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Կազմակերպաիրավական ձևը
Արամի 82-84, Երևան 0002, ՀՀ
Հեռ` +(374)10 31 88 88 Ֆաքս` +(374)10 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am
Կայք` www.acba.am

Արժեթղթերի տեսակը` անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս
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Շրջանառության ժամկետը` 24 ամիս
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Հեռ` +(374)10 31 88 88 Ֆաքս` +(374)10 54 34 85
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ԲԱԺԻՆ 2. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ
Ամփոփաթերթը պետք է դիտվի որպես ազդագրի ներածական համառոտ
նկարագրություն: Առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի
որոշումը պետք է հիմնված լինի ամբողջական ազդագրի վրա:
Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում ամփոփաթերթում
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու
համար (այդ թվում` թարգմանությանը վերաբերող մասով) ամփոփաթերթի կազմման
համար պատասխանատու անձը կրում է քաղաքացիական պատասխանատվություն:
Ներդրողն Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը թղթային
եղանակով կարող է ձեռք բերել Բանկի կենտրոնական գրասենյակում կամ
մասնաճյուղերում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով` Բանկի ինտերնետային կայքում`
www.acba.am:

2.1. Տեղեկատվություն Բանկի և նրա գործունեության վերաբերյալ
2.1.1. Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները
Բանկի լրիվ անվանումն է`
հայերեն` «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
անգլերեն` “ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK” Closed Joint Stock Company
Բանկի կրճատ անվանումն է`
հայերեն` «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ»
անգլերեն` “ACBA-CREDIT AGRICOLE”
Բանկի պետական գրանցման վայրն է՝ Արամի 82-84 շենք, 87, 89, 99, 100
տարածքներ Երևան 0002, ՀՀ
Բանկի պետական գրանցման համարն է՝ 70
Բանկի գտնվելու վայրն է՝ Արամի 82-84 շենք, Երևան 0002, ՀՀ
Կապի միջոցները՝ Հեռ.` +(374)10 31 88 88
Ֆաքս` +(374)10 54 34 85
Էլ. փոստ՝ acba@acba.am
Ինտերնետային կայք` www.acba.am
Ներդրողները պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում
կարող են կապ հաստատել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ
նաև` Թողարկող կամ Բանկ) իրենց սպասարկող մասնաճյուղերի գլխավոր
հաշվապահների կամ գործառնական գործառույթները համակարգող մասնագետների
հետ, ինչպես նաև Բանկի Դիլինգի բաժնի աշխատակիցների հետ հետևյալ
հեռախոսահամարներով` +(374)10 31 88 88 (0067), +(374)10 31 88 83:
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2.1.2. Թողարկողի համառոտ պատմությունը և ռազմավարությունը
«Հայաստանի Գյուղացիական Փոխօգնության Բանկ» կոպերատիվ բանկը
(այսուհետ նաև՝ Հայաստանի Գյուղացիական Փոխօգնության Բանկը կամ
Հայգյուղփոխբանկ) ստեղծվել է 1995թ. օգոստոսի 28-ին, այնուհետև 2006թ.
սեպտեմբերի 9-ին Բանկի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ վերակազմակերպվել և
վերանվանվել է «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական
ընկերության: «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն գործում է Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության համաձայն և վերջինիս գործունեությունը
կարգավորվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: Բանկի պետական գրանցման համարն է 0170: Բանկն
իր գործունեությունը իրականացնում է թիվ 70 լիցենզիայի հիման վրա և հանդիսանում է
ՀՀ ավանդների երաշխավորման հիմնադրամի անդամ:
Ստորև ներկայացված են համառոտ պատմական փաստեր Բանկի զարգացման
ժամանակագրական կարևոր նշումներով`
2002թ. - Հայգյուղփոխբանկը դարձել է «VISA International» միջազգային վճարային
համակարգի լիիրավ անդամ:
2003թ. - Բանկի կողմից հիմնադրվել է «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ, որն առաջին
գրանցված մասնագիտացված լիզինգային ընկերությունն է Հայաստանում:
2006թ. - Ֆրանսիական հեղինակավոր «CREDIT AGRICOLE» բանկային խումբը
դարձավ Բանկի 28%-ի բաժնետերը, որի արդյունքում Հայաստանի Գյուղացիական
Փոխօգնության Բանկը վերակազմավորվեց «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ:
2010թ.-ից - Բանկը Հայաստանում միակն է, որն իրականացնում է 3 միջազգային`
VISA, American Express, MasterCard և միակ ազգային՝ ArCa վճարային քարտերի
սպասարկումը և թողարկումը, ընդ որում` American Express վճարային համակարգի հետ
համագործակցում է Հայաստանում բացառիկ իրավունքով:
2013թ. - Եվրոպայի առաջատար ակտիվների կառավարիչ «Ամունդի Ասեթ
Մենեջմենթ» ընկերության հետ համատեղ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
հիմնել է «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ:
2014թ. - Հանդիսանալով Հայաստանի խոշոր կազմակերպություններից մեկը`
ներդրել է Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության համակարգ, որի
գերակա ուղղություններն են` սահմանամերձ հեռավոր բնակավայրերի աջակցությունը,
շրջակա միջավայրի պահպանությունը և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների
կիրառումը, պատմամշակութային արժեքների պահպանությունը և երիտասարդությանն
ուղղված ծրագրերի իրականացումը:
2015թ. - Բանկն իրականացրել է կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնց
արդյունքում ձևավորվել են բանկային գործունեության հիմնական 3 բիզնես
ուղղությունները` գյուղատնտեսական, մանրածախ, ՓՄՁ և կորպորատիվ:
Ներկայումս «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ հանդիսանում է ունիվերսալ
բանկ, որը հաճախորդներին առաջարկում է բանկային ծառայությունների լայն
տեսականի:
Բանկի գործունեության հիմնական նպատակն է օժանդակել տնտեսության` փոքր և
միջին բիզնեսի, գյուղատնտեության զարգացմանն ու ամրապնդմանը:
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ առաքելությունն է՝
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Մենք ունիվերսալ բանկ ենք, որը խթանում է Հայաստանում ֆինանսական
ներգրավվածությունը,
տրամադրում
է
նորարարական
և
արդյունավետ
ֆինանսական լուծումներ՝ գյուղական համայնքների հատուկ շեշտադրմամբ:

2.1.3. Բանկի կանոնադրական կապիտալը
Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 30 000 000 000 (երեսուն միլիարդ)
ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 2 500 (երկու հազար հինգ հարյուր) հատ հասարակ
(սովորական) բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 12 000 000 (տասներկու միլիոն) ՀՀ
դրամ անվանական արժեքով:
Բանկի նշանակալից բաժնետերերն են՝
• «ԱԿԲԱ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը - 72%,
• ֆրանսիական խոշորագույն բանկերից ՝ «ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈL Էս.Էյ.» – 15.56%
• «Սակամ Ինտերնասիոնալ» պարզ բաժնետիրական ընկերությունը («ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈL Էս.Էյ.» բանկային խմբի անդամ) – 12.44%:
2.1.4. Բանկի մասնաճյուղերը
Ներկայումս Բանկն ունի 57 մասնաճյուղ: Բանկի կենտրոնական գրասենյակը և 16
մասնաճյուղերը գտնվում են Երևան քաղաքում, իսկ մնացածը` ՀՀ ողջ տարածքում:
Մասնաճյուղերի հասցեները մանրամասն ներկայացված են Ազդագրի 4.3.1.5
մասում:
2.1.5. Բանկի խմբի կառուցվածքը
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն խմբի Մայր կազմակերպությունն է:
Խումբը բաղկացած է Բանկից և դրա դուստր կազմակերպություններից:
Բանկի դուստր կազմակերպություններն են՝ «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ և «ԱԿԲԱ
ԲՐՈՔ» ՍՊԸ:
«ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ իրականացնում է ֆինանսական լիզինգի գծով
գործառնություններ և հիմնադրվել է 2003թ.-ին:
«ԱԿԲԱ ԲՐՈԿ» ՍՊԸ հիմնադրվել է 2004թ.-ին: Կազմակերպությունը ծավալել է
ապահովագրական գծով միջնորդական գործունեություն: Ներկայումս գործունեություն
չի ծավալում:
Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28/04/2017թ.-ի որոշմամբ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն
և
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն ճանաչվել են որպես ֆինանսական
խումբ՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՈՒՄԲ» անվանմամբ:
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է ներդրումային
ֆոնդերի կառավարման գործունեություն և հիմնադրվել է 2013թ-ին :
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«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ նշանակվել է որպես «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՄԲԻ» պատասխանատու անձ:
2.1.6. Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքը
Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքը ներկայացված է Հավելված
4-ում:
2.1.7. Բիզնեսի նկարագիրը
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գործունեությունը թիրախավորված է 3
հիմնական բիզնես ուղղություններով, որոնք են՝ գյուղատնտեսական, մանրածախ և
ՓՄՁ և կորպորատիվ:
Նշված ուղղություններով Բանկի կողմից առաջարկվող հիմնական ծառայություններն
են.
• գյուղատնտեսական, բիզնես, սպառողական և հիփոթեքային վարկերի
տրամադրումը,
• հաշիվների սպասարկումը,
• ցպահանջ և ժամկետային ավանդների ներգրավումը,
• տեղական և միջազգային պլաստիկ քարտերի թողարկումը և սպասարկումը,
• արտարժութային գործառնությունները,
• էլեկտրոնային փոխանցումները, ներառյալ` արագ համակարգերով փոխանցումները,
• հեռահար բանկային ծառայությունները,
• ռեեստրի վարումը և կորպորատիվ արժեթղթերի պահառությունը,
• միջազգային առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը (ակրեդիտիվներ,
երաշխիքներ):
Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների մեջ հատկապես կարևոր տեղ է
հատկացվում վարկային ներդրումներին, որոնք կատարվում են Հայաստանի ողջ
տարածքում:
Բանկի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է նաև ավանդների կայուն
բազայի ընդլայնումը: Բանկը շարունակ ավելացնում է ցպահանջ և ժամկետային
ավանդների ներգրավումը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից:
Բանկը վարում է ակտիվ քաղաքականություն տեղական և միջազգային վճարային
քարտերի թողարկման և սպասարկման ուղղությամբ՝ քարտապանների համար
անկանխիկ գործառնությունները դարձնելով առավել շահավետ, հարմարավետ և
ապահով:
Այժմ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկում և սպասարկում է 3 խոշոր
միջազգային (AmericanExpress, VISA International, MasterCard International), 1 ռուսական
(МИР) և 1 ազգային (ArCa) վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերը: Հարկ է նշել,
որ 2014թ. Բանկը համագործակցության նոր պայմանագիր կնքեց AmericanExpress
ընկերության հետ՝ ևս 7 տարով երկարաձգելով բացառիկության հիմունքներով 2009թ.ին կնքված պայմանագիրը: Բանկը ՀՀ տարածքում ունի բանկոմատների և POS9

տերմինալների բավական ընդլայնված ցանց, որն ապահովում է կանխիկ և անկանխիկ
գործարքների հարմարավետությունը ՀՀ ողջ տարածքում:
Ապահովելով միջազգային փոխանցումների բարձր որակը՝ Բանկն այժմ
անդամակցում է ՀՀ տարածքում գործող 11 արագ դրամական փոխանցումների
համակարգերից 7-ին՝ MoneyGram, RIA Money Transfer, Unistream, IntelExpress, Xpress
Money, Converse Transfer, Sigue Money Transfer:
2.1.8. Ակտիվների որակը
Ստորև ներկայացվում է Բանկի ակտիվների և եկամտաբեր ակտիվների ամփոփ
բնութագիրը.
հազ. ՀՀ դրամով

31.12.2016թ.

Ակտիվներ, այդ թվում՝
Եկամտաբեր ակտիվներ,
այդ թվում՝
Պահանջներ
հաճախորդների
նկատմամբ
Պետական արժեթղթեր
Եկամտաբեր ակտիվների
տեսակարար կշիռը
Բանկի բարձր իրացվելի
ակտիվներ/Ընդհանուր
ակտիվներ Ն21
(հաշվարկված
Կանոնակարգ 2-ի
պահանջներին հմպտ.)

31.12.2015թ.

31.12.2014թ.

(աուդիտ անցած)

(աուդիտ անցած)

(աուդիտ անցած)

283,271,843

272,853,238

291,099,222

209,375,259

199,137,644

206,687,811

174,983,028

177,966,182

184,346,991

24,748,207

18,704,186

8,105,007

73.91%

72.98%

71.00%

29.66%

27.43%

23.08%

2.2. Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր
2.2.1. Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը
Թողարկողին առնչվող ռիսկերի ամբողջական նկարագրությունը ներկայացված է
Ազդագրի 4.2 մասում:
Իր գործունեության ընթացքում Բանկն առնչվում է հետևյալ հիմնական ռիսկերին.
Վարկային ռիսկ - բանկը ենթարկվում է վարկային ռիսկի, որն իրենից
ներկայացնում է ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկը, երբ փոխառուն կամ ֆինանսական
գործիքի պայմանագրային կողմը ի վիճակի չի լինում կատարել իր պայմանագրային
պարտականությունները Բանկի նկատմամբ, որն ազդում է վերջինիս գործունեության
վրա, առաջացնում լրացուցիչ ծախսեր և բացասական անդրադառնում շահույթի վրա:
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Իրացվելիության ռիսկ - ռիսկ, որ Բանկը չի ունենա բավարար իրացվելիություն
սահմանված ժամկետներում ստանձնած պարտավորությունների դիմաց վճարում
կատարելու համար:
Տոկոսադրույքի ռիսկ - այս ռիսկը տոկոսադրույքների անբարենպաստ փոփոխման
արդյունքում ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի կամ դրանց
իրական արժեքի հնարավոր փոփոխության ռիսկն է:
Արտարժութային ռիսկ - այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը
կտատանվի
արտարժույթի
փոխարժեքի
փոփոխությունների
հետևանքով:
Արտարժույթի ռիսկն առաջանում է, երբ արտարժույթով արտահայտված ակտիվները
գերազանցում են կամ պակաս են նույն արտարժույթով արտահայտված
պարտավորություններից:
Գնային ռիսկ - նյութական ակտիվների (գույք, գրավ) գների փոփոխության
արդյունքում բանկի կորստի ռիսկն է:
Գործառնական ռիսկ - աշխատակիցների գործողությունների սխալների, տեխնիկական անսարքության և խարդախությունների հետևանքով Բանկի մոտ առաջացող
միջոցների կորստի հավանականությունն է:
Օրենսդրական և նորմատիվային դաշտի փոփոխության ռիսկ - բանկային
գործունեությանը վերաբերող իրավական և օրենդրական դաշտի անբարենպաստ կամ
անցանկալի փոփոխությունների, պայմանագրերում առկա հակասական դրույթների և
այլ նմանատիպ հանգամանքների հետևանքով կորուստներ կրելու հավանականությունն է:
Համբավի ռիսկ - հավանականությունն է, որ Բանկի վերաբերյալ հանրության
բացասական կարծիքը կհանգեցնի հաճախորդների թվաքանակի նվազմանը,
կոնտրագենտների/հաճախորդների հետ իրականացվող գործառնությունների ծավալի
կրճատմանը, ծախսատար դատական գործընթացների և եկամտաբերության
անկմանը: Այս առումով Բանկը բարձր է գնահատում իր բարի համբավը և գործադրում
լավագույն ջանքեր Բանկի հեղինակության պահպանման ուղղությամբ:
Անհամապատասխանության (non-compliance) ռիսկ - Բանկի հանդեպ
իրավական, վարչական կամ կարգապահական պատժամիջոցների կիրառման, էական
ֆինանսական կորուստների և համբավին սպառնացող վտանգի ռիսկն է:
Երկրի ռիսկ - կախված է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացվածության
մակարդակից, նրա տեղից և դերից, ինչպես նաև տիրող քաղաքական
իրադրությունից: Ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունները
կարող են առաջացնել այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են բերել
տնտեսական ակտիվության և բնակչության եկամուտների նվազման, որն էլ
բացասաբար կանդրադառնա Բանկի կողմից վարկավորվող տնտեսության բոլոր
ճյուղերի վրա:
Մրցակցային պայմանների ռիսկ - շուկայում մրցակից բանկերի կողմից առավել
բարենպաստ պայմաններով նույնանման ծառայությունների մատուցման հետ կապված
Բանկի պոտենցիալ եկամուտները կորցնելու հավանականությունն է:
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2.2.2. Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը
Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համալիր նկարագրությունը ներկայացված է
Ազդագրի 3.1 մասում:
Վարկային կամ դեֆոլտի ռիսկ - առաջանում է, երբ կորպորատիվ պարտատոմս
թողարկողն ապագայում հնարավոր ֆինանսական վիճակի վատթարացման և
սնանկացման հետևանքով չի կարողանում ժամանակին վճարել արժեկտրոնային
վճարումները կամ մայր գումարները:
Տոկոսադրույքի ռիսկ - հաշվի առնելով, որ շուկայական տոկոսադրույքները և
պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կապի մեջ՝ շուկայական
տոկոսադրույքների բարձրացումը կհանգեցնի պարտատոմսերի գների անկմանը այլ
հավասար պայմաններում:
Իրացվելիության ռիսկ - ի հայտ է գալիս, երբ կորպորատիվ պարտատոմսերի
շուկայում ձևավորված իրավիճակի կտրուկ փոփոխության, Բանկի ֆինանսական
վիճակի վատթարացման հետևանքով ներդրողը ցանկացած պահի չի կարողանում իր
համար շահավետ գնով արագ իրացնել պարտատոմսերը և հետևաբար կրում է
ֆինանսկան կորուստներ՝ ստիպված լինելով այդ պարտատոմսերը վաճառել ցածր
գնով:
Գնաճի ռիսկ - քանի որ պարտատոմսերի տոկոսային վճարումները ֆիքսված են,
դրանց իրական արժեքը կարող է նվազել աճող գնաճի պայմաններում: Որքան երկար
է պարտատոմսի ժամկետը, այնքան բարձր է գնաճի ռիսկը:
Վերաներդրման ռիսկ - ի հայտ է գալիս, երբ պարտատոմսից պարբերաբար
ստացվող տոկոսային վճարումները հնարավոր չի լինում ներդնել նվազագույնը
համարժեք եկամտաբերությամբ՝ կապված շուկայում տոկոսադրույքի նվազման հետ:
Արտարժութային ռիսկ - ի հայտ է գալիս արտարժույթի փոխարժեքի
տատանումների պատճառով և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ներդրողի
պարտատոմսերից ստացված եկամուտների վրա, երբ ներդրողը պարտատոմսից
ստացված եկամուտը գնահատում է արտարժույթով:

2.3. Բանկի զարգացման միտումները
2.3.1. Զարգացման միտումները
Առաջիկա ժամանակաշրջանի համար Բանկի հիմնական նպատակը կլինի շուկայում
իր մասնաբաժնի չափավոր մեծացումը և չափավոր շահույթի ստացումը՝ միաժամանակ
պահպանելով իր ֆինանսական կայունությունը և վճարունակության բարձր
մակարդակը:
Բանկը, կատարելագործելով ունիվերսալ առևտրային բանկի իր մոդելը ՀՀ
բանկային համակարգում, շարունակելու է շեշտադրել իր գործունեությունը մանրածախ,
ՓՄՁ և կորպորատիվ, գյուղատնտեսական ուղղություններով: Այս առումով, Բանկի
գործունեությունը նպատակաուղղվելու է ինչպես մատուցվող ծառայությունների
շրջանակի ընդլայնմանը և սպասարկման որակի բարձրացմանը, այնպես էլ նոր
ծառայությունների տրամադրմանը:
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Հարկ է նշել, որ Բանկի գործունեությունը մշտապես գտնվում է վերջինիս կառավարման մարմինների ուշադրության ներքո, որոնք օպերատիվ արձագանքում են
շուկայական իրավիճակի փոփոխություններին` համապատասխանեցնելով այդ գործունեությունը շուկայի պահանջներին, ինչպես նաև նվազեցնելով տարբեր ռիսկային
գործոնների բացասական ազդեցությունը։
2.3.2. Դատական հայցեր, սպասվող փոփոխություններ
2017թ.-ի ընթացքում՝ մինչև Ազդագրի գրանցման ներկայացման օրը Բանկի
գործունեության և ֆինանսական վիճակի էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել:
Գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը և լիցենզիաները ուժի մեջ
են: Բանկը ներգրավված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական իրավական
վարույթների մեջ, որոնք կարող են էականորեն ազդել Բանկի ֆինանսական վիճակի
կամ
շահութաբերության
վրա:
Չեն
սպասվում
նաև
կազմակերպական
փոփոխություններ:

2.4. Աուդիտն իրականացնող անձինք և խորհրդատուներ
Բանկի անկախ աուդիտը վերջին հինգ տարիներին իրականացրել են.
•
•
•

2012-2014թթ.՝ «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ,
2015թ.՝ «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ:
2016թ.՝ «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ:

«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ - հասցե` ՀՀ ք. Երևան 0012, Վաղարշյան 8/1
հեռ.` +(374)10 26 09 54,
ինտերնետային կայք` www.gta.am,
կազմակերպության տնօրեն-բաժնետեր`
Գագիկ Գյուլբուդաղյան։
«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ – հասցե` ՀՀ ք. Երևան 0010 Վ.Սարգսյանի փ. 26/1
«Էրեբունի Պլազա» Բիզնես-կենտրոն, 8-րդ հարկ,
հեռ. +(374)10 56 67 62, ֆաքս +(374)10 56 67 62,
ինտերնետային կայք` www.kpmg.am,
Կազմակերպության տնօրեն` Տիգրան Գասպարյան:
«Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ - հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պող. 1,
գրասենյակ 27,
հեռ.՝ +(374)10 50 07 90,
ինտերնետային կայք` www.ey.com/am,
կազմակերպության տնօրեն` Հակոբ Սարգսյան:
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2.5. Ղեկավարությունը և բաժնետերերը
Բանկի կանոնադրությամբ
մարմինները՝
•
•
•

սահմանված

են

Բանկի

կառավարման

հետևյալ

Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ` Ընդհանուր Ժողով),
Բանկի խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ),
Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենը (այսուհետ` Գլխավոր գործադիր տնօրեն):

Խորհուրդը և Գլխավոր գործադիր տնօրենը կառավարում են Բանկի
գործունեությունը Բանկի կանոնադրությամբ իրենց տրված լիազորությունների
շրջանակներում:
Բանկն ունի գլխավոր հաշվապահ և ներքին աուդիտի ստորաբաժանում:
2.5.1. Բանկի բաժնետերերը
Բանկի նշանակալից բաժնետերերը ներկայացված են Ամփոփաթերթի 2.1.3
մասում:
2.5.2. Բանկի խորհուրդը
Բանկի խորհուրդը բաղկացած է ութ անդամներից՝ Խարհրդի նախագահից և յոթ
անդամներից, որոնց կազմը ներկայացվում է ստորև՝

Անուն ազգանուն

Զբաղեցրած պաշտոն

Փորձառություն

Մարատ Հարությունյան

Բանկի խորհրդի Նախագահ

ավելի քան 21 տարի

Մայա Ատիգ

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 12 տարի

Ֆիլիպ Լեոննարդ

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 20 տարի

Մանասեր Հարությունյան

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 26 տարի

Բագրատ Հեբեյան

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 21 տարի

Ֆրունզ Պողոսյան

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 21 տարի

Ցողիկ Ասոյան

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 21 տարի

Հենրիկ Քոչինյան

Բանկի խորհրդի անդամ

ավելի քան 19 տարի

2.5.3. Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենը
Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենն է Հակոբ Անդրեասյանը. Փորձառությունն
ավելի քան 22 տարի: Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենը ունի 4 տեղակալներ, որոնց
կազմը ներկայացվում է ստորև ՝
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Անուն ազգանուն
Նիկոլայ Հովհաննիսյան

Ստյոպա Զաքինյան

Սեդրակ Ջավադյան

Նորիկ Նազարյան

Զբաղեցրած պաշտոն
Գործառնական կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր
տնօրենի տեղակալ
Ֆինանսական գծով
գլխավոր գործադիր տնօրենի
տեղակալ
Մանրածախ բիզնեսի
գծով գլխավոր գործադիր
տնօրենի տեղակալ
ՓՄՁ, Կորպորատիվ և
Գյուղատնտեսական բիզնեսի
գծով գլխավոր գործադիր
տնօրենի տեղակալ

Փորձառություն
ավելի քան 30 տարի

ավելի քան 17 տարի

ավելի քան 21 տարի

ավելի քան 25 տարի

Բանկի գլխավոր հաշվապահն է Արմեն Հակոբյանը. փորձառությունն ավելի քան 19
տարի:
Բանկի աշխատակիցների թիվը 30.09.2017թ. դրությամբ կազմել է 1335 աշխատող:

2.6. Պարտատոմսերի հիմնական տվյալները
Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական են, ոչ փաստաթղթային, անբաժանելի
են և փոխարկելի չեն: Տոկոսային վճարումները կատարվելու են արժեկտրոնների
միջոցով:
Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են ՀՀ դրամով, դրանց
դիմաց արժեկտրոնային վճարումները նույնպես կատարվում են ՀՀ դրամով:
Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմում է 1 000 000 000 (մեկ
միլիարդ) ՀՀ դրամ:
Տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը կազմում է 10 000 (տաս
հազար) հատ: Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 100 000 (մեկ
հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:
Պարտատոմսերի մարման օր է համարվում տեղաբաշխումը սկսելու օրվան
հաջորդող 24-րդ (քսանչորսերորդ) ամսվա համապատասխան օրը:
Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային եկամուտը հաշվարկվելու
և վճարվելու է կիսամյակային պարբերականությամբ: Տարեկան արժեկտրոնը կազմում է
9.20% (ինը ամբողջ երկու տասնորդական տոկոս):
Արժեկտրոնների հաշվարկման և վճարման օրեր են համարվելու պարտատոմսերի
տեղաբաշխումն սկսելու օրվան հաջորդող 6-րդ, 12-րդ, 18-րդ և 24-րդ ամիսների
համապատասխան օրերը:
Բանկի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական նպատակն է
հանդիսանում շուկայից միջոցների ներգրավումը: Տեղաբաշխման արդյունքում
ներգրավված դրամական միջոցներն ուղղվելու են վարկերի տրամադրմանը։
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2.7. Պարտատոմսերի առաջարկի նկարագիրը
Թողարկողի պարտատոմսերի բաժանորդագրություն չի իրականացվելու:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը սկսվելու է Ազդագիրը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
գրանցումից հետո` 1 ամսվա ընթացքում` Բանկի պաշտոնական կայքում՝ www.acba.am,
տեղաբաշխումը սկսելուց առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ հրապարակված
հայտարարության հիման վրա: Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման օրը
համընկնում է: Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է Բանկի
կենտրոնական գրասենյակի և մասնաճյուղերի միջոցով:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները Բանկի կենտրոնական
գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում սահմանված կարգով պետք է լրացնեն
համապատասխան
պարտատոմսերի
ձեռքբերման
հայտը
և
կատարեն
համապատասխան վճարում, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման
պայմաններն ընդունելը:

2.8

Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ

Ստորև ներկայացվում են Բանկի 2014-2016թթ.-ի, ինչպես նաև 2017թ.-ի 1-ին, 2-րդ և
3-րդ եռամսյակների ամփոփ ֆինանսական տվյալները`
հազ. ՀՀ դրամով
2017թ.
01.01.201730.09.2017

2017թ.
01.01.201730.06.2017

2017թ.
01.01.201731.03.2017

4,500,976

2,728,105

58,570,310

2016թ.

2015թ.

2014թ.

1,475,344

1,822,753

(40,021)

305,824

57,858,613

57,438,618

55,153,612

54,002,500

54,221,241

10.25%

9.43%

10.27%

3.30%

-0.07%

0.56%

4,500,976

2,728,105

1,475,344

1,822,753

(40,021)

305,824

310,051,775

303,072,358

295,761,048

278,062,541

281,976,230

279,391,122

1.94%

1.80%

2.00%

0.66%

-0.01%

0.11%

Զուտ շահույթ շահութահարկի
ծախսի նվազեցումից հետո

4,500,976

2,728,105

1,475,344

1,822,753

(40,021)

305,824

Գործառնական եկամուտ

18,164,135

11,963,015

6,084,344

22,610,372

21,229,967

21,645,947

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) %

24.78%

22.80%

24.25%

8.06%

-0.19%

1.41%

Ցուցանիշի անվանումը

(աուդիտ
չանցած)

Զուտ շահույթ շահութահարկի
ծախսի նվազեցումից հետո
Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի
շահութաբերություն (ROE) %
Զուտ շահույթ շահութահարկի
ծախսի նվազեցումից հետո
Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների
շահութաբերություն (ROA) %

(աուդիտ
չանցած)

(աուդիտ
չանցած)
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18,164,135

11,963,015

6,084,344

22,610,372

21,229,967

21,645,947

310,051,775

303,072,358

295,761,048

278,062,541

281,976,230

279,391,122

7.81%

7.89%

8.23%

8.13%

7.53%

7.75%

310,051,775

303,072,358

295,761,048

278,062,541

281,976,230

279,391,122

58,570,310

57,858,613

57,438,618

55,153,612

54,002,500

54,221,241

529%

524%

515%

504%

522%

515%

13,254,787

8,971,049

4,551,590

17,673,885

17,033,267

17,149,976

236,987,459

233,161,739

224,527,150

204,345,930

218,169,980

207,212,922

7.46%

7.70%

8.11%

8.65%

7.81%

8.28%

24,332,789

16,263,731

8,069,384

31,617,621

32,226,144

30,869,142

236,987,459

233,161,739

224,527,150

204,345,930

218,169,980

207,212,922

13.69%

13.95%

14.38%

15.47%

14.77%

14.90%

Տոկոսային ծախսեր

11,078,002

7,292,682

3,517,794

13,943,736

15,192,877

13,719,166

Պարտավորություններ, որոնց
գծով կատարվում են
տոկոսային ծախսեր

264,135,982

255,268,199

246,219,026

212,432,752

223,254,625

215,562,432

5.59%

5.71%

5.71%

6.56%

6.81%

6.36%

4,500,976

2,728,105

1,475,344

1,822,753

(40,021)

305,824

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2401

2182

2361

729.10

(16.01)

122.33

8.10%

8.24%

8.66%

8.91%

7.97%

8.53%

Գործառնական եկամուտ
Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Ակտիվների օգտագործման
գործակից (AU) %
Ընդհանուր ակտիվների միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի միջին
մեծություն
Սեփական կապիտալի
մուլտիպլիկատոր (EM) %

Զուտ տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների
միջին մեծություն
Զուտ տոկոսային մարժա (NIM)
%

Տոկոսային եկամուտ
Եկամտաբեր ակտիվների
միջին մեծություն
Եկամտաբեր ակտիվների
եկամտաբերություն %

Ծախսատարություն այն
պարտավորությունների,
որոնց գծով կատարվում են
տոկոսային ծախսեր%
Զուտ շահույթ շահութահարկի
գծով ծախսի
նվազեցումից հետո
Բաժնետոմսերի միջին կշռված
թիվը
Զուտ շահույթ մեկ
բաժնետոմսի հաշվով (EPS) %

Սպրեդ

Ֆինանսական

գործակիցների

հաշվարկման

Հավելված 3-ում:
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բանաձևերը

ներկայացված

են

Ագրոպրոգրեսս» ընկերությունների հետ համատեղ հաջողությամբ իրականացրին
բանկի ստեղծման եռափուլ ծրագիրը.
• ծրագրի իրականացման առաջին փուլում (1993–1994թթ.) ուսումնասիրվեցին
Հայաստանի գյուղատնտեսության ֆինանսավորման հնարավոր տարբերակները,
որի արդյունքում առաջարկվեց Եվրոպական կոոպերատիվ բանկի մոդելով
գյուղատնտեսական բանկի ստեղծման գաղափարը:
• 1994թ. սեպտեմբերից մինչև 1995թ. դեկտեմբերն ընկած ժամանակաշրջանում
տեղի ունեցավ Բանկի կառուցվածքային հիմնադրում, որի հիմնական ձեռքբերումը
եղավ 60 գյուղացիական փոխօգնության միավորումների ստեղծումը: Գյուղացիական
փոխօգնության միավորումներ ստեղծվեցին Հայաստանի չորս մարզերում`
Արմավիրում (Էջմիածին), Արարատում (Արտաշատ), Շիրակում (Գյումրի) և Վայոց
Ձորում (Եղեգնաձոր):
• Գործառնական հիմնադրումը (1996թ.) նշանավորվեց Բանկի և նրա երեք
մասնաճյուղերի ստեղծմամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ԿԲ-ի
կողմից 1996թ. մարտի 29-ին բանկային գործառնությունների իրականացման
արտոնագրի տրամադրմամբ:
Բանկի նշանակալից բաժնետերերն են՝
• «ԱԿԲԱ
ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ»
փակ
բաժնետիրական
ընկերությունը,
որի
մասնակցությունը Բանկի կանոնադրական կապիտալում կազմում է 72%,
• ֆրանսիական խոշորագույն բանկերից՝ «ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈL Էս.Էյ.», որի
մասնակցությունը կազմում է կանոնադրական կապիտալի 15.56%-ը,
• «Սակամ Ինտերնասիոնալ» պարզ բաժնետիրական ընկերությունը («ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈL Էս.Էյ.» բանկային խմբի անդամ)` 12.44%-ը,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ հիմնադրման օրվանից շուրջ 20 տարի
հանդիսանում է Հայաստանի խոշորագույն և ֆինանսապես կայուն բանկերից մեկը:

4.3.1.4. Բանկի գտնվելու վայրը, կապի միջոցները
Բանկի գտնվելու վայրն է` Արամի 82-84, Երևան 0002, ՀՀ:
Կապի միջոցները`
Հեռ.` +(374)10 31 88 88,
Ֆաքս` +(374)10 54 34 85,
էլ. Փոստ` acba@acba.am,
Ինտերնետային կայք` www.acba.am:
Բանկի հիմնադրման երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն:
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4.5. Թողարկողի կառուցվածքը
4.5.1. Բանկի խմբի կառուցվածքը
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն խմբի մայր կազմակերպությունն է:
Խումբը բաղկացած է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ բանկից և դրա դուստր
կազմակերպություններից:
Բանկի դուստր կազմակերպություններն են` «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն և «ԱԿԲԱ
ԲՐՈՔ» ՍՊԸ-ն:
«ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն գրանցվել է 2003թ.-ի ապրիլի 23-ին ՀՀ ԿԲ կողմից
թիվ 4 արտոնագրային համարով և գործում է Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության համաձայն:
Կազմակերպությունը իրականացնում է ֆինանսական
լիզինգի գծով գործառնություններ:
Հարկ է նշել նաև որ, «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն 2017թ.
դեկտեմբերին ֆրանսիական «ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԼԻԶԻՆԳ ԸՆԴ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳ»
ընկերությունից և 3 ֆիզիկական անձանցից գնել է վերջիններիս պատկանող՝ «ԱԳԲԱ
ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում ունեցած՝ ընդհանուր թվով, 92 հատ
բաժնետոմսերը: Գործարքի արդյունքում «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
մասնակցությունը «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում կազմել է
100%:
«ԱԿԲԱ ԲՐՈԿ» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2004թ.-ին ՀՀ-ում: Կազմակերպությունը
գրանցվել է 2004թ.-ի հուլիսի 29-ին ՀՀ ԿԲ-ի կողմից: «ԱԿԲԱ ԲՐՈԿ» ՍՊԸ-ն ծավալել է
ապահովագրական
գծով
միջնորդական
գործունեություն,
իսկ
ներկայումս
գործունեություն չի իրականացնում:
Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28/04/2017թ.-ի որոշմամբ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն
և
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն ճանաչվել են որպես ֆինանսական
խումբ՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՈՒՄԲ» անվանմամբ:
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն գրանցվել է 19.11.2013թ.-ին ՀՀ
կենտրոնական

բանկի

խորհրդի

որոշմամբ

(գրանցման

համարը՝

2):

Կազմակերպությունը ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված է իրականացնել ներդրումային
ֆոնդերի

կառավարչի

գործունեություն

և

ներկայումս

հանդիսանում

է

ՀՀ-ում

կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարում իրականացնող 2 ընկերություններից մեկը:
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն նշանակվել է որպես «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՄԲԻ» պատասխանատու անձ:

4.6. Զարգացման վերջին միտումները
4.6.1. Բանկի ծառայությունների ծավալների փոփոխման միտումները
Վերջին հաշվետու տարվա ավարտից մինչև Ազդագրի ներկայացման օրն ընկած
ժամանակահատվածում Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների
էական փոփոխություն չի գրանցվել, որոնք ողջամիտ ներդրողը կկարևորեր
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4.7.4. Թողարկողի մասնաճյուղերի կառավարիչները
Սույն Ազդագրի պատրաստման պահին Բանկի ոչ մի մասնաճյուղ չէր կենտրոնացրել
Բանկի ակտիվների 10 և ավելի տոկոսը:
4.7.5. Շահերի բախումը
Բանկի և Բանկի կառավարմանը մասնակցող անձանց միջև շահերի բախումը
բացակայում է:

4.8. Հսկող անձինք
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով Բանկը գտնվում է ներքոնշյալ
անձանց ուղղակի և անուղղակի հսկողության տակ՝
1. ՈՒղղակի հսկողություն իրականացնող անձինք են՝
• «ԱԿԲԱ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը – ունի ուղղակի
նշանակալից մասնակցությունը Բանկի կապիտալում՝ 72% (1,800 բաժնետոմս),
• Կրեդիտ Ագրիկոլ բաժնետիրական ընկերություն - ունի ուղղակի նշանակալից
մասնակցություն Բանկի կապիտալում` 15.56% (389 բաժնետոմս),
• Սակամ Ինտերնասիոնալ պարզ բաժնետիրական ընկերություն – ունի
ուղղակի նշանակալից մասնակցություն Բանկի կապիտալում` 12.44% (311
բաժնետոմս)
2. Անուղղակի հսկողություն իրականացնող անձինք`
• ՍԱՍ Ռյու դե լա Բոեթի (SAS Rue de la Boétie) – ունի անուղղակի նշանակալից
մասնակցություն (Սակամ Ինտերնասիոնալ Բաժնետիրական Ընկերության 100%
մասնակիցն է,Կրեդիտ Ագրիկոլ բաժնետիրական ընկերության 56% մասնակիցն է ):

4.9. Ակտիվներ և պարտավորություններ, ֆինանսական վիճակ
4.9.1. Պատմական և միջանկյալ ֆինանսական տեղեկատվություն
Բանկի 2014, 2015 և 2016թթ.-ի աուդիտորական եզրակացությամբ հաստատված
տարեկան
ֆինանսական
հաշվետվությունները
և
անկախ
Աուդիտորական
եզրակացությունները (պատճենները), ինչպես նաև 2017թ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ
եռամսյակների միջանկյալ հաշվետվությունները ներկայացված են սույն ազդագրին
Հավելված 5-ում:
Ցանկության դեպքում ներդրողները Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները
կարող են բեռնել նաև Բանկի ինտերնետային կայքից հետևյալ հասցեով՝
https://www.acba.am/hy/reports:
4.9.2. Բանկի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխություններ
Բանկի ֆինանսական վիճակի վրա ազդող էական փոփոխություններ տեղի չեն
ունեցել:
72

