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ՈՐՊԵՍ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԹՈՂԱՐԿՈՂ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ
ՄԻՋԱՆԿԱՅԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ

Հաշվեկշռային հիմնական ցուցանիշներ
Հաշվետու միջանկյալ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Բանկ) ակտիվները կազմել են 311 մլրդ ՀՀ
դրամ՝ 2017թ.-ի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում նվազելով 6.7 մլրդ դրամով,
սակայն տարվա ընթացքում աճելով 9.8%-ով (կամ 27.8 մլրդ դրամով):
Բանկի ակտիվների գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում հաճախորդներին
տրամադրված վարկերին՝

31.12.17թ.-ի վերջի դրությամբ կազմելով ակտիվների

60.2%: Բանկի վարկային պորտֆելը տարվա ընթացքում աճել է 12.1 մլրդ ՀՀ
դրամով (կամ 6.3%-ով)` 31.12.17թ կազմելով 204 մլրդ ՀՀ դրամ: Տարվա ընթացքում
Բանկը էականորեն ավելացրել է ՀՀ դրամով վարկերի տեսակարար կշիռը
ընդհանուր պորտֆելում: Այսպես, հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
Բանկի կողմից ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի կշիռը ընդհանուր պորտֆելում
կազմել է 63%: Նշենք, որ նույն ցուցանիշը 30.06.17թ.-ի դրությամբ կազմել է 57%,
իսկ 31.12.16թ.-ի դրությամբ՝ 54% (ՀՀ դրամով պորտֆելի տարեկան աճը կազմել է
24 մլրդ ՀՀ դրամ):
Բանկի դրամական միջոցները (կանխիկ դրամական միջոցներ, մնացորդներ
ՀՀ կենտրոնական բանկում և այլ թղթակից բանկերում) 31.12.17թ.-ի դրությամբ
կազմել են 70.3 մլրդ ՀՀ դրամ, որը կազմում է Բանկի ընդհանուր ակտիվների 23%-ը:
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Բանկի ներդրումները պարտատոմսերում կազմել են 20.7 մլրդ ՀՀ դրամ`
տարեսկզբի 26.3 մլրդ դրամի փոխարեն: 31.12.17թ.-ի դրությամբ նշված պորտֆելի
70%-ը կազմել են արտարժութային պարտատոմսերը:
Ակտիվների աճին զուգընթաց տարվա ընթացքում 10.6%-ով աճել են նաև
Բանկի պարտավորությունները՝ 31.12.17թ.-ին կազմելով 250.8 մլրդ ՀՀ դրամ:
2017թ.-ի ընթացքում էականորեն աճել են հաճախորդների ցպահանջ և
ժամկետային ավանդները: Այսպես, 31.12.17թ.-ի դրությամբ նշված պորտֆելը
կազմել է 159 մլրդ ՀՀ դրամ՝ միջանկյալ հաշվետու ժամանակահատվածի
ընթացքում աճելով 13%-ով, իսկ տարվա ընթացքում՝ 39%-ով:

Ընդ որում Բանկը

տարվա ընթացքում գրեթե կրկնապատկել է հաճախորդների տեղական արժույթով
ցպահանջ և ժամկետային ավանդների պորտֆելը՝ նշված պորտֆելի կշիռը
ընդհանուր պորտֆելում հասցնելով

ավելի քան 40%-ի: Ինչ վերաբերում է

ավանդների կառուցվածքին ըստ ժամկետայնության՝ ժամկետային ավանդները
կազմել են ավանդային պորտֆելի 76%-ը, իսկ ցպահանջ ավանդները՝ 24%-ը:
Միաժամանակ ՀՀ Կենտրոնական բանկի և Կառավարության, բանկերի և
միջազգային

ֆինանսական

կազմակերպությունների

նկատմամբ

պարտավորությունները տարվա ընթացքում նվազել են 24%-ով՝ 31.12.17թ.-ին
կազմելով 82.8 մլրդ ՀՀ դրամ: Նշենք նաև, որ այս պարտավորությունները 2017թ.-ի
առաջին կիսամյակում փոքր-ինչ աճել էին (աճը՝ 5%), իսկ երկրորդ կիսամյակի
ընթացքում

նվազել

27%-ով՝

պայմանավորված

Բանկի

կողմից

պլանային

մարումներով և իրացվելիության կառավարման տեսանկյունից նոր ռեսուրսների
ներգրաման անհրաժեշտության բացակայությամբ:
Հաճախորդներին գումարների կուտակման այլընտրանքային պրոդուկտ
առաջարկելու,

ինչպես

նաև

ՀՀ-ում

կապիտալի

մասնակցությունն ունենալու նպատակով՝

շուկայի

զարգացմանն

իր

Բանկը 2017թ.-ին առաջին անգամ
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թողարկել է պարտատոմսեր: Առաջին թողարկումը տեղի է ունեցել 2017թ.-ի
օգոստոսին՝

5

մլն

ԱՄՆ

դոլար

անվանական

արժեքով,

2.5

տարի

ժամկետայնությամբ և 5.5% արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ պարտատոմսերի
թողարկմամբ: Հաջողությամբ տեղաբաշխելով նշված ամբողջ պորտֆելը՝ Բանկը
դեկտեմբեր ամսին թողարկել է տեղական արժույթով, 2 տարի ժամկետայնությամբ,
1 մլրդ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով պարտատոմսեր՝ 9.2% արժեկտրոնային
եկամտաբերությամբ: Արժեթղթերի թողարկումը հետագա տարիներին ևս կկրի
շարունակական բնույթ:
31.12.17թ.-ի դրությամբ Բանկի կապիտալը կազմել է 60.2 մլրդ ՀՀ դրամ՝
տարվա

ընթացքում

աճելով

3.6

մլրդ

ՀՀ

դրամով

(միջանյալ

հաշվետու

ժամանակաշրջանում Բանկի կապիտալը աճել է 1.5 մլրդ ՀՀ դրամով): Կապիտալի
աճը պայմանավորված է եղել տարվա ընթացքում ձևավորված շահույթով: 2017թ.-ին
Բանկը վճարեց բաժնետերերին 1 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի շահութաբաժին:
Նշենք, որ 2017թ.-ի ընթացքում փոքր-ինչ փոփոխության է ենթարկվել Բանկի
բաժնետիրական կառուցվածքը: 2017թ.-ին Բանկի բաժնետերեր՝ ՀՀ տասը մարզերի
ԳՓՄՄ-ները, միավորվելով ստեղծեցին «ԱԿԲԱ Ֆեդերացիա» փակ բաժնետիրական
ընկերությունը, որը դարձավ Բանկի խոշորագույն բաժնետեր՝ 72% բաժնեմասով:

Եկամուտների և ծախսերի հիմնական ցուցանիշներ
Բանկի զուտ տոկոսային եկամուտները դիտարկվող տարվա համար կազմել
են 17.1 մլրդ ՀՀ դրամ:
Բանկը տարվա ընթացքում մշտապես ունեցել է իրացվելության ավելցուկ, որը
հիմնականում ներդրել է կարճաժամկետ գործիքների մեջ: 2017թ.-ի ընթացքում
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ներդրումային գործառնություններից տոկոսային եկամուտը կազմել է 2.8 մլրդ ՀՀ
դրամ:
Միաժամանակ, ստացված զուտ կոմիսիոն վճարները կազմել են 2.3 մլրդ ՀՀ
դրամ, նախորդ տարվա 1.6 մլրդ ՀՀ դրամի փոխարեն: Աճը հիմնականում
պայմանավորված է եղել վճարային քարտերով գործառնություններից ստացված
կոմիսիոն եկամուտների աճով: Նշենք նաև, որ Բանկը տարվա ընթացքում ավելի
քան 13 000 հատով ավելացրել է գործող քարտերի քանակը ՝ 31.12.17թ.-ի դրությամբ
հասցնելով տրամադրված քարտերի քանակը ավելի քան 219 000-ի:
Բանկը տարվա ընթացքում աճեցրել է նաև առևտրային գործառնություններից
ստացված եկամուտները՝ հասցնելով այն 1.6 մլրդ ՀՀ դրամի: Նշենք, որ նույն
ցուցանիշը երկրորդ կիսամյակի համար կազմել է ավելի քան 1.0 մլրդ ՀՀ դրամ՝
գերազանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի եկամուտները ավելի
քան 30%-ով:
Արդյունքում Բանկի գործառնական եկամուտները տարվա ընթացքում աճել
են 363 մլն ՀՀ դրամով (2%-ով)՝ կազմելով 24 մլրդ ՀՀ դրամ:
Ընդհանուր վարչական և այլ գործառնական ծախսերը տարվա ընթացքում
աճել են 7.5%-ով՝ կազմելով 14.8 մլրդ ՀՀ դրամ: Բանկը տարվա ընթացքում
ավելացրել է նաև աշխատակիցների քանակը՝ տարեվերջի դրությամբ հասցնելով
այն 1348-ի:
Բանկի զուտ մասհանումները 2017թ.-ին կազմել են 2.4 մլրդ ՀՀ դրամ, որից
75%-ը բաժին է ընկնում վարկերի և հաճախորդների փոխատվությունների գծով
զուտ

մասհանումներին:

Նշենք,

որ

նախորդ

տարվա

համադրելի

ժամանակահատվածում զուտ մասհանումները կազմել են 7.2 մլրդ ՀՀ դրամ:
31.12.17թ.-ի դրությամբ չաշխատող վարկերը կազմել են բանկի վարկային
պորտֆելի 10.6%: Համեմատության համար նշենք, որ 2017թ.-ի ընթացքում
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ցուցանիշը բարելավվել է 3.3 տոկոսային կետով, իսկ միայն երկրորդ կիսամյակի
ընթացքում՝ 1.6 տոկոսային կետով:
Արդյունքում, 2017թ.-ին Բանկն ունեցել է 5 490 825 հազ. ՀՀ դրամի զուտ
շահույթ: Բանկի ակտիվների շահութաբերությունը 2017թ.-ի տվյալներով կազմել է
1.8%, իսկ կապիտալի շահութաբերությունը՝ 9.4%:

Մրցակցային դիրքի վերլուծություն
2017թ.-ի վերջի դրությամբ ՀՀ-ում գործել են 17 առևտրային բանկեր:
Կապիտալի նվազագույն

շեմի ապահովման նպատակով՝ 2016թ.-ի ընթացքում

բանկային համակարգում տեղի ունեցան 4 միաձուլումներ: 2017թ.-ի ընթացքում նոր
միաձուլումներ կամ կլանումներ տեղի չեն ունեցել:
2017թ.-ի ընթացքում բանկային համակարգը շարունակել է հիմնական
ֆինանսական ցուցանիշների գծով իր դրական դինամիկան՝ տարվա ընթացքում
արձանագրելով ակտիվների 6.7%, վարկային պորտֆելի 3.5%, հաճախորդների
նկատմամբ

պարտավորությունների

ժամանակահատվածում,
հաճախորդների

Բանկի

նկատմամբ

9.9%

և

կապիտալի

ակտիվները,

պարտավորությունները

5.8%

վարկային
և

աճ:

Նույն

ներդրումները,

կապիտալը

աճել

են

համապատասխանաբար 9.8%-ով, 5.5%-ով, 27.6%-ով և 6.4%-ով: Ինչպես երևում է,
Բանկը տարվա ընթացքում վերոնշյալ ցուցանիշների գծով արձանագրել է ավելի
արագ աճ:
Ստորև ներկայացված են Բանկի հիմնական մրցակցային առավելությունները:
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Տոկոսային



և

ոչ

տոկոսային

բարձր

եկամուտների

գեներացման

կարողություններ (արտահայտված տոկոսային մարժայով, ինչպես նաև
գործառնական եկամուտներ/ակտիվներ հարաբերակցությամբ):
Բանկի տոկոսային մարժան հաշվետու տարվա տվյալներով կազմել է 5.6%՝
ավելի քան երկու անգամ գերազանցելով ակտիվներով խոշոր 3 բանկերի միջին
ցուցանիշը:

2017թ.-ի

համար

գործառնական

եկամուտներ/ակտիվներ

հարաբերակցությունը կազմել է 8%՝ կրկին արձանագրելով կրկնակի ավելի բարձր
մակարդակ, քան ակտիվներով խոշոր 3 բանկերի միջին ցուցանիշն է:
Վարկային և ավանդային պորտֆելների առավել ցածր դոլարիզացիա:



Չնայած

նրան,

որ

Հայաստանում

դոլարայնացման

մակարդակը

2017թ.-ի

ընթացքում նվազել է, այնուամենայնիվ այն շարունակում է մնալ բարձր: Այսպես,
2017թ.-ի ընթացքում ռեզիդենտների արտարժութային վարկերի և ռեզիդենտների
ընդհանուր վարկերի հարաբերակցությունը նվազել է 3.6 տոկոսային կետով՝
տարեվերջին կազմելով 61.4%, իսկ ռեզիդենտների արտարժութային ավանդների և
ռեզիդենտների ընդհանուր ավանդներիի հարաբերակցությունը նվազել է 4.6
տոկոսային կետով՝ տարեվերջին կազմելով 55.3%1: Տարեվերջի դրությամբ, Բանկի
կողմից

արտարժույթով տրամադրված վարկերի կշիռը կազմել է ընդհանուր

վարկային պորտֆելի 37%, իսկ արտարժութային ավանդային պորտֆելի կշիռը՝
ընդհանուր ավանդային պորտֆելի 59%-ը:


Կապիտալիզացիայի բարձր մակարդակ:
31.12.17թ.-ի դրությամբ բանկը կապիտալի մեծությամբ զբաղեցրել է 3-րդ

տեղը, սակայն կապիտալի համարժեքության ցուցանիշով բանկը գերազանցել է իր
բոլոր հիմնական մրցակիցներին՝ տարեվերջին արձանագրելով 19.4% կապիտալի
համարժեքության ցուցանիշ:

1

ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, Դեկտեմբեր 2017
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Վարկանիշ
2017

թվականի

գործակալությունը

մայիսին,

(Fitch

Ratings)

հեղինակավոր
Բանկին

Ֆիթչ

շնորհել

է

վարկանիշային
«Երկարաժամկետ

պարտավորություններ թողարկողի» B+ վարկանիշ` կայուն հեռանկարով (long-term
Issuer Default Rating IDR): Համաձայն գործակալության կողմից հրապարակված
զեկույցի՝ Բանկն արժանացել է նման գնահատականի հաշվի առնելով ներքին
ֆինանսական

կենսունակությունը,

գյուղատնտեսության

Բանկի

ֆինանսավորման

բացարձակ
ոլորտում,

առաջատար

դիրքը

ենթակառուցվածքային

հագեցվածությունը, այդ թվում՝ մասնաճյուղերի առկայությունը հանրապետության
բոլոր մարզերում, ինչպես նաև իրացվելիության բարձր մակարդակը:
Fitch

Ratings

գործակալության

կողմից

ստացված

վարկանիշային

գնահատականը հնարավոր ամենաբարձրն է ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող
ընկերությունների համար, և այն վերահաստատում է Բանկի առաջատար դիրքը և
թափանցիկ ֆինանսական կառույց լինելու փաստը:
Նշենք նաև, որ 2017թ.-ի նոյեմբերին, Fitch Ratings գործակալությունը, Բանկի
կողմից այս տարի թողարկված 5 մլն ԱՄՆ դոլարի պարտատոմսերին ևս շնորհել է
«B+» երկարաժամկետ վարկանիշ, որը հավասարեցված է բանկին շնորհված
երկարաժամկետ պարտավորություններ թողարկողի վարկանիշին։
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Հետագա զարգացման նկարագիր
Առաջիկա տարիների համար համար Բանկը կանխատեսում է ապահովել
կայուն

աճ

իր

հիմնական

ծառայությունները

ֆինանսական

կթիրախավորվեն

ցուցանիշների

հաճախորդների

գծով:

երեք

Բանկի

հիմնական

սեգմենտների (Գյուղատնտեսական, Մանրածախ, ՓՄՁ և կորպորատիվ) վրա:
Ակտիվների աճը կզուգակցի վարկային պորտֆելի շարունական աճով: Ունենալով
ինչպես դրամային, այպես էլ արտարժութային ռեսուրսների զգալի պաշար՝ Բանկը
շարունակելու

է

ակտիվ

գյուղատնտեսությանը
գյուղատնտեսական
գյուղացիական

վարկավումը:
աջակցման

վարկեր

Մասնակցելով
ծրագրերին,

հիմնականում

տնտեսություններին,

ՀՀ

ՀՀ

կառավարության՝

Բանկը

մարզերում`

կտրամադրի

միջին

գյուղատնտեսական

և խոշոր
մթերքների

արտադրությամբ և վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպություններին, ինչպես
նաև Բանկը իր սեփական միջոցներով կշարունակի վարկավորել ինչպես մանր,
այնպես էլ միջին և խոշոր գյուղացիական տնտեսություններին:
Բանկի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է նաև հիմնական
ավանդների կայուն բազայի ընդլայնումը: Բանկը կփորձի ավելացնել ընդհանուր
ավանդների բազան Բանկի պարտավորություններում:
Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետազոտությունների
արդյունքները հանգում են այն եզրակացությանը, որ առաջիկա տարիների
ընթացքում

նորագույն

տեխնոլոգիաների

արագ

զարգացումը,

դեմոգրաֆիկ

փոփոխությունները, հաճախորդների նոր տեսակի պահանջմունքների ձևավորումը
և կարգավորող մարմինների վերահսկողական պահանջների խստացումը բանկային
համակարգը կենթարկի լուրջ փոփոխությունների:
Վերոնշյալ գործոնները էական ազդեցություն կունենան նաև hայաստանյան
բանկային

շուկայի

վրա:

Սույն

գործոններով

պայմանավորված՝
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մարտահրավերներին դիմակայելու և դրանց շնորհիվ մրցակցային առավելություն
ստանալու համար Բանկի կողմից նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ
փոփոխությունները՝


Սպասարկման

ցանցի

հնարավորությունների

օպտիմալացում՝

ընդլայնման

հեռահար

նպատակով:

սպասարկման

Սպասարկման

ցանցի

օպտիմալացումը պայմանավորված կլինի մասնաճյուղային, բանկոմատային
ցանցի և հատկապես ինքնասպասարկման ուղիների վերազինմամբ և
զարգացմամբ՝ հաճախորդներին առաջարկվող բանկային ծառայություններից
օգտվելու

հասանելիության

նպատակով:

Նշված

գործունեության

և

հարմարավետության

փոփոխությունները

արդյունավետությունը

և

բարձրացման

կբարձրացնեն

կբարելավեն

Բանկի

հաճախորդների

կողմից բանկային ծառայություններից օգտվելու հարմարավետությունը:


Ավելի հաճախորդակենտրոն բիզնես մոդելի ձևավորում, որը ենթադրում է
հաճախորդների հետ հաղորդակցման գործընթացի բարելավում, ինչպես նաև
ֆինանսաբանկային շուկայի ծառայությունների և սպասարկման նկատմամբ
հաճախորդների
կարիքներին

կարիքների

բավարարող

ավելի

խորը

թիրախային

ուսումնասիրություն

լուծումների

և

այդ

առաջարկում:

Այս

փոփոխությունների արդյունքում ակնկալվում է ստանալ հաճախորդների
կողմից բարձրացված խնդիրներին ավելի արագ արձագանքում, հետադարձ
կապի ուժեղացում և հաճախորդների փորձի բարելավում:


Բիզնես և գործառնական մոդելի պարզեցումը հաջորդ կարևոր քայլերից մեկն
է, որը ընկերությունը դարձնելով ավելի ճկուն, հնարավորություն կտա արագ
արձագանքել

ինչպես

փոփոխություններին

և

ներքին,

այնպես

մարտահրավերներին,

էլ
ինչն

արտաքին
իր

շուկայի

հերթին

կտա

հնարավորություն բավարարել հաճախորդների/շուկայի պահանջներն ու
ապահովել մրցակցային առավելություն:
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Հաճախորդների

սեգմենտավորման

և թիրախավորման

մեխանիզմների

առավել էֆեկտիվ կիրառման արդյունքում՝ կիրականացվեն ճիշտ վերադիր և
խաչադիր վաճառքներ:
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ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
2017թ. արտաքին միջավայրում նկատվել է տնտեսական աճի տեմպի արագացման
միտում: Մասնավորապես, ՌԴ-ում, որը հանդիսանում է ՀՀ կարևոր առևտրային
գործընկեր և աշխատանքային միգրանտներ ընդունող երկիր, 2017թ. արձանագրվել
է մոտ 1.5% ՀՆԱ աճ և գործազրկության տեմպերի կրճատման միտում, ինչը
կանխատեսվում է, որ կպահպանվի նաև հաջորդ տարիներին: Որոշակի դրական և
կայունացման միտում է նկատվել նաև նավթի շուկայում, և կանխատեսվում է, որ
կայուն տեմպը կպահպանվի նաև հաջորդ տարիների ընթացքում: Նշված դրական
մակրոտնտեսական տենդենցներ հիման վրա, Բանկի կողմից կանխատեսվում են ոչ
առևտրային նպատակով դրամական փոխանցումների ներհոսքի աճ:
2017թ. ՀՀ-ում դրսևորվել է տնտեսական աճի միտում, որի համար խթան են
հանդիսացել ԿԲ կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականության
ընդլայնումը,

Կառավարության

կողմից

ներդրումների

խթանմանը

նպաստող

քաղաքականությունը, ՌԴ-ից դրամական փոխանցումների ներհոսքի աճը, ինչպես
նաև արտաքին պահանջարկի աստիճանաբար վերականգնումը: Երկնիշ աճ է
արձանագրվել արդյունաբերության, ծառայությունների, առևտրի շրջանառության և
արտահանման

ոլորտներում: Մակրոտնտեսական ցուցանիշների

բարելավումը

դրական է անդրադարձել ՀՀ բանկային համակարգի վրա՝ նպաստելով նախորդ
տարվա նկատմամբ չաշխատող ակտիվների տեսակարար կշռի 0.97 տոկոսային
կետով նվազմանը (4.99%): 2017թ. ընթացքում արձանագրվել է 1.0% գնաճ` 2016
թվականի -1.4% համեմատ: Համաձայն ՀՀ ԿԲ գնահատումների՝ գնաճային
միտումները կպահպանվեն նաև 2018 թվականին՝ մոտենալով 4% թիրախային
մակարդակին:
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ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
2017թ. ընդհանուր գործունեության արդյունքում Բանկը գործել է սահմանված
ռիսկի ախորժակի սահմաններում: Մասնավորապես, կապիտալի համարժեքության
նորմատիվի փաստացի արժեքը զգալիորեն գերազանցել է ինչպես ներքին, այնպես
էլ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված նվազագույն շեմը: Բանկի ռիսկով կշռված
ակտիվների գերակշիռ մասի աղբյուր է հանդիսանում վարկային ռիսկը, ինչը
պայմանավորված է գործունեության հիմնական ուղղվածությամբ: Նույնիսկ սթրեսթեստի

վատատեսական

սցենարում

Բանկը

չի

խախտել

Կապիտալի

համարժեքության ներքին և ՀՀ ԿԲ նորմատիվային նվազագույն մեծությունը և ունի
կապիտալի զգալի պաշար տնտեսական ցնցումներին դիմակայելու համար:

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿ
Բանկի խնդրահարույց վարկերի (համաձայն ՀՀ ԿԲ կարգի հսկվող, ոչ
ստանդարտ, կասկածելի դասերով դասակարգված վարկեր) ցուցանիշը 2017թ.-ի
վերջի դրությամբ կազմել է 4.72%, որը ցածր է ՀՀ բանկային համակարգի միջին
ցուցանիշից (4.99%): Ընդ որում, մակրոտնտեսական

դրական ցուցանիշների և

բանկի հետևողական քաղաքականության արդյունքում հաջողվել է զգալիորեն
բարելավել

վարկային

պորտֆելի

որակը՝

չաշխատող

կրճատելով

3.65%-ով:

Ընդհանուր

վարկային

վարկերի

պորտֆելի

ցուցանիշը

կենտրոնացումների

մակարդակն ըստ տնտեսության ճյուղերի և խոշորագույն հաճախորդների գտնվել է
սահմանված

նպատակակետերի

շրջաններում: 2017թ. իրականացված

սթրես

թեստերի արդյունքներով վարկային ռիսկի մեծությունը գտնվել է ընդունելի
մակարդակում՝ հաշվի առնելով սթրեսային իրավիճակի հնարավոր ազդեցության և
վերջինիս ի հայտ գալու հավանականության համադրությունը:
Բանկի վարկային քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկն է եղել
վարկային պորտֆելի դիվերսիֆիկացիայի բարձրացումը: Համապատասխան քայլեր
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են ձեռնարկվել վարկերի տրամադրման որոշումների կայացման ավտոմատացված
համակարգերի ստեղծման և վարկունակության գնահատման ներքին սքորինգային
համակարգերի բարելավման ուղղությամբ:

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿ
Շուկայական ռիսկի հայեցակարգում հիմնական ռիսկի աղբյուրներն են
արտարժութային փոխարժեքների և տոկոսադրույքների տատանողականությունը:
2017թ.-ի

ընթացքում

դրամավարկային

ՀՀ

ԿԲ-ն

շարունակել

քաղաքականությունը:

է

Տարեսկզբին

պահպանել

խթանող

վերաֆինանսավորման

տոկոսադրույքի 0.25% կրճատումից հետո ՀՀ ԿԲ-ն այն պահել է կայուն 6%-ի
սահմաններում: Շուկայական տոկոսադրույքները դրսևորել են նվազման միտում,
ինչը պայմանավորված է եղել նաև ՀՀ բանկային համակարգում ավելցուկային
իրացվելիության
ուղղությամբ

առկայությամբ,

մրցակցության

ինչպես

բարձր

նաև

հաճախորդների

տեմպերով: Միջազգային

ներգրավման

տոկոսադրույքի

շուկայում, մասնավորապես LIBOR-ի գծով, դրսևորվել է հակառակ տենդենցը՝
տարեվերջին նկատվել է տոկոսադրույքների կայուն աճի միտում, ինչը հանդիսացել
է տոկոսադրույքի ռիսկի առաջացման հիմնական գործոնը: Նշված ազդեցությունը
Բանկի

տոկոսային

ծախսերի

ավելացման

վրա

գնահատվել

է

փոքր՝

պայմանավորված LIBOR-ով ներգրավված պարտավորությունների ցածր կշռով:
Արտարժութային շուկայում ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքն ունեցել է
կայուն միտում՝ դրսևորելով բավականին ցածր տատանողականութուն, որը վերջին
տարիների ընթացքում եղել է ամենացածրը, ի տարբերություն այլ արտարժույթների,
մասնավորապես՝ եվրոյի և ՌԴ ռուբլու, որոնք դրսևորել են նախորդ տարիների
համեմատ առավել ցածր, սակայն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ առավել բարձր
տարեկան տատանողականություն:
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Ավելորդ

ռիսկերից

խուսափելու

նպատակով՝

եվրո

և

ՌԴ

ռուբլի

արտարժույթներով դիրքերը հիմնականում պահվել են փակ: ԱՄՆ դոլարով
արտահայտված դիրքը եղել է երկար, սակայն բավականին ցածր ընդունելի
առավելագույն մակարդակից:
2017թ. ընթացքում ընդհանուր առմամբ արտարժույթի վերագնահատումից
գրանցվել է օգուտ, սակայն պարբերաբար իրականացվող սթրեսային սցենարների
արդյունքնում արտարժույթի վերագնահատումից հնարավոր կորուստները չեն
գերազանցել սահմանված ռիսկի ախորժակի մեծությունները:

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿ
Բանկում գործում է գործառնական ռիսկերի կառավարման արդյունավետ
համակարգ, որի հիմնական բաղադրիչներից մեկն է հանդիսանում մշտական
հսկողության համակարգը:
Ներկայումս Բանկի համար էական գործառնական ռիսկերի շարքին է
դասվում տեղեկատվական անվտանգության ռիսկը: Թվային տեխնոլոգիաների
զարգացման

ներկայիս

պայմաններում՝

տեղեկատվական

անվտանգությունը

հանդիսանում է ֆինանսաբանկային համակարգի առաջնային մարտահրավերներից
մեկը:

Բանկը

էական

ներդրումներ

է

իրականացնում

տեղեկատվական

համակարգերի անվտանգության ապահովման համար՝ ներդնելով ժամանակակից
անվտանգության

համակարգեր,

պարբերաբար

իրականացվում

են

Բանկի

տեղեկատվական համակարգերի ներթափանցման թեսթեր՝ համագործակցելով
աշխարհի առաջատար կազմակերպությունների հետ: Հարկ է նշել նաև, որ Բանկը
տարիներ

առաջ

ներդրել

տեղեկատվական

ISO27001

անվտանգության

համապատասխան
պահանջներին

է

սերտիֆիկատով

ստանդարտին

համակարգ,

որը

և

իրականացվում

համապատասխանության

պարբերական

համապատասխան
հավաստված
է

է

ստանդարտի

վերահաստատում

արտաքին աուդիտի կողմից:
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ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿ
2017թ. բանկային համակարգում առկա է եղել իրացվելիության բարձր
մակարդակ,

ինչը

պայմանավորված

է

եղել

ՀՀ

ԿԲ

կողմից

բանկային

գործունեության համար անհրաժեշտ ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի
ավելացմամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2017թ.-ի հունվարի մեկից: Բանկը ապահովում է
իրացվելիության

բարձր

և

հուսալի

մակարդակ,

ինչը

արտացոլվում

է

իրացվելիության նորմատիվների` ՀՀ ԿԲ սահմանած սահմանաչափերից զգալիորեն
բարձր

ցուցանիշով:

Նշված

ավելցուկային

իրացվելիությանը

նպաստել

են

հաճախորդներից ներգրավված միջոցների աճը: Մասնավորապես, 39% աճ է
արձանագրվել

ներգրավված

ժամկետային

ավանդների

գծով,

այն

էլ

տոկոսադրույքների նվազման պարագայում, ինչը վկայում է Բանկի նկատմամբ
բարձր վստահության մասին: Հարկ է նշել, որ ընդհանուր պարտավորությունների
կազմում ժամկետային ավանդների տեսակարար կշիռը կազմում է մոտ 50%:
Իրացվելիության աղբյուրների դիվերսիֆիկացման նկատառումներից ելնելով՝
Բանկը միջոցներ է ներգրավվում նաև միջազգային ֆինանսական կառույցներից,
ինչպիսիք են ՎԶԵԲ-ը, FMO-ն, BSTDB-ն, EFSE-ն և այլն: Նշված կառույցներից
ներգրավված միջոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուր պարտավորություններում
կազմում է մոտ 25%:
Ավելցուկային իրացվելիության պաշարներն ուղղվում են ցածր ռիսկային
ներդրումային գործառնությունների իրականացմանը, մասնավորապես պետական
պարտատոմսերում

ներդրումների

իրականացում,

միջբանկային

վարկերի

տրամադրում, հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացում և այլն: Բանկի
ներդրումային պորտֆելում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում առավել բարձր
իրացվելիություն

ունեցող

ՀՀ

պետական

պարտատոմսերը՝

կազմելով

պարտատոմսերի պորտֆելի մոտ 97.0%:
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Իրացվելիության
իրականացվող
մակարդակը

ռիսկի

սթրես

կառավարման

թեստերի

գնահատվել

է

հայեցակարգում

արդյունքներով

բավարար

նույնիսկ

Բանկի

պարբերաբար
իրացվելիության

վատագույն

սցենարների

պարագայում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ
Բանկի վարկային քաղաքականության հիմքում դրված է շրջակա միջավայրի
և սոցիալական

պատասխանատվության

հայեցակարգը, որի շրջանակներում

արգելվում է շրջակա միջավայրի վրա չափազանց բարձր ազդեցություն ունեցող
գործունեության և նախածերի ֆինանավորումը:
Բանկը հետևողականորեն ուսումնասիրում և քայլեր է ձեռնարկում շրջակա
միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի բացահայտման և մոնիթորինգի ուղղությամբ:
Վարկավորման

հայտերն

ուսումնասիրելուն

զուգահեռ

Բանկի

կողմից

իրականացվում է նաև վարկառուի գործունեության՝ սոցիալական և շրջակա
միջավայրի

(ՍՇՄ)

պահպանման

նվազագույն

պահանջներին

համապատասխանության ստուգում: ՍՇՄ բացառությունների ցանկում ներառված
գործառնությունների ֆինանսավորումը արգելվում է: Վարկառուի գործունեությանը
տրվում է համապատասխան ՍՇՄ ռիսկի դաս, ինչը և ենթարկվում է պարբերական
մոնիթորինգի: Միաժամանակ, Բանկը ակտիվորեն համագործակցում է ՄՖԿ-ի և
ՎԶԵԲ-ի հետ՝ հետևելով վերջիններիս կողմից սահմանված բոլոր պահանջներին:
Վարկային պորտֆելում ՍՇՄ բարձր ռիսկ պարունակող վարկերի մասնաբաժինը
տարեվերջի դրությամբ կազմել է 6%:
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ºÝÃ³Ñ³í»Éí³Í 6
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 8-Ç ÃÇí 127- Ü áñáßÙ³Ùµ

Ð³í»Éí³Í 6
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
Ð²Ø²ä²ðö²Î üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ (Ó¨ ÃÇí 6)
§31¦ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.
§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦ ö´À ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

Ì³ÝáÃ³- ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É
ÀÝÃ³óÇÏ
Ü³Ëáñ¹áÕ
·ñáõÅ³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³
ÃÛáõÝÝ»ñ
01.10.17-31.12.17
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÁÝÃ³óÇÏ
ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇíÝ
ÙÇç³ÝÏÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (³×áÕ³Ï³Ý)
01.10.16-31.12.16
01.01.17-31.12.17

Ü³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ï³ñí³ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ Ñ³ßí»ïáõ
³Ùë³ÃÇíÝ ÁÝÏ³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
(³×áÕ³Ï³Ý)
01.01.16-31.12.16

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ
îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå Í³Ëë»ñ
¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³Ùáõï

6
6

7,732,846
(3,891,139)
3,841,707

32,065,635
(14,969,141)
17,096,495

7,604,321
(3,645,004)
3,959,317

31,617,621
(13,943,736)
17,673,885

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ
êï³óí³Í ½áõï ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ

7
7

1,215,893
(385,131)
830,762
3,197
607,773
598,791
5,882,230

3,905,102
(1,647,715)
2,257,387
8,550
1,646,367
3,037,567
24,046,366

933,612
(418,547)
515,066

3,247,973
(1,640,339)
1,607,634

470,751
988,938
5,934,072

3,765
1,273,301
3,124,450
23,683,035

9
10
10.1

(524,526)
(3,083,508)
(1,103,239)

(2,440,390)
(11,526,517)
(3,224,778)

(1,718,279)
(3,623,624)
(691,889)

(7,235,997)
(10,583,588)
(3,140,963)
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32,975
66,811
1,270,743
(280,894)
989,849
956,351
33,497
-

96,282
66,811
7,017,773
(1,526,948)
5,490,825
5,395,902

12,841
(86,880)
(141,544)
(228,424)

94,923

77,757

(8,604)
2,713,883
(954,079)
1,759,804
1,622,139
137,665
-

ºÏ³Ùáõï ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó
¼áõï »Ï³Ùáõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ
¼áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï
ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë
¼»Õãáí Ó»éùµ»ñáõÙÇó û·áõï
Þ³ÑáõÛÃÁ/ (íÝ³ëÁ) ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí (Í³Ëë) ÷áËÑ³ïáõóáõÙ
Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ

²Û¹ ÃíáõÙ`
Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë
âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï»ñÏñÛ³
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÇó
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ
àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó
û·áõïÝ»ñ
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ·Íáí ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá
Ð³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
²Û¹ ÃíáõÙ`
Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë
âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý
¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ
Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 15.01.2018Ã.

Îî

8
8.1

12

-

-

211,956
-

821,287
-

107,068

107,068

(181,162)

(181,162)

137,862
1,127,711
1,094,213
33,497

(306,181)

747,193
6,238,018
6,143,095
94,923

Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý
². Ð³ÏáµÛ³Ý

(55,932)

1,325,268
-

(265,054)
(320,986)
(549,410)
(627,167)
77,757

(265,054)
1,060,214
2,820,018
2,682,353
137,665

ºÝÃ³Ñ³í»Éí³Í 7
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 8-Ç ÃÇí 127-Ü áñáßÙ³Ùµ

Ð³í»Éí³Í 7
Ð³ëï³ïí³Í ¿
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç
ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ìÇ×³ÏÇ Ø³ëÇÝ Ð³Ù³ËÙµí³Í ØÇç³ÝÏÛ³É Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ (Ó¨ ÃÇí 7)
§31¦ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.

§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦ ö´À ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

1

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
(ãëïáõ·í³Í)
31/12/17

Ü³Ëáñ¹áÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ï³ñí³ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
(ëïáõ·í³Í)
31/12/16

²ÏïÇíÝ»ñ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

13

67,364,694

51,333,568

14

1.4
1.5

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý

15

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ

16

1.6

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

16

1.7

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

17

15,258,793
27,426
174,237,768
13,142,824
20,699,385

12,334,373
24,974
165,222,046
9,760,982
26,275,179

1.1
1.2
1.3

1.8
1.9

18

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ

19

382,467

263,639

1.11

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

20

17,364,944

15,328,248

1.12

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ

12

1.13

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

22

2,545,147
311,023,448

2,728,834
283,271,843

69,167,463
172,604,177
2,971,160
140,968
66,464
833,453
711,725

87,441,564
135,309,404

1.10

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
2

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2.1

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

23

2.2

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

24

2.3

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

25

2.4

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ

26

2.5

ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

27

2.6

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ

2.7

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

12

2.8

ä³ÑáõëïÝ»ñ

34

2.9

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

29

4,310,652
250,806,062

3,013,106
226,676,748

28

30,000,000

30,000,000

9,901,087
4,676,283
5,224,804
20,316,299

9,072,803
4,595,192
4,477,611
15,906,565

60,217,386
60,217,386
311,023,448

54,979,368
1,615,727
56,595,095
283,271,843

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
3

Î³åÇï³É

3.1

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

3.2

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï

3.3

ä³ÑáõëïÝ»ñª

3.3.1
3.3.2

¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ

3.4

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)

3.5

Î³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ
Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ Ï³åÇï³É
öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª Ï³åÇï³É
ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³åÇï³É

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý
¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ
Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 15.01.2018Ã.
Îî

28.1

1,891
57,233
54,596
798,954

Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý
². Ð³ÏáµÛ³Ý

ºÝÃ³Ñ³í»Éí³Í 8
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 127-Ü áñáßÙ³Ùµ

Ð³í»Éí³Í 8
Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

ØÇç³ÝÏÛ³É Ð³Ù³ËÙµí³Í Ð³ßí»ïíáõÛÃáõÝ
ê»÷³Ï³Ý Î³åÇï³ÉáõÙ öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ø³ëÇÝ (Ó¨ ÃÇí 8)
§31¦ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.
§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦ ö´À ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

1. ØÝ³óáñ¹Á ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ
³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã. (ëïáõ·í³Í)

9.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ
10.ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á
12. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
(µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ) ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª
12.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
12.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª
Ñ»ï ·Ýí³Í
¨ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ, ÷³Û»ñÇ)
Ñ³ßíÇÝ
13.Ð³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
14.Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
15. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹
ÃíáõÙª
15.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñÇ ³×/Ýí³½áõÙ
16. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
16.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ
16.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ
16.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ
16.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó
³ñÅ»ùÇ ³×Ç Ýí³½áõÙ
16.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë
17. ØÝ³óáñ¹Á ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ³é 01
ÑáõÝí³ñÇ 2017Ã.

12

14,221,477

0

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

11

âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë

10

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ØÇç³ÝÏÛ³É ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí í»ñ³ã³÷áõÙÇó
ãÇñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃÝ»ñÇ ¨ íÝ³ëÝ»ñÇ ¨
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñÇ` Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí í»ñ³ã³÷áõÙÇó

öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
³ñï»ñÏñÛ³ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñÑ³ßí³ñÏÇó

¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï/íÝ³ë

¼áõï ·áõÙ³ñÁ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ü³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (I ³ÕÛáõë³Ï)
30,000,000
0 30,000,000
0
4,595,192
0
427,278
0 2,990,119

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë

Ðá¹í³ÍÝ»ñ

Ð»ï ·Ýí³Í Ï³åÇï³É

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

àãÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó û·áõïÝ»ñ

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)
Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

13

52,234,066

14

1,478,062

53,712,128

1,478,062

53,712,128
-

0
30,000,000

30,000,000

0

4,595,192

427,278

2,990,119

14,221,477

52,234,066
0
0
0
0

1,060,214

1,685,088

2,745,302
0
0

-

137,665

0
0

30,000,000

0

0

0 30,000,000

0

0

0

4,595,192

0

0

-

1,487,492

-

-

0

2,990,119

-

15,906,565

0
0
0
0
0

-

0

0
0
54,979,368

2,882,967
-

-

1,615,727

56,595,095

1. ØÝ³óáñ¹Á ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ
³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2017Ã. (ëïáõ·í³Í)
9.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ
10.ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á
12. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
(µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ) ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª
12.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
12.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª
Ñ»ï ·Ýí³Í
¨ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ, ÷³Û»ñÇ)
Ñ³ßíÇÝ
13.Ð³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
14.Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
15. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹
ÃíáõÙª
15.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñÇ ³×/Ýí³½áõÙ
16. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
16.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ
16.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ
16.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ
16.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó
³ñÅ»ùÇ ³×Ç Ýí³½áõÙ
16.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë
17. ØÝ³óáñ¹Á ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ³é 01
ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã. (ãëïáõ·í³Í)

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (II ³ÕÛáõë³Ï)
30,000,000
0 30,000,000
0
4,595,192
0
1,487,492
0

2,990,119

0

54,979,368

1,615,727

56,595,095

1,615,727

56,595,095
-

0
30,000,000

0 30,000,000

0

4,595,192

0

1,487,492

0

2,990,119

15,906,565

0

54,979,368
0

0
0
0

0

0

0

0

0

8 1 ,0 9 1
8 1 ,0 9 1

661,540

0

0

85,653

0

-

5,395,902
(1,000,000)
94,923

-8 1 ,0 9 1
(81,091)

-

6,143,095
94,923
(1,000,000)
94,923 (1,710,650)

0

30,000,000

0 30,000,000

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý

0

0
4,676,283

0

2,149,032

0

3,075,772

Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ

². Ð³ÏáµÛ³Ý

20,316,299

0

6,238,018
(1,000,000)
(1,615,727)

0

-

0
0
0

-

-

-

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 15.01.2018Ã.

Îî

15,906,565

0
0
60,217,386

-

60,217,386

Ð³í»Éí³Í 9

Ð³ëï³ïí³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ
áñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

¸ñ³Ù³Ï³Ý ØÇçáóÝ»ñÇ Ðáëù»ñÇ Ø³ëÇÝ
Ð³Ù³ËÙµí³Í ØÇç³ÝÏÛ³É Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ (Ó¨ ÃÇí 9)
§31¦ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.
§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦ ö´À ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

²Üì²ÜàôØÀ

Ì³ÝáÃ
³·ñáõÃ
ÛáõÝ

1. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñª ÙÇÝã¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇó û·áõï/(íÝ³ë)
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·áõï/(íÝ³ë)
Ü³ËÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ì×³ñí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ í×³ñí³Í ³ÛÉ Í³Ëë»ñ

³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ýí³½áõÙ
(³í»É³óáõÙ)
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ)
³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/(³í»É³óáõÙ)
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)
³Û¹ ÃíáõÙª
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ/(Ýí³½áõÙ)
³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ)
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 15.01.2018Ã.

x
17,761,164

11,385,758
(7,917,499)
(8,414,627)

(24,990)

5,318,080

(289,977)
(1,220,515)
12,000,135
14,220,220

(2,373,729)
(2,447,223)
19,303,257
25,954,328

(2,220,085)

(13,159)

7,730,390
x

(6,651,071)

29,146,922
(724,634)

28,422,288
x

(338,515)

(257,565)

(1,242,790)
3,480

(1,596,160)
27,965

(1,577,825)
x

(1,825,760)
x

(4,636,622)

(1,000,000)
(3,286,770)

(2,662,463)
2,579,131

(1,397,786)
(9,202,381)
2,920,500

(4,719,954)
(26,536)

(11,966,437)
125,952

1,406,075
13_2
13_2

32,436,605
(14,210,441)
3,905,102
(1,647,715)
219,108
1,436,425
3,845,556
(7,397,956)
(825,520)

(19,675,203)
(18,139,722)

7,743,549

ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
2. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ)
²ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ)
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ
(³í»É³óáõÙ)

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ

x
15,418,617

(7,675,068)

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ)
³Û¹ ÃíáõÙª
í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ)

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý

Ð³ßí»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
31/12/17

31,815,260
(13,897,053)
3,247,973
(1,640,339)
236,009
1,285,755
3,557,050
(8,009,897)
(1,176,141)

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ ³ÛÉ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
3. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)
´³ÝÏ»ñÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)
êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)
´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×/(Ýí³½áõÙ)
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ

Ü³Ëáñ¹
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
31/12/16

14,756,043

54,169,788

55,575,863

55,575,863

70,331,906

Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý
². Ð³ÏáµÛ³Ý

Ð³í»Éí³Í 2

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2009
Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 2-Ç ÃÇí 166 Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í §´³ÝÏ»ñÇ,
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý µñáù»ñÝ»ñÇ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»åá½Çï³ñÇ³ÛÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ¦
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 8/03-Ç
(»é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ)

Ðð²ä²ð²ÎìàÔ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
(Ñ³Ù³ËÙµí³Í)
´³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦ ö´À 22000
²Ùë³ÃÇíÁ
01.10.2017
31.12.2017
(Ñ³½. ¹ñ³Ù)

ÜáñÙ³ïÇíÝ»ñ

1
´³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ (ë»÷³Ï³Ý) Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á
Ü1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ýí³½³·áõÛÝ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ

ÜáñÙ³ïÇíÇ
÷³ëï³óÇ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁª
Ñ³ßí³ñÏí³Í
µ³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ

ÜáñÙ³ïÇíÇ ÷³ëï³óÇ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁª Ñ³ßí³ñÏí³Í
µ³ÝÏÇ Ñ³Ù³ËÙµí³Í
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
µ³ÝÏÇ ë³ÑÙ³Ý³Í
ÝáñÙ³ïÇíÇ
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

2

3

4

30,000,000
51,384,024

30,000,000
54,836,956

19.15%

19.35%

´³ÝÏÇ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
2
Ü2 ´³ÝÏÇ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ü31 Ø»Ï ÷áË³éáõÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á

29.43%

28.37%

5
50,000
30,000,000

12%

Ü21

179.19%

178.65%

14.47%

13.55%

14.47%

13.55%

1.08%

1.01%

6.87%

6.43%

Ü32 Êáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
Ü41 ´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ù»Ï ³ÝÓÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
Ü42 ´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í å³ñï³¹Çñ
å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Áª
ÐÐ ¹ñ³Ùáí,
²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ ¨ µ³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç¨ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

15%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

60%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

20%
500%
5%
20%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

10%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

7%
7%
7%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

2%
18%

1.50%

Ð³ßí»ïáõ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ

1.86%

Àëï ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñï³ñ³ñÅáõÛÃÇ ¹ÇñùÇ ¨ µ³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç¨ ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
²ØÜ ¹áÉ³ñáí
ºíñáÛáí
èáõë³Ï³Ý éáõµÉáí
²ÛÉ

1.51%
x

1.82%
x

x

²ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ 31/12/17Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1385 ¿:

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý

Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ

². Ð³ÏáµÛ³Ý

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 15.01.18Ã.

Î.î.

