատարվում է ոչ նշանակալի վարկերի գծով (ներառյալ վարկային քարտերը, 

հիպոթեքները և չապահովված սպառողական վարկերը), ինչպես նաև անհատապես նշանակալի վարկերի  

գծով, որոնց համար դեռ չկան արժեզրկման ակնհայտ հատկանիշներ: Արժեզրկումից կորուստները 

գնահատվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա դրությամբ՝ դասակարգված յուրաքանչյուր խմբի համար 

առանձին: Խմբային գնահատումը հաշվի է առնում այն արժեզրկման գումարը, որը հնարավոր է առաջանա 

պորտֆելում, նույնիսկ եթե անհատական գնահատման մեջ արժեզրկման օբյեկտիվ վկայություն չկա:  

Արժեզրկման կորուստները գնահատվում են հաշվի առնելով հետևյալ տեղեկատվությունը՝ պորտֆելում 

կորուստների պատմությունը, ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը, կորուստն առաջանալու և որպես 

անհատապես արժեզրված վարկ բացահայտվելու մոտավոր ժամկետը, արժեզրկման դեպքում սպասվող 

վճարումները: 

Ֆինանսական երաշխիքների և ակրեդիտիվների արժեզրկման գնահատումը և պահուստավորումն 

իրականացվում է նույն կերպ՝ ինչ վարկերինը: 

Բանկն իրականացնում է բազմաթիվ գործարքներ, որոնց պայմանագրային կողմերը չեն վարկանշված 

միջազգային վարկանիշային գործակալությունների կողմից: Ֆինանսական ակտիվների վարկային որակը 

կառավարվում է Բանկի ներքին վարկանիշների համաձայն: 
 

Բանկի կողմից մշակվել է վարկառուների վարկանշման մեթոդաբանություն՝ կորպորատիվ վարկառուների 

վարկանիշերը գնահատելու նպատակով: Այս մեթոդը թույլ է տալիս հաշվարկել և շնորհել/հաստատել 

վարկառուի վարկանիշը և վարկի դիմաց գրավի վարկանիշը:  Համակարգը հիմնված է սքորինգային մոդելի 

վրա՝ պայմանավորված փոխառուի հիմնական կատարողական ցուցանիշներով, որոշված ուղենիշների 

անբավարար օբյեկտիվության դեպքում աննշան փորձագիտական ճշգրտումների հնարավորությամբ: Այս 

մեթոդը ապահովում է վարկանիշի շնորհում հետևյալ չափանիշների խմբերի հիման վրա. փոխառուի 

շուկայական ցուցանիշները, գուդվիլը, վարկային պատմությունը, տեղեկատվության թափանցիկությունը և 

վստահելիությունը, բիզնեսի և գործարար միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, Բանկի և վարկառուի 

հարաբերությունները, վարկառուի ֆինանսական վիճակը, ձեռնարկատիրական գործունեությունը և  

տրամադրված գրավը: Ֆինանսական վիճակը և ձեռնարկատիրական գործունեությունը ամենակարևոր 

չափանիշներն են: Հետևաբար, սքորինգի մոդելը նախատեսում է վարկառուի և վարկի ընդհանուր 

գնահատման մոտեցում: 
 

Վարկառուի  սքորինգային գնահատման մոդելը մշակվել է Բանկի կողմից՝ փոքր և միջին բիզնեսի վարկերի 

գնահատման և որոշումների կայացման նպատակով: Սքորինգային մոդելը մշակվել է ստանդարտ 

վարկատեսակների   համար և ներառում է վարկառուների հիմնական ցուցանիշները, ինչպիսիք են` 

ֆինանսական վիճակը, վարկառուի հետ հարաբերությունները, կառավարման որակը, նպատակային 

օգտագործումը, գտնվելու վայրը, վարկային պատմությունը, գրավը, և այլն: 
 

Վարկառուի չափորոշիչների վրա հիմնված սքորինգային գնահատումը վարկավորման որոշումների 

կայացման գործընթացի հիմնական գործոններից մեկն է: 
 

Անհատ վարկառուների գնահատման մեթոդաբանությունը հիմնված է հետևյալ չափանիշների վրա՝ կրթական 

մակարդակը, զբաղվածությունը, ֆինանսական վիճակը, վարկային պատմությունը, վարկառուին 

սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը: Ձեռք բերված տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկվում 

է վարկի առավելագույն սահմանաչափը: Վարկի առավելագույն սահմանաչափը հաշվարկվում է՝ կիրառելով 

վարկառուի պարտքային ծանրաբեռնվածության հարաբերակցությունը: 
 

Բանկը կիրառում է ներքին մեթոդաբանություններ որոշակի կորպորատիվ վարկերի և մանրածախ վարկերի 

խմբերի համար: Այս սքորինգային մեթոդները են մշակված են կոնկրետ վարկատեսակների համար և 

կիրառվում են վարկի ընթացքի տարբեր փուլերում: Որպես հետևանք, հնարավոր չէ կատարել 

վարկատեսակների խաչաձև սքորինգային համեմատություն, որը կհամապատասխաներ ֆինանսական 

վիճակի մասին հաշվետվությունում հաճախորդների վարկերի մնացորդին: Այդպիսով, ավելի մանրամասն 

տեղեկատվություն չի ներկայացվում: 
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Ատորև ներկայացված են հաճախորդներին տրված վարկերը, որոնք, ըստ գործընկերների կողմից 

խախտումների ցուցանիշների վերաբերյալ պատմական տվյալների, չեն համարվում ժամկետանց կամ 

արժեզրկված: 
 

 2015թ. դեկտեմբերի 

 31-ի դրությամբ  

2014թ. դեկտեմբերի 

 31-ի դրությամբ 

Սպառողական 0.32%  0.10% 

Առևտուր -  0.23% 

Արտադրություն -  - 

Շինարարություն -  - 

Հիփոթեքային -  - 

Գյուղատնտեսություն 0.06%  0.07% 

Այլ ոլորտներ 0.13%  0.05% 
 

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում ներկայացված վարկերին վերաբերող տողերին 

համապատասխան վարկերի որակական վերլուծությունն ըստ վարկերի դասերի ներկայացված է Ծան. 16-ում:  
 

Ֆինանսական ակտիվները, բացառությամբ հաճախորդներին տրված վարկերի, գնահատվում են ըստ 

միջազգային վարկանիշային գործակալությունների կողմից տրված ընթացիկ վարկանիշերի, եթե դրանք առկա 

են: 
 

2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկում մնացորդները կազմել են 

համապատասխանաբար 19,186,328 հազար ՀՀ դրամ և 15,207,991  հազար ՀՀ դրամ: 2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ վաճառքի համար մատչելի ակտիվների մնացորդները, որոնք իրենցից ներկայացնում են ՀՀ 

ֆինանսների նախարարության պետական գանձապետական պարտատոմսեր,  կազմել են 

համապատասխանաբար 8,328,782 հազար ՀՀ դրամ և 5,824,469 հազար ՀՀ դրամ: Հայաստանի 

Հանրապետությանը միջազգային վարկանշային գործակալությունների կողմից տրված վարկանիշային 

գնահատականը համապատասխանում է BB- վարկանիշին: 
 

Ժամկետանց, սակայն  չարժեզրկված վարկեր 
Ժամկետանց են համարվում այն վարկերը, որոնց գծով վճարումներն ուշացված են միայն մի քանի օրով: 

Ժամկետանց վարկերի հիմնական մասը չի համարվում արժեզրկված: Ժամկետանց, սակայն անհատապես 

չարժեզրկված վարկերի ժամկետանց օրերի վերլուծությունն ըստ դասերի ներկայացվում է Ծան. 16-ում:  
 

Անհատապես արժեզրկված վարկեր   
2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մինչև անհատապես գնահատված արժեզրկման պահուստներով զտելը 

հաճախորդներին տրամադրված անհատապես արժեզրկված վարկերը կազմում են 647,120 հազար ՀՀ դրամ 

(2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 117,957 հազար ՀՀ դրամ): Տես՝ ծան. 16: Տարվա ընթացքում արժեզրկված 

վարկերի գծով հաշվեգրված տոկոսը կազմում է 87,039 հազար դրամ: 

 

Շուկայական ռիսկ 

Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ Բանկի շահույթները կամ կապիտալը կամ նրա՝ իր գործունեության 

նպատակներին հասնելու կարողությունը կվատթարանան շուկայական տոկոսադրույքներում և գներում 

փոփոխությունների կամ դրանց անկայունության պատճառով: Շուկայական ռիսկն ընդգրկում է 

տոկոսադրույքի և արժութային ռիսկերը: Փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել Բանկի ռիսկերի գնահատման 

մոտեցումներում կամ ռիսկի աստիճանում, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման և չափման մեթոդներում: 
 

Տոկոսադրույքի ռիսկ 
Տոկոսադրույքի ռիսկը շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխման բացասական ազդեցության 

հնարավորությունն է Բանկի զուտ տոկոսային եկամտի կամ կապիտալի տնտեսական արժեքի վրա: 

Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է Բանկի ֆինանսական գործիքների հետ կապված դրամական միջոցների 

հոսքերի և նրանց իրական արժեքի վրա տոկոսադրույքների փոփոխությունների ուղղակի ազդեցության 

հնարավորությունից: Բանկի Տնօրենների Խորհուրդը սահմանել է տոկոսադրույքների միջև 

տարբերությունների սահմանաչափ ժամկետային կտրվածքով: Դիրքերը վերահսկվում են և հեջավորման 

ռազամվարություն է օգտագործվում դրանց ռիսկայնությունը ընդունելի շրջանակներում պահելու համար: 
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Գնային ռիսկ 
Գնային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը կտատանվի շուկայական գների փոփոխության 

արդյունքում անկախ նրանից, թե փոփոխությունները հետևանք են առանձին արժեթղթին կամ դրա 

թողարկողին յուրահատուկ գործոնների, թե շուկայում շրջանառվող բոլոր արժեթղթերի վրա ազդող 

գործոնների: Բանկը ենթարկվում է իր ապրանքների կամ ծառայությունների շուկայական գների 

փոփոխության ռիսկին, որոնք ենթակա են թե՛ ընդհանուր և թե՛ յուրահատուկ շուկայական տատանումների: 
 

Բանկը կառավարում է գնային ռիսկը այն պոտենցիալ կորուստների պարբերաբար գնահատման միջոցով, 

որոնք կարող են առաջանալ շուկայական պայմանների անբարենպաստ փոփոխություններից, ինչպես նաև 

սահմանելով և պահպանելով համապատասխան վնասների կանխարգելման սահմանաչափեր և միջակայքերի 

(մարժաներ) և գրավի պահանջներ։  Բանկի չտրամադրված վարկային պարտավորվածություների գծով 

հնարավոր վնասների գումարը հավասար է այդ պարտավորվածությունների ընդհանուր գումարին։ 

Այնուամենայնիվ, վնասի հավանական գումարը ավելի փոքր է քան այդ գումարը, քանի որ 

պարտավորվածություների մեծ մասը պայմանական են՝ կախված մի շարք պայմաններից, որոնք սահմանված 

են վարկային պայմանագրերում։  
 

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի զգայունությունը 

տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ՝ շահույթի կամ վնասի և սեփական 

կապիտալի մասին հաշվետվությունում, այլ փոփոխականները հաստատուն մնալու պայմանով: Շահույթի 

կամ վնասի զգայունությունը տոկոսադրույքներում ենթադրվող փոփոխությունների ազդեցությունն է մեկ 

տարվա զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի վրա` 2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 

հաշվեկշռում հաշվառվող լողացող տոկոսադրույքով ոչ առևտրային ֆինանսական ակտիվների և 

պարտավորությունների գծով: Կապիտալի զգայունությունը վերլուծվում է ըստ ակտիվի կամ սվոփի իրացման 

ժամկետների: Կապիտալի ընդհանուր զգայունության և ըստ գործիքների մարման ժամկետայնության 

վերլուծությունը հիմնված է եկամտաբերության կորի զուգահեռ տեղաշարժի ենթադրության վրա: 

 
2015թ. 

Արժույթ 

 Փոփոխություններ 

հիմնական 

տոկոսադրույքներում 

 Զուտ տոկոսային 

եկամտի 

զգայությունությոն 

 

Կապիտալի 

զգայունություն 

 

Ընդամենը 

         

ՀՀ դրամ  100  -  (256,885)  (256,885) 

ԱՄՆ դոլար  100  (19,963)  -  (19,963) 

         

ՀՀ դրամ  (100)  -  272,936  272,936 

ԱՄՆ դոլար  (100)  19,963  -  19,963 

 

2014թ. 

Արժույթ 

 Փոփոխություններ 

հիմնական 

տոկոսադրույքներում 

 Զուտ տոկոսային 

եկամտի 

զգայությունությոն 

 

Կապիտալի 

զգայունություն 

 

Ընդամենը 

         

ՀՀ դրամ  100  -  (221,152)   (221,152) 

ԱՄՆ դոլար  100  (14,109)  -  (14,109) 

         

ՀՀ դրամ  (100)  -  240,407   240,407  

ԱՄՆ դոլար  (100)  14,109  -  14,109 
 

 

Արժութային ռիսկ 
Արժութային ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների արժեքը կտատանվի արտարժույթի 

փոխարժեքներում փոփոխությունների հետևանքով: Դիրքերը վերահսկվում են օրական կտրվածքով, և 

հեջավորման ռազամվարություն է օգտագործվում դիրքերը սահմանված շրջանակներում պահելու համար: 
Հետևյալ աղյուսակները ցույց են տալիս այն արտարժույթները, որոնք կարող են ազդել 2015թ. դեկտեմբերի 31-

ի դրությամբ Բանկի ոչ առևտրային դրամային ակտիվների և պարտավորությունների և դրանց կանխատեսված 

դրամական հոսքերի վրա: 
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Արտարժույթի փոխարժեքի գծով ռիսկի ազդեցությունը Բանկի վրա առ 31 դեկտեմբերի 2015թ. ներկայացված է 

ստորև բերված աղյուսակում՝ 

 

 ՀՀ դրամ 

 

ԱՄՆ դոլար 

 

Եվրո 

 

Ռուբլի  

 Այլ 

արժույթ 

 

Ընդամենը 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

ակտիվներ            

Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ 14,417,058  9,306,138  3,108,108  540,069  179,217  27,550,590 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ 2,840,823  4,084,566  34,894  167,851  -  7,128,134 

Հակադարձ հետգնման 

պայմանագրեր 832,166  -  -  -  -  832,166 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և 

փոխառություններ 26,866,343  31,874,375  434,522  -  -  59,175,240 

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ           - 

- Բանկի կողմից պահվող 338,213  -  -  -  -  338,213 

- Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված  8,527,788  -  -  -  -  8,527,788 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 13,597  3,379  2,608  3  -  19,587 

Ընդամենը ոչ ածանցյալ 

ֆինանսական ակտիվներ 53,835,988  45,268,458  3,580,132  707,923  179,217  103,571,718 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

պարտավորություններ            

Հետգնման պայմանագրեր 9,104,678          9,104,678 

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությունից ստացված 

վարկեր 2,764,173  -  -  -  -  2,764,173 

Պարտավորություններ 

ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ  3,275,224  7,420,105  430,097  60,120  56  11,185,602 

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից ստացված 

վարկեր  1,001,202  1,996,348  -  -  -  2,997,550 

Պարտավորություններ 

հաճախորդների նկատմամբ 23,293,409  34,834,003  3,150,624  652,650  43,301  61,973,987 

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 157,143  120,210  3,188  38,846  21  319,408 

Ստորադաս փոխառություններ 2,722,784  1,702,820  -  -  -  4,425,604 

Ընդամենը ոչ ածանցյալ ֆինանսկան 

պարտավորություններ  42,318,613  46,073,486  3,583,909  751,616  43,378  92,771,002 

Հաշվեկշռային բաց դիրք 11,517,375  (805,028)  (3,777)  (43,693)  135,839  10,800,716 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով 

իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական գործիքներ            

Համախառն մարվող արժութային 

սվոփեր 725,625  (726,318)  -  -  -  (693) 

Բաց դիրք 12,243,000  (1,531,346)  (3,777)  (43,693)  135,839  10,800,023 
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Արտարժույթի փոխարժեքի գծով ռիսկի ազդեցությունը Բանկի վրա առ 31 դեկտեմբերի 2014թ. ներկայացված է 

ստորև բերված աղյուսակում՝ 
 

 ՀՀ դրամ 

 ԱՄՆ 

դոլար 

 

Եվրո 

 

Ռուբլի  

 Այլ 

արժույթ 

 

Ընդամենը 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

ակտիվներ            

Դրամական միջոցներ և դրանց 

համարժեքներ 9,659,935   8,519,335   3,115,780   822,258    237,147   22,354,455  

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ 1,656,573  3,080,372  10,911  399,719  -  5,147,575  

Հակադարձ հետգնման 

պայմանագրեր 1,255,797  -  -  -  -  1,255,797  

Հաճախորդներին տրված վարկեր և 

փոխառություններ 29,113,120  22,314,671  629,597  -  -  52,057,388  

Վաճառքի համար մատչելի 
ֆինանսական ակտիվներ            

- Բանկի կողմից պահվող 49,478  -  -  -  -     49,478 

- Հետգնման պայմանագրերով 

գրավադրված  6,118,811  -  -  -  -  
     

6,118,811 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 19,915  11,799  2,946  18  -      34,678  

Ընդամենը ոչ ածանցյալ 

ֆինանսական ակտիվներ 47,873,629  33,926,177  3,759,234  1,221,995  237,147  87,018,182 

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական 

պարտավորություններ            

Հետգնման պայմանագրեր 7,215,899  -  -  -  -        7,215,899  

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությոնից ստացված 

վարկեր 2,420,521  -  -  -  -      2,420,521  

Պարտավորություններ 

ֆինանսական 

կազմակերպությունների 

նկատմամբ  2,824,804  5,993,765  737,215  44,591  1,098  9,601,473  

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից ստացված 

վարկեր  1,665,466  1,239,547  171,390  -  -  
        

3,076,403  

Պարտավորություններ 

հաճախորդների նկատմամբ 24,636,297  27,136,273  5,167,958  454,159  130,616      57,525,303  

Այլ ֆինանսական 

պարտավորություններ 111,906  41,425  2,956  126,189  23  282,499  

Ընդամենը ոչ ածանցյալ ֆինանսկան 

պարտավորություններ  38,874,893  34,411,010  6,079,519  624,939  131,737  80,122,098 

Հաշվեկշռային բաց դիրք 8,998,736  (484,833)  (2,320,285)  597,056  105,410  6,896,084 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով 

իրական արժեքով չափվող 

ֆինանսական գործիքներ            

Համախառն մարվող արժութային 

սվոփեր (1,397,666)  (327,159)  2,309,880  (550,451)  -  34,604 

Բաց դիրք 7,601,070  (811,992)  (10,405)  46,605  105,410  6,930,688 
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Արտարժույթի ռիսկի զգայունություն 

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է Բանկի զգայունությունը ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի, Ռուբլու 

փոխարժեքի 10% աճի կամ նվազման հանդեպ: Տվյալ 10%-ն իրենից ներկայացնում է այն զգայունության 

տոկոսը, որն օգտագործվում է արտարժութային ռիսկը հիմնական ղեկավար անձնակազմին ներկայացնելիս և 

իրենից ներկայացնում է արտարժույթի փոխարժեքի ողջամտորեն հնարավոր փոփոխությունն ըստ 

ղեկավարության գնահատականի: Զգայունության վերլուծությունը ներառում է միայն վճարման ենթակա 

արտարժույթով գնանշված դրամական միավորները և ճշգրտում է դրանց փոխարկումը ժամանակաշրջանի 

վերջի դրությամբ՝ արտարժույթի փոխարժեքների 10% փոփոխության տեսանկյունից: Զգայունության 

վերլուծությունը ներառում է արտաքին վարկերը, որոնց դեպքում վարկի գնանշումը կատարված է վարկատուի 

կամ վարկառուի գործառնական արժույթից  տարբեր արժույթով: Ստորև նշված դրական թիվը նշանակում է 

շահույթի կամ կապիտալի տարրի աճ այն դեպքերում, երբ   ՀՀ դրամն արժևորվում է ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի, 

Ռուբլու նկատմամբ 10%-ի չափով: 

 
 2015թ.  2014թ. 

 
Փոխարժեքի 

փոփոխություն 

Ազդեցություն շահույթի վրա 

նախքան հարկումը 
 

Փոխարժեքի 

փոփոխություն 

Ազդեցություն շահույթի վրա 

նախքան հարկումը 

  Արժևորում Արժեզրկում   Արժևորում Արժեզրկում 

ԱՄՆ դոլար 10% 153,135 (153,135)  10% 81,199 (81,199) 

Եվրո 10% 378 (378)  10% 1,040 (1,040) 

ՌԴ ռուբլի 10% 4,369 (4,369)  10% (4,660) 4,660 

 

Զգայունության վերլուծության սահամանափակումները: Վերևում բերված աղյուսակում բերված է առանցքային 

ենթադրության փոփոխության ազդեցությունը այլ ենթադրությունների անփոփոխ պայմանների դեպքում: 

Իրականում ենթադրությունների, ինչպես նաև այլ գործոնների միջև գոյություն ունի փոխադարձ կապ:  Հարկ է 

նաև նշել, որ այս զգայունությունները ոչ գծային են, և ավելի մեծ կամ փոքր ազդեցությունները չպետք է 

միջարկվեն (ինտերպոլյացիա) կամ արտարկվեն (էքստրապոլյացիա) այս արդյունքներից: 

 

Զգայունության վերլուծությունում հաշվի չի առնվում այն հանգամանքը, որ Բանկի ակտիվները և 

պարտավորությունները ակտիվորեն կառավարվում են:  Ի լրումն, Բանկի ներկայիս ֆինանսական դիրքը կարող 

է տարբեր լինել այն ժամանակ, երբ որևէ իրական շուկայական շարժ տեղի ունենա:  Օրինակ, Բանկի 

ֆինանսական ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունը նպատակ ունի կառավարելու շուկայական 

տատանումների ազդեցությանը ենթակա լինելը:  Երբ ներդրումային շուկաներն անցնում են զանազան շեմային 

մակարդակներից, Բանկի ղեկավարության արձագանքը կարող է ներառել այնպիսի գործողություններ, 

ինչպիսիք են ներդրումների վաճառքը, ներդրումային պորտֆելի բաշխվածության փոփոխությունը և այլ 

կանխարգելիչ միջոցառումներ: Հետևաբար, ենթադրությունների իրական փոփոխության ազդեցությունը կարող 

է որևէ ազդեցություն չունենալ պարտավորությունների վրա, մինչդեռ ակտիվները ֆինանսական վիճակի մասին 

հաշվետվությունում հաշվառվում են շուկայական արժեքով: Այս հանգամանքներում, ակտիվների և 

պարտավորություների տարբեր չափման հիմունքները կարող են հանգեցնել Բանկի կանոնադրական 

կապիտալի տատանումների:  

 

Զգայունության վերլուծության այլ սահմանափակումները ներառում են հիպոթետիկ շուկայական շարժերի 

կիրառումը պոտենցիալ ռիսկերը ներկայացնելու նպատակով, որոնք ընդամենը ներկայացնում են Բանկի 

տեսակետը մոտակա ժամանակների շուկայական հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք չեն 

կարող կանխատեսվել որևէ հավաստիությամբ, ինչպես և այն ենթադրությունը, որ բոլոր տոկոսադրույքները 

շարժվում են համանմանորեն:      
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Իրացվելիության ռիսկ 

Իրացվելիությունը Բանկի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջությամբ և սահմանված ժամկետներում 

կատարման հնարավորությունն է:  

 

Իրացվելիության ռիսկն այն ռիսկն է, որ Բանկն ի վիճակի չի լինի ժամանակին բավարարել իր պարտատերերի 

պահանջները բնականոն և արտասովոր պայմաններում: 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 հոսքերը և իրացվելիությունը 

օրական կտրվածքով: Սա ներառում է նաև սպասվելիք դրամական հոսքերի 

գնահատումները և բարձր իրացվելի գրավների հասանելիությունը, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է 

օգտագործվել լրացուցիչ ֆինանսավորում ստանալու նպատակով: 

 

Բանկը պահում է բարձր իրացվելի և դիվերսիֆիկացված ակտիվների պորտֆել, որը կարող է հեշտությամբ 

կանխիկացվել դրամական հոսքերի չկանխատեսված ընդհատման դեպքում:Բացի այդ Բանկը ՀՀ 

կենտրոնական բանկում պահում է պահուստավորման նվազագույն պարտադիր ռեզերվը (տես 

ծանոթագրություն 14-ը): Իրացվելիության ռիսկը գնահատվում և կառավարվում է տարբեր հնարավոր 

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 իրավիճակների ծրագրի 

առկայությունը և վերահսկել իրացվելիության նորմատիվները կանոնակարգային պահանջներին 

համապատասխան: Բանկը հաշվարկում է իրացվելիության ցուցանիշները ՀՀ կենտրոնական Բանկի 

պահանջներին համապատասխան: 

 

Ստորև ներկայացվում է 2015թ. և 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի ֆինանսական 

պարտավորությունների բաշխումը՝ մարմանը մնացած ժամկետների համաձայն: Ցպահանջ վճարումները 

դասակարգված են այն ենթադրությամբ, որ վճարումը կպահանջվի անմիջապես: Սակայն Բանկի կարծիքով  

շատ հաճախորդներ անմիջապես վճարում չեն պահանջի, և աղյուսակը չի արտացոլում սպասվող դրամական 

հոսքերը Բանկի կողմից ավանդների պահպանման պատմությամբ: Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 

ակտիվները, բացի բաժնային գործիքներից, ներկայացվծած են ցպահանջ և պակաս քան մեկ ամիս 

կատեգորիաներում, քանի որ Բանկի ղեկավարությունը կարծում է, որ դրանք բարձր իրացվելի ակտիվներ են, 

որոնք կարող են վաճառվել ըստ պահանջի՝ ֆինանսական պարտավորությունների գծով դրամական 

միջոցների արտահոսքի պահանջն ապահովելու համար:  Հաշվի առնելով Բանկի կողմից պայմանագրային 

պահանջների խախտումները փոխառու միջոցների մասով, Բանկը ստորև աղյուսակում 544,403 հազար ՀՀ 

դրամ գումարով դասակարգել է ցպահանջ փոխառու միջոց, սակայն ունի հաստատուն համոզվածություն առ 

այն, որ այս փոխառությունների գծով դրամական միջոցների հոսքերը տեղի կունենան համաձայն 

պայմանագրային պայմանների: Տարվա վերջից հետո Բանկը ստացել է զիջում այս խախտումների գծով:
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 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

 
Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս  1-3 ամիս  

3 ամսից 

1 տարի  

Ընդամենը մինչև 

1 տարի  1 -ից 5 տարի  

Ավելի քան 5 

տարի  

Ընդամենը 1 

տարուց ավել  Ընդամենը  

Ակտիվներ                

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 27,550,195  394  1  27,550,590  -  -  -  27,550,590 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 2,877,192  194,699  2,418,814  5,490,705  -  1,637,429  1,637,429  7,128,134 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 832,166  -  -  832,166  -  -  -  832,166 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 3,964,279  4,447,789  14,221,954  22,634,022  29,962,570  6,578,648  36,541,218  59,175,240 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 

ակտիվներ                

-Բանկի կողմից պահվող -  -  -  -  -  338,213  338,213  338,213 

-Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  8,527,788  -  -  8,527,788  -  -  -  8,527,788 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 19,587  -  -  19,587  -  -  -  19,587 

  43,771,207  4,642,882  16,640,769  65,054,858  29,962,570  8,554,290  38,516,860  103,571,718 

Պարտավորություններ                

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական 

պարտավորություններ                     693   -  -  693  -  -  -  693 

Հետգնման պայմանագրեր                        -     9,104,678  -  9,104,678  -  -  -  9,104,678 

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությունից ստացված վարկեր                  64,957   6,144  638,247  709,348  2,054,825  -  2,054,825  2,764,173 

Պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ            1,735,271   3,095,874  4,805,349  9,636,494  1,260,095  289,013  1,549,108  11,185,602 

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 1,532,160   -  739,765  2,271,925  725,625  -  725,625  2,997,550 

Պարտավորություններ հաճախորդների 

նկատմամբ 35,819,515  5,229,048  18,282,406  59,330,969  2,470,354  172,664  2,643,018  61,973,987 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 271,194  45,860  2,354  319,408  -  -  -  319,408 

Ստորադաս փոխառություններ                 32,479   -  -  32,479  -  4,393,125  4,393,125  4,425,,604 

 39,456,269  17,481,604  24,468,121  81,405,994  6,510,899  4,854,802  11,365,701  92,771,695 

Զուտ դիրք 4,314,938  (12,838,722)  (7,827,352)  (16,351,136)  23,451,671  3,699,488  27,151,159  10,800,023 

Կուտակային տարբերություն ակտիվների և 

պարտավորությունների միջև 4,314,938  (8,523,784)  (16,351,136)  (16,351,136)  7,100,535  10,800,023  10,800,023   
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 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  

 
Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս  1-3 ամիս  

3 ամսից 

1 տարի  

Ընդամենը մինչև 

1 տարի  1 -ից 5 տարի  

Ավելի քան 5 

տարի  

Ընդամենը 1 

տարուց ավել  Ընդամենը  

Ակտիվներ                

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 22,353,492  963  -  22,354,455  -  -  -  22,354,455 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ 54,263  -  -  54,263  -  -  -  54,263 

Պահանջներ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 2,407,635  1,139,874  -  3,547,509  1,600,066  -  1,600,066  5,147,575 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 1,255,797  -  -  1,255,797  -  -    1,255,797 

Հաճախորդներին տրված վարկեր 3,458,020  4,821,430  12,658,676  20,938,126  24,866,295  6,252,967  31,119,262  52,057,388 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական 
ակտիվներ                

-Բանկի կողմից պահվող -  -  -  -  -  49,478  49,478  49,478 

-Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված  6,118,811  -  -  6,118,811  -  -  -  6,118,811 

Այլ ֆինանսական ակտիվներ 29,801  3,604  -  33,405  1,273  -  1,273  34,678 

  35,677,819  5,965,871  12,658,676  54,302,366  26,467,634  6,302,445  32,720,601  87,072,445 

Պարտավորություններ                

Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 

արժեքով չափվող ֆինանսական 

պարտավորություններ 19,659  -  -  19,659  -  -  -  19,659 

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ 

կառավարությոնից ստացված վարկեր 71,356  743  331,331  403,430  2,017,091  -  2,017,091  2,420,521 

Պարտավորություններ ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ 1,259,481  1,832,909  5,114,529  8,206,919  1,138,767  255,787  1,394,554  9,601,473 

Միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններից ստացված վարկեր և 

ավանդներ 109,710  348,800  1,083,871  1,542,381  1,534,022  -  1,534,022  3,076,403 

Հետգնման պայմանագրեր 7,215,899  -  -  7,215,899  -  -  -  7,215,899 

Պարտավորություններ հաճախորդների 

նկատմամբ 30,700,857  7,482,667  18,146,028  56,329,552  1,042,984  152,767  1,195,751  57,525,303 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 274,441  5,132  2,926  282,499  -  -  -  282,499 

 39,651,403  9,670,251  24,678,685  74,000,339  5,732,864  408,554  6,141,418  80,141,757 

Զուտ դիրք (3,973,584)  (3,704,380)  (12,020,009)  (19,697,973)  20,734,770  5,893,891  26,579,183  6,930,688 

Կուտակային տարբերություն ակտիվների և 

պարտավորությունների միջև (3,973,584)  (7,677,964)  (19,697,973)  (19,697,973)  1,036,797  6,930,688  6,930,688   
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Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Բանկի ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծությունը 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, հիմնվելով 

պայմանագրով նախատեսված՝ չզեղչված մարման պարտավորությունների վրա:  
  

 Ցպահանջ և 

մինչև 1 ամիս  1-3 ամիս  

3 ամսից 

1 տարի  1 -ից 5 տարի  

Ավելի քան 5 

տարի  Ընդամենը  

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ           

Հետգնման պայմանագրեր                  18,713    9,104,678   -  -   -     9,123,391  

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկեր                 83,657    43,499    795,859    2,365,473    -     3,288,488  

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների  նկատմամբ            1,797,491    3,194,002    5,054,456    1,651,817    408,761   12,106,527  

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և ավանդներ    1,572,663   -    823,516    823,516    -     3,219,695  

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ           36,007,266    5,587,319    19,180,156    2,626,491    220,642   63,621,874  

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ               273,690    45,860    2,354   -   -     321,904  

Ստորադաս փոխառություններ                 76,767    88,578    405,981    2,155,388    5,079,119   7,805,833  

Ընդամենը չզեղչված ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 39,830,247  18,063,936   26,262,322   9,622,685   5,708,522   99,487,712  

            

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ           

Արտարժույթի սվոփ պայմանագրեր            

Ներհոսք 727,625  -  -  -  -  725,625 

Արտահոսք (727,532)  -  -  -  -  (727,532) 

 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Բանկի ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության վերլուծությունը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, հիմնվելով պայմանագրով 

նախատեսված՝ չզեղչված մարման պարտավորությունների վրա:  
 

 
Ցպահանջ և մինչև 

1 ամիս  1-3 ամիս  

3 ամսից 

1 տարի  1 -ից 5 տարի  

Ավելի քան 5 

տարի  Ընդամենը  

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ           

ՀՀ Կենտրոնական բանկից և ՀՀ կառավարությունից ստացված վարկեր 87,930  33,892  468,471  2,268,099  -  2,858,392 

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների  նկատմամբ 1,310,826  1,908,622  5,296,074  1,484,619  341,607  10,341,748 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկեր և ավանդներ 139,070  407,007  1,347,677  1,990,744  -  3,884,498 

Հետգնման պայմանագրեր 7,259,344  -  -  -  -  7,259,344 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ 30,878,959  7,804,329  18,983,993  1,207,930  199,334  59,074,545 

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ 282,499  -  -  -  -  282,499 

Ընդամենը չզեղչված ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 39,958,628  10,153,850  26,096,215  6,951,392  540,941  83,701,026 

            

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ           

Արտարժույթի սվոփ պայմանագրեր            

Ներհոսք 3,734,790  -  -  -  -  3,734,790 

Արտահոսք (3,697,140)  -  -  -  -  (3,697,140) 
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Գործառնական ռիսկ 
 

Գործառնական ռիսկն իրենից ներկայացնում է ուղղակի կամ անուղղակի կորուստների վտանգ, որն 

առաջանում է Բանկի կողմից ֆինանսական գործիքներում ներգրվավվածությունից, այդ թվում՝ 

գործընթացների, տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքների գծով, և արտաքին գործոնների ազդեցությամբ, 

բացի վարկային, շուկայական և իրացվելիության ռիսկերից, մասնավորապես՝  իրավական և 

կանոնակարգային պահանջների արդյունքում առաջացող ռիսկերը և համընդհանուր ընդունված 

կորպորատիվ վարքագծի ստանդարտները:  

 

Բանկի նպատակն է՝ կառավարել գործառնական ռիսկերն այնպես, որ ֆինանսական կորուստների և վնասի 

կանխարգելումը համահունչ լինի բանկի գործնական համբավի և ընդհանուր ծախսային 

արդյունավետության հետ:   

Գործառնական ռիսկի կառավարման մեթոդների մշակման և գործընթացների իրականացման համար 

հիմնական պատասխանատվությունը կրում է բանկի գործադիր մարմինը: Այս պատասխանատվությունն 

ուղեկցվում է գործառնական ռիսկի կառավարման 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, 

 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 ստանդարտներին 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: 

 

36. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր 
 

2016թ. մարտի 7-ին Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը որոշում է կայացրել Բանկի բաժնետիրական 

կապիտալի՝ 2,333,338 հազար ՀՀ դրամից մինչև 3,167,023 հազար ՀՀ դրամ մեծացման մասին, և 

համապատասխան փոփոխություն կատարել Բանկի կանոնադրության մեջ՝ նշված փոփոխությունն 

արտացոլելու համար:  Թողարկվելիք բաժնետոմսերի գծով մինչ ժողովի գումարման ամսաթիվը ստացված 

միջոցները՝ 4,001,688 հազար ՀՀ դրամ, որոնք բաղկացած են թողարկվելիք 333,474 բաժնետոմսից՝ մեկ 

բաժնետոմսի դիմաց 2,500 դրամ արժեքով, ուղղվել են բաժնետիրական կապիտալի համալրմանը: 

Անվանական արժեքի (2,500 դրամ) և փաստացի ստացված վճարի (12,000 դրամ) միջև տարբերությունը 

ճանաչվել է որպես էմիսիոն եկամուտ՝ 3,168,003 հազար դրամ գումարով թողարկման ենթակա 

բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի դիմաց: 2016թ. մարտի 18-ին փոփոխված  կանոնադրությունը 

հաստատվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:  

 

2016թ. մարտի 18-ին Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը որոշում է կայացրել Բանկի՝ մեկ այլ բանկի հետ 

ակնկալվող միացման պայմանների և ժամկետների համաձայնեցման, ինչպես նաև այդ բանկի հետ Բանկի 

բաժնետոմսերի փոխանակման պայմանների շուրջ: Նաև համաձայնություն է ձեռք բերվել հաստատելու 

միացման պայմանագրի նախագիծը, որը դեռևս ենթակա է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատման: 



                                                                                                 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 

Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ 
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Ակնկալվող միացման ավարտը տեղի կունենա 2016թ.՝ պայմանով, որ ձեռք բերվեն կարգավորող մարմնի 

կողմից պահանջվող բոլոր հաստատումները:  

 

2016թ. ապրիլի 4-ին Բանկը թողարկել է ստորադաս փոխառություն՝ 2,000,000 ԱՄՆ դոլար անվանական 

գումարով՝ իր վերջնական վերահսկողի՝ Սուքիասյան ընտանիքի անդամներին: Ստորադաս փոխառության 

անվանական և արդյունավետ տոկոսադրույքն է՝ 10.5%, և այն ենթակա է մարման 7 տարում: Ստացված 

մուտքերն ուղղվել են Բանկի կապիտալի կայունացմանը և ներառված են Բանկի կանոնակարգային 

կապիտալի կառուցվածքում որպես լրացուցիչ կապիտալ: 

 

Սույն ֆինանսական հաշվետվություների թողարկման ամսաթվի դրությամբ Բանկը բանակցություններ է 

վարում երրորդ բանկի հետ միացման վերաբերյալ: Հաշվի առնելով 2015թ. ընթացքում և տարեվերջին 

հաջորդած ժամանակահատվածում ձեռնարկված միջոցառումները, ղեկավարությունը հաստատուն 

համոզվածություն ունի այն մասին, որ իրեն կհաջողվի սահմանված ամսաթվի դրությամբ 

համապատասանություն ապահովել 30,000,000 հազար դրամի չափով կապիտալի գծով կանոնակարգային 

պահանջին:     
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