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Հաճախորդներին տրամադրված վարկերի
դինամիկան, 2007-2019թթ. /մլն. ՀՀ դրամ/
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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1

Թողարկման վերջնական պայմաններ

2

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

§31¦ Ù³ñïÇ 2019Ã.
²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À ù.ºñ¨³Ý, äáõßÏÇÝÇ 19
(
(հազար դրամ)

3
3

4
4

5
6

7
8
9
10

11
ª

3,849,387
(2,326,686)
1,522,701
395,787
(137,078)
258,709
208,357
164,536
372,893

3,849,387
(2,326,686)
1,522,701

(101,285)
(1,139,395)
(549,432)

(101,285)
(1,139,395)
(549,432)

-

364,191
23,765
387,956

395,787
(137,078)
258,709
208,357
164,536
372,893

-

364,191
23,765
387,956

3,986,367
(2,206,336)
1,780,031
348,409
(166,165)
182,244
418,561
154,063
572,624

3,986,367
(2,206,336)
1,780,031

271,903
(1,208,591)
(538,165)

271,903
(1,208,591)
(538,165)

348,409
(166,165)
182,244

418,561
154,063
572,624

-

1,060,046
(156,916)
903,130

1,060,046
(156,916)
903,130

§31¦ Ù³ñïÇ 2019Ã.
²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À ù.ºñև³Ý, äáõßÏÇÝÇ 19
(
(

(143,999)

(143,999)
28,800
(115,199)
272,757
ª

(143,999)

(143,999)
28,800
(115,199)
272,757

(214,062)

(214,062)
42,812
(171,250)
731,880

(214,062)

(214,062)
42,812
(171,250)
731,880

Ð³í»Éí³Í 7
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ý

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ (Ó¨ ÃÇí7)
§31¦ Ù³ñïÇ 2019Ã.
²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À ù.ºñ¨³Ý, äáõßÏÇÝÇ 19
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

1

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
(ãëïáõ·í³Í)

Ü³Ëáñ¹áÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³
í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
(ãëïáõ·í³Í)

²ÏïÇíÝ»ñ

1.1

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ

1.2

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ

13

26,657,122

34,668,123

1.3

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

14

20,764,305

21,313,596

1.4

15
16

121,968,293

120,604,963

1.6

Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

17

37,646,494

33,320,448

1.7

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

18

1.8

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ

19

1.9

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ

2,288,137

2,314,940

1.10

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

5,571,278

5,563,276

1.11

ú·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí ëï³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

1.12

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ

3

76,458

52,555

1.13

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

21

2,662,814

2,471,927

1.14

¶áõ¹íÇÉ

1.5

20

1,374,597

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
2

-

2,425,253

2,642,602

221,434,751

222,952,430

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2.1

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

22

91,772,285

93,631,403

2.2

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

23

75,898,497

77,216,316

2.3

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

24

13,304,975

13,253,993

2.4

Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ

25

-

-

2.5

ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

26

26,410

34,622

2.6

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

3

-

-

2.7

ä³ÑáõëïÝ»ñ

30

2.8

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

27

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
3

2,940,695

1,743,154

183,942,862

185,879,488

Î³åÇï³É

3.1

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

28

8,803,655

8,803,655

3.2

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï

29

8,031,745

8,031,745

3.3

ä³ÑáõëïÝ»ñª
30

3,500,000

3,500,000

3.3.1

¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï

3.3.2

ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ

3.4

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)

3.5

Î³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ (IFRS 9-Ñ³Ù³³Ó³ÛÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ)

29

575,755

690,874

16,580,734

16,192,778

-

(146,110)

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ Ï³åÇï³É
öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë

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

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

37,491,889
221,434,751

12.04.2019Ã.

37,072,942
222,952,430

Ð³í»Éí³Í 9.1.
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç

2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ý

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (Ó¨ ÃÇí 9 ³)
(անուղղակի մեթոդ)
§31¦ Ù³ñïÇ 2019Ã.
²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À ù.ºñ¨³Ý, äáõßÏÇÝÇ 19
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

Ü³Ëáñ¹
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ð³ßí»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

1

2

3

Þ³ÑáõÛÃ Ñ³ñÏáõÙÇó ³é³ç

1,060,046

364,191

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×)/Ýí³½áõÙ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×/(Ýí³½áõÙ)
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ

147,766
241,460
5,561,897
(7,341,378)

243,925
(2,981,365)
(1,418,607)

(330,209)

(3,791,856)

(33,330)
(10,933,080)
-

(130,374)
(4,464,341)
-

(10,966,410)

(4,594,715)

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Î³åÇï³É Í³ËëáõÙÝ»ñ
Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×)/Ýí³½áõÙ
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³×/(Ýí³½áõÙ)
ì×³ñí³Í ¹ÇíÇ¹»ÝïÝ»ñ
´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ í³×³éù (Ñ»ï·ÝáõÙ)
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ»ñÇ
³×/(Ýí³½áõÙ)
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ
öáË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ
Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ 12.04.2019Ã.

3,226,586
(123)

(2,409,674)
(142,663)

3,226,463
111,349

(2,552,337)
(210,937)

30,085,619

27,695,256

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ý

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (Ó¨ ÃÇí 8)
§31¦ Ù³ñïÇ 2019Ã.

6

7

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É

5

âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë

4

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

3

ØÇç³ÝÏÛ³É
ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï

2

âµ³ßËí³Í
ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï/íÝ³ë

Ðá¹í³ÍÝ»ñ

àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó
û·áõïÝ»ñ

¼áõï ·áõÙ³ñÁ

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ

IFRS 9-Ñ³Ù³³Ó³ÛÝ
ÙÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ

Ð»ï ·Ýí³Í
Ï³åÇï³É

1

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
³ñï»ñÏñÛ³
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³É

²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À ù.ºñ¨³Ý, äáõßÏÇÝÇ 19
(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

8

9

10

11

12

13

14

Ü³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (I ³ÕÛáõë³Ï)
1. ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³
ëÏ½µáõÙ
³é 01
ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã. (ëïáõ·í³Í)

8,803,655
1.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ
2. ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á
3. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï
·áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ)
3.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ¨
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ³×
3.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹
ÃíáõÙª Ñ»ï ·Ýí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í
4. Ð³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
5. Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
6. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ
³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹ ÃíáõÙª
6.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ
7. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
7.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ
7.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í
7.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ
7.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×Ç
7.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ
ß³ñÅ»ñ
IFRS 9-Ñ³Ù³³Ó³ÛÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç
×ß·ñïáõÙ
8. ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
í»ñçáõÙ ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.
(ãëïáõ·í³Í)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,803,655

-

-

8,803,655

8,803,655

8,031,745

8,031,745

3,000,000

500,000
500,000
-

3,500,000

-

-

886,937

(196,063)
-

690,874

14,432,975

2,259,803
-

-

-

35,155,312

2,063,740
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(146,110)

-

2,063,740
-

-

-

(146,110)

35,155,312

(500,000)
(500,000)

-

16,192,778

-

-

(146,110)

-

(146,110)

37,072,942

-

37,072,942

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (II ³ÕÛáõë³Ï)

9. ØÝ³óáñ¹Á ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ
³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2019Ã. (ãëïáõ·í³Í)
9.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
10.ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á
11. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï
·áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ)
11.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
¨ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ³×
11.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹
ÃíáõÙª Ñ»ï ·Ýí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í
12. ²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
13. Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
14. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ
³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹ ÃíáõÙª
14.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ
15. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
15.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ
15.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í
15.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ
15.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³ñÅ»ùÇ ³×Ç
15.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ
IFRS 9-Ñ³Ù³³Ó³ÛÝ ÙÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ
16. ØÝ³óáñ¹Á ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
31 Ù³ñïÇ
2019Ã. (ãëïáõ·í³Í)

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

8,803,655

-

8,803,655

-

-

-

-

-

-

-

-

8,031,745

3,500,000

-

690,874

(146,110)

-

16,192,778

-

37,072,942

-

37,072,942

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146,110

-

146,110

-

37,491,889

-

37,491,889

8,803,655
12.04.2019Ã.

-

-

8,803,655

8,031,745

3,500,000

-

(115,119)

575,755

146,110

-

-

387,956
-

16,580,734

-

272,837
-

-

272,837
-

²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À
üÆÜ²Üê²Î²Ü Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÆÜ ÎÆò Ì²ÜàÂ²¶ðàôÂÚàôÜÜºð (Ò¨ 5)
(Ñ³½.¹ñ³Ù)
01 ÑáõÝí³ñÇ 2019Ã.-Çó ÙÇÝã¨ 31 Ù³ñïÇ 2019Ã.
Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 1. Æñ³í³Ï³Ý ¹³ßï
1.1 ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À (³ÛëáõÑ»ïª ´³ÝÏ) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µ³ó µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝª ·áñÍ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ïª ÐÐ) ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
1991Ã-ÇÝ ÑÇÙÝí³Í §Ð³ÛÏ³å ´³ÝÏ¦ êäÀ Çñ³í³Ñ³çáñ¹Á: ´³ÝÏÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ 20 ë»åï»Ùµ»ñÇ 1991Ã. ÐÐ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ (³ÛëáõÑ»ïª ÐÐ Î´) ÏáÕÙÇó N4 ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñáí:
´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³íáñáõÙÁ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿, ÇÝãå»ë Ý³¨
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ:
´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ, Ãíáí 31 Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ·ïÝíáõÙ »Ý ºñ¨³ÝáõÙ, ¨ë 29-Á` ÐÐ
Ù³ñ½»ñáõÙ ¨ 1-Á`ÈÔÐ-áõÙ: ´³ÝÏÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª ù. ºñ¨³Ý, äáõßÏÇÝÇ 19:
2018Ã.-Ç ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ´³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ÃÇíÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 932 Ù³ñ¹:
14.12. 2016Ã. ØÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À-ÇÝ ÙÇ³ó»É ¿ ¼²ð¶²òØ²Ü Ð²ÚÎ²Î²Ü
´²ÜÎ ´´À-Ý: ØÇ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¼²ð¶²òØ²Ü Ð²ÚÎ²Î²Ü ´²ÜÎ ´´À-Ç ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýó»É »Ý ²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À-ÇÝ:
êáõÛÝ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ý³¨
¼²ð¶²òØ²Ü Ð²ÚÎ²Î²Ü ´²ÜÎ ´´À-Çó ²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À-ÇÝ ³Ýó³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ:

1.2. ¶áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³Ûñ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ áõ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: àñå»ë ½³ñ·³óáÕ
ßáõÏ³, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ï³ï³ñÛ³É ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³Ûñ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, áñáÝù ëáíáñ³µ³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³½³ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
»ñÏñÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇÝ: Ð»ï³·³ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ½³ñ·³óÙ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ¿ª
½áõ·³Ïóí³Í ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ, Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»Ýùáí: Ð³Û³ëï³ÝÇ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³·³ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ³Ûë µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý îÝï»ë³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝáõÙ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó, áñÇ Ñ»ï ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
ÇÝï»·ñáõÙÁ:
´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ ÁÝÃ³óÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ´³ÝÏÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

1.3 Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙ.
1.3.1. ´³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÑÇÝ· ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ñ»ï¨Û³É Ï³½Ùáí․
²ñ½ÇÏ êáõí³ñÛ³Ý-ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ,
ì³Ññ³Ù Ô³½³ñÛ³Ý-ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù,
ÎáñÛáõÝ ²ÃáÛ³Ý-ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù,
Ú³Ý ¸Çí»É·³ÛÃ-ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù
Ü³ñ»Ï ´»·É³ñÛ³Ý-ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù£

1

1.3.2. ´³ÝÏÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ áõÃ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ñ»ï¨Û³É Ï³½Ùáí․
²ßáï úëÇåÛ³Ý-í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý,
¸³íÇÃ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý-í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³É,
´³·ñ³ï Ö½Ù³ãÛ³Ý -í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É,
Î³ñ»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý -í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É,
îÇ·ñ³Ý ¶³ÉëïÛ³Ý -í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ,
êáõñ»Ý Î³ñ³å»ïÛ³Ý -í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, Îáñåáñ³ïÇí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï,
¼³ñáõÑÇ Ø»ÉùáÝÛ³Ý -í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ØÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ
í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï,
Î³ñ»Ý Ð³ÏáµÛ³Ý -í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
1.3.3. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ
²ð²ð²î´²ÜÎ-Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µ³ó µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: ´³ÝÏÇ ÷³ëï³óÇ Ñ³Ù³Éñí³Í
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ãíáí 1,760,731 Ñ³ï 5,000 ÐÐ ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
Ñ³ë³ñ³Ï µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇó: Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 73 ¿£
´³ÝÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý ''üÉ»ß'' êåÁ-Ý ¨ ´³ñë»Õ ´»·É³ñÛ³ÝÁ:
1.3.4. ´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ
Î³ï³ñíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³ëïÇù³óáõó³ÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ´³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ å³ñ·¨³í×³ñÝ»ñ ã»Ý í×³ñíáõÙ:
1.3.5. ²ñï³ùÇÝ ³áõ¹Çï
ÀÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí: ²ñï³ùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ã³÷Á áñáßíáõÙ
¿ ´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:
Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 2. Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ
2.1. Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
êáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (üÐØê), áñáÝù Ñ³ëï³ïí»É »Ý Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ð³ßí³éÙ³Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ
êï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç (ÐÐØêÊ) ÏáÕÙÇó ¨ Ø»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ñ³ëï³ïí³Í üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ø»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÎáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó (üÐØØÎ):
´³ÝÏÁ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Çñ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: êáõÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÑÇÙÝí³Í »Ý ´³ÝÏÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ×ß·ñïí»É ¨ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É »Ý üÐØê-ÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
2.2. â³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ëÏ½µáõÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
×ß·ñïíáÕª
Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ
áõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ
³ÏïÇíÝ»ñÇ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ áñáß»É: ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý
³ÙáñïÇ½³óí³Í Ï³Ù å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
2.3. ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ
´³ÝÏÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³ñÅáõÛÃÝ ¿, áñï»Õ ·áñÍáõÙ ¿
´³ÝÏÁ: ´³ÝÏÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
¹ñ³ÙÁ (³ÛëáõÑ»ïª ÐÐ ¹ñ³Ù), ù³ÝÇ áñ ³Ûë ³ñÅáõÛÃÝ ¿ É³í³·áõÛÝ Ï»ñåáí ³ñï³óáÉáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ´³ÝÏÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáíª Ñ³½³ñÝ»ñÇ
×ßïáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ýßí³Í ã¿: ÐÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ¹ñ³ÙÁ ³½³ï ÷áË³ñÏ»ÉÇ ã¿:
2.4 Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
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Ü»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éí»É ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý:
2.4.1. ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ×³Ý³ãáõÙ
ºÏ³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ ÏÑáë»Ý ´³ÝÏ ¨
ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É: Ì³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ Ï³ñï³Ñáë»Ý ´³ÝÏÇó ¨ Í³ËëÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý
ã³÷»É: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý ÙÇÝã¨ »Ï³ÙáõïÇ ×³Ý³ãáõÙÁ:

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹
º¯í üÐØê 9-Ç, ¨¯ ÐÐØê 39-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐØê 39-Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ï³Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ë³Ï³ñÏ·íáÕ ïáÏáë³ÏÇñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ½»ÕãáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ï³Ù ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙª ³í»ÉÇ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙÇÝã¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ½áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ù:
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ (¨, Ñ»ï»õ³µ³ñ, ³ÏïÇíÇ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÁ) Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿` Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí Ó»éùµ»ñÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ½»Õã Ï³Ù Ñ³í»É³í×³ñ, ·³ÝÓáõÙÝ»ñ ¨ Í³Ëë»ñ, áñáÝù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ »Ý: ´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁª ÏÇñ³é»Éáí
Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñÏÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ
Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùÇ É³í³·áõÛÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ²ÛëåÇëáí, ³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ ·³ÝÓíáÕ
åáï»ÝóÇ³É ï³ñµ»ñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍÇùÇ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÉ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
(Ý»ñ³éÛ³É Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ, ïáõ·³ÝùÝ»ñÁ ¨ ·³ÝÓáõÙÝ»ñÁ):
ºÃ» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý
å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇó ãµËáÕ å³ï×³éÝ»ñáí, ³å³ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ×ß·ñïáõÙÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÏïÇíÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ³í»É³óÙ³Ùµ Ï³Ù
Ýí³½Ù³Ùµ: Öß·ñïáõÙÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ ¿ ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí ß³ÑáõÛÃÇ
Ï³Ù íÝ³ëÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ
Ñ³Ù³Ë³éÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ (»Ã» ³ÏïÇíÁ ³ñÅ»½ñÏí³Í ã¿) Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ³ñÅ»½ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáÏáë³ÛÇÝ
»Ï³ÙáõïÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿` ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ½áõï
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ºÃ» ³ÏïÇíÁ ³ÛÉ¨ë ³ñÅ»½ñÏí³Í ã¿, ³å³ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ë³éÝ ÑÇÙáõÝùáí:
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ñÅ»½ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿` ×ß·ñïí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÏÇñ³é»Éáí ³ÏïÇíÇ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ãÇ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ Ñ³Ù³Ë³éÝ ÑÇÙáõÝùáí, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ³ÏïÇíÇ
å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÁ µ³ñ»É³ííáõÙ ¿:

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ Í³Ëë»ñ
ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·³ÝÓíáÕ í×³ñÝ»ñÁ (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ)
Ñ»ï³Ó·íáõÙ »Ýª ×ß·ñï»Éáí ïíÛ³É í³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ: ì³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ, ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ
¨ Í³Ëë»ñÁ ÑÇÝ³Ï³ÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Ñ³ßí»·ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ, ³ÛÉ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ
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×³Ý³ãíáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ²ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·Íáí
í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: ÜáõÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ ¿ ÏÇñ³éíáõÙ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý
¨
³ÏïÇíÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, áñáÝù »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý »ñÏ³ñ Å³ÙÏ»ï:

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó »Ï³Ùáõï
ºÏ³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ÊÙµÇ/´³ÝÏÇª í×³ñÁ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿:

¼áõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
¼áõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Çñ³óí³Í ¨ ãÇñ³óí³Í »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ,
ïáÏáëÝ»ñÇó, ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ·áÛ³óáÕ µáÉáñ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨
Í³Ëë»ñÁ: ¼áõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ½áõï »Ï³ÙáõïÁ
Ï³Ù Í³ËëÁ ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ »ñµ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý
Ù³ïáõóí³Í ¿:
2.4.2. ²ñï³ñÅáõÛÃ
²ñï³ñÅáõÛÃáí Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃáíª ·áñÍ³ñùÇ ûñí³
÷áË³ñÅ»ùáí: ²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ñÏáõÙÇó
³é³ç³ó³Í û·áõïÁ ¨ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ½áõï »Ï³Ùáõï ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñá¹í³ÍáõÙ:
²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃáí ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùÁ:
²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáõÙ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñÉáõÍíáõÙ »Ý ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ³ÛÉ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ²ÙáñïÇ½³óí³Í ·áõÙ³ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ³ÛÉ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ:
ä³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý
·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ÷áË³ñÅ»ùáí: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý ûñí³ ÷áË³ñÅ»ùáí: àã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇÝ
»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ×ß·ñïíáÕ` Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí å³ÑíáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ, ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ù³ë:
àã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
¹³ë³Ï³ñ·í³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý Ï³åÇï³ÉÇ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïáõÙ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÷áË³ñÅ»ùÇ ¨ ïíÛ³É ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý ûñí³
·áñÍáÕ ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó ³é³ç³óáÕ û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨
³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ½áõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï Ñá¹í³ÍÇ
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ½áõï »Ï³Ùáõï ïáÕáõÙ:
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ.

 ÐÐ ¹ñ³Ù/1 ²ØÜ ¹áÉ³ñ

2018Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31

2019Ã.
Ù³ñïÇ 31

483.75

486.44
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 ÐÐ ¹ñ³Ù/1 ºíñá

2018Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31

2019Ã.
Ù³ñïÇ 31

553.65

545.3

2.4.3. Ð³ñÏáõÙ
Þ³ÑáõÛÃÇ ·Íáí Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó:
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ñ³ñÏ»ñÇ, áñáÝó ·Íáí
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ×³Ý³ãí»É »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ, ÇÝãÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ:
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏíáÕ »Ï³ÙáõïÇó í×³ñí»ÉÇù Ñ³ñÏÝ ¿ª Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ
³Ùë³ÃíÇÝ ·áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í×³ñí³Í Ñ³ñÏ»ñÇ
×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñïáÝí³Í »Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÙÇÝã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ, ³å³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ
ÑÇÙÝí³Í ¿ Ùáï³íáñ Ãí»ñÇ íñ³: Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³í»ÉÇ ËÇëï Ùáï»óáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý»ÉÇë ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ëïáõ·»ÉÇë: àñå»ë ³ñ¹ÛáõÝù, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñ³Ýç»É Éñ³óáõóÇã Ñ³ñÏ»ñÇ ÙáõÍáõÙ ³ÛÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
Ý³ËÏÇÝáõÙ å³Ñ³Ýç ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É: Ð»ï¨³µ³ñ, Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Éñ³óáõóÇã Ñ³ñÏ»ñ,
ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ ëïáõ·áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ëïáõ·Ù³Ý ï³ñí³Ý ³ÝÙÇç³å»ë Ý³Ëáñ¹áÕ 3
ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñ: àñáß Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ëïáõ·áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ µáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ñ³ßí³ñÏíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ
³Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ç³ó»É »Ý ·áõ¹íÇÉÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¨ ÇÝãÁ ³é³ç³óÙ³Ý å³ÑÇÝ ãÇ ³½¹áõÙ áã Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý, ¨ áã ¿É Ñ³ñÏÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí Ñ³ßí³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³å³·³ÛáõÙ
³éÏ³ ÏÉÇÝÇ Ñ³ñÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ Ñ³ßíÇÝ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ³ÛÝ
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí, áñÁ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ Ï·áñÍÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ïª ÑÇÙÝí»Éáí ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ï³Ù Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÷³ëï³óÇ ·áñÍáÕ
¹ñáõÛùÝ»ñÇ íñ³:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Íáí,
áñáÝù
³é³ç³ÝáõÙ
»Ý
¹áõëïñ,
³ëáóÇ³óí³Í
Ï³Ù
Ñ³Ù³ï»Õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó, µ³óÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇó, »ñµ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý Ù³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ¹ñ³Ýù Ùáï
³å³·³ÛáõÙ ã»Ý Çñ³óíÇ:
ÐÐ-áõÙ µ³ÝÏ»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ í×³ñáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ: ²Û¹ Ñ³ñÏ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §²ÛÉ
Í³Ëë»ñ¦ Ñá¹í³ÍáõÙ:
2.4.4. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
2.4.5. Ö³Ý³ãáõÙ ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙ
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´³ÝÏÝ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³í³Ý¹Ý»ñÁ, ÃáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ëïáñ³¹³ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍÙ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ´áÉáñ ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ ·ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ í³×³éùÝ»ñÁ)
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ´³ÝÏÇª ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ ¹³éÝ³Éáõ ³Ùë³ÃÇíÝ
¿:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ËÙµáõÙ ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ
Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ »Ý ¹ñ³Ýó Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ:
2.4.6. ¸³ë³Ï³ñ·áõÙ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ- 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¹»åùáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ áõÝÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙª
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ (FVOCI)
¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ (FVTPL):
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ã³÷íáõÙ ¿ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí, »Ã» ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ëïáñ¨
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »ñÏáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ãÇ Ý³Ë³ÝßíáõÙ áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí
ã³÷íáÕª
 ³ÏïÇíÁ å³ÑíáõÙ ¿ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñáëù»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÝ ¿, ¨
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ, áñáÝù µ³ó³é³å»ë Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ·Íáí
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí,
»Ã» ³ÛÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »ñÏáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ãÇ Ý³Ë³ÝßíáõÙ áñå»ë Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ.
 ³ÛÝ å³ÑíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ã»¯ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ¨ Ã»¯ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ í³×³éùÁ ¨
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ, áñáÝù µ³ó³é³å»ë Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ·Íáí
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÝ »Ý:
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ãå³ÑíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýßñç»ÉÇáñ»Ý áñáß»É Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³½ÙáõÙ: ²Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿
³é³ÝÓÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
´áÉáñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ:
´³óÇ ³Û¹, ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýßñç»ÉÇáñ»Ý Ý³Ëáñáß»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ,
áñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ï³Ù Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷í»Éáõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,
»Ã» ¹³ ÃáõÛÉ Ïï³ í»ñ³óÝ»É Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝ»É Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³é³ç³Ý³ñ ³ÛÉ å³ñ³·³ÛáõÙ:

´Ç½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
´³ÝÏÁ åáñïý»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ Ýå³ï³ÏÁ, áñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ å³ÑíáõÙ ¿
³ÏïÇíÁ, ù³Ý½Ç ³Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ É³í³·áõÛÝë ³ñï³óáÉáõÙ ¿ µÇ½Ý»ëÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ: ¸Çï³ñÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿.
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 åáñïý»ÉÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ³Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñ¹Ûáù Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ áõÕÕí³Í ¿
å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ëï³óÙ³ÝÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ
Ï³éáõóí³ÍùÇ
å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³ÝÝ
³ÛÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ,
áñáÝù
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ »Ý ³Û¹ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ï³Ù ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óÙ³ÝÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇ
ÙÇçáóáí,
 ÇÝãå»ë ¿ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ åáñïý»ÉÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÝãå»ë ¿ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ
´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ.
 µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ ¨ ¹ñ³ ßñç³Ý³ÏáõÙ å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ
éÇëÏ»ñÁ ¨ ³Û¹ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ,
 ÇÝãå»ë »Ý í³ñÓ³ïñíáõÙ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ïª ³ñ¹Ûáù í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ï³é³í³ñíáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ù³·ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇó,
 Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ í³×³éùÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Í³í³ÉÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ³Û¹
í³×³éùÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï³·³ í³×³éùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
í³×³éùÝ»ñÇ ·Íáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áã Ã» ³é³ÝÓÇÝ ÑÇÙáõÝùáí,
³ÛÉ áñå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ë, Ã» ÇÝãå»ë ¿ ´³ÝÏÁ Ñ³ëÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ
Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÇÝ ¨ ÇÝãå»ë »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ:

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ – ÙÇ³ÛÝ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ãÙ³ñí³Í Ù³Ûñ
·áõÙ³ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÇ í×³ñáõÙÝ»ñ (SPPI test)
²Ûë ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí §Ù³Ûñ ·áõÙ³ñ¦ ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ: §îáÏáëÁ¦ Ï³½Ùí³Í ¿ ÷áÕÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ
÷áËÑ³ïáõóáõÙÇó, ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ
÷áËÑ³ïáõóáõÙÇó (ûñÇÝ³Ïª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ ¨ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ñÅ³ÛÇó:
¶Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñª ³ñ¹Ûáù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ÙÇ³ÛÝ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨
ãÙ³ñí³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ íñ³ Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÇ í×³ñáõÙÝ»ñ »Ý, ´³ÝÏÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ·áñÍÇùÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ê³ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁª ³ñ¹Ûáù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË»É å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñáëù»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ ³ÛÝå»ë, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ãÇ µ³í³ñ³ñÇ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÁ:
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿.
 å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÷áË»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÁ,
 ÉÍ³Ï³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ù³ñÙ³Ý ¨ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ,
 å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ´³ÝÏÇ å³Ñ³ÝçÁ (ûñÇÝ³Ï`
³é³Ýó é»·ñ»ëÇ å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝùÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ) ¨
 ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÷áËáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, ûñÇÝ³Ï, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ
å³ñµ»ñ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ:

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ, »ñµ ´³ÝÏÁ ÷áËáõÙ ¿ Çñ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ- ÙÇÝã¨ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Á ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
´³ÝÏÁ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³É ¹³ë»ñÇó Ù»ÏáõÙ.
 í³ñÏ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ,
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 ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ,
 í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ¨
 Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ¨ ³Ûë ¹³ëÇ ßñç³Ý³ÏáõÙª áñå»ë
 ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ Ï³Ù
 Ý³Ëáñáßí³Í áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏÁ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ï³Ù
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ:
2.4.7. ²å³×³Ý³ãáõÙ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
´³ÝÏÁ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ, »ñµ ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó áõÅÁ Ï³Ù »ñµ
÷áË³ÝóáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùáí,
áñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý
Ï³Ù »ñµ ã»Ý ÷áË³ÝóíáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ, ¨ ¹³ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ (Ï³Ù ³å³×³Ý³ãí³Í
³ÏïÇíÇ Ù³ëÇ íñ³ ï³ñ³ÍíáÕ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ) ¨ ëï³óí³Í ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÇ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ (Ý»ñ³éÛ³É ó³ÝÏ³ó³Í Ýáñ ³ÏïÇí Ñ³Ý³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ýáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ) ¨ ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ ×³Ý³ãí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ïáõï³Ïí³Í û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:
2018 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
ã³÷íáÕ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
×³Ý³ãí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ïáõï³Ï³ÛÇÝ û·áõï/íÝ³ë ãÇ ×³Ý³ãíáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
³å³×³Ý³ãÙ³Ý ¹»åùáõÙ: Ø³ëÝ³ÏóááõÃÛáõÝÝ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ ÷áË³Ýóí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ï³Ù å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë
³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇí Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ:
´³ÝÏÁ ·áñÍ³ñùÝ»ñ ¿ ÏÝùáõÙ, áñáÝó Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÷áË³ÝóáõÙ ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³ÑáõÙ ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³¯Ù µáÉáñ, Ï³¯Ù
·ñ»Ã» µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ, Ï³¯Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý
³å³×³Ý³ãíáõÙ: ²ÛëåÇëÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ »Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇª áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨
í³×³éùÇ áõ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ:
ºÃ» ³ÏïÇíÝ»ñÁ í³×³éíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ÏáÕÙÇÝ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ·Ýáí Ñ»ï·ÝÙ³Ý ëíáåáí, ·áñÍ³ñùÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿
áñå»ë ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñù, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇÝ,
ù³ÝÇ áñ ´³ÝÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ
û·áõïÝ»ñÁ:
¶áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ ´³ÝÏÁ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ¨ ãÇ ÷áË³ÝóáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ û·áõïÝ»ñÁ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ,
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Çñ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ù»ç, áñÝ ³ÛÝ ã³÷Ý ¿, áñáí ³ÛÝ »ÝÃ³ñÏí³Í ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:
àñáß ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ ´³ÝÏÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÷áË³Ýóí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ í×³ñÇ ¹ÇÙ³ó ëå³ë³ñÏ»Éáõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: öáË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÁ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿, »Ã» µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: ²ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí, »Ã»
ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñÁ ³í»ÉÇÝ ¿ (³ÏïÇí) Ï³Ù å³Ï³ë (å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ), ù³Ý å³ë³ñÏÙ³Ý ¹ÇÙ³ó
µ³í³ñ³ñ ã³÷áí Ñ³ïáõóáõÙÁ:
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üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏÁ
³å³×³Ý³ãáõÙ
¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
»ñµ,
Ýñ³
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ï³ñíáõÙ Ï³Ù ã»ÕÛ³É »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ, Ï³Ù Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ÝáõÙ ¿:
2.4.8. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ºÃ» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÷á÷áËíáõÙ »Ý, ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ª ³ñ¹Ûáù ÷á÷áËí³Í ³ÏïÇíÇ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý »Ý ï³ñµ»ñíáõÙ: ºÃ» ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý
»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ, ³å³ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³éáãÇÝã: ²Ûë ¹»åùáõÙ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿,
ÇëÏ Ýáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:

2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ºÃ» ÷á÷áËí³Í ³ÏïÇíÇ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ, ³å³
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý: ²Ûë ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÇ ×ß·ñïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í ·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ áñå»ë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó û·áõï Ï³Ù íÝ³ë
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ºÃ» ÝÙ³Ý³ïÇå ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí (ï»ë 4.7.6 Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ), ³å³ û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: ²ÛÉ ¹»åù»ñáõÙª ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï:

ØÇÝã¨ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Á ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ºÃ» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÷á÷áËí»É »Ý ÷áË³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ï×³éáí ¨ ³ÏïÇíÁ ãÇ ³å³×³Ý³ãí»É, ³å³ ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ã³÷íáõÙ ¿ª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏÁ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ í»ñçÇÝÇë å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÷á÷áËí»É »Ý ¨
÷á÷áËí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ï³ñµ»ñ »Ý: ²Ûë ¹»åùáõÙ
÷á÷áËí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ýáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí: Ø³ñí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÷á÷áËí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí
Ýáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:
2.4.9. Ð³ßí³ÝóáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ Í³Ëë»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ½áõï ³ñÅ»ùáí, »Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý
Ñ³ëï³ïí³Í Çñ³íáõÝù Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³ßí³éí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³ÛÝ ½ïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³óÝ»Éáõ ³ÏïÇíÁ ¨ Ù³ñ»Éáõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ:
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÇ³ÛÝ »ñµ ¹³ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ üÐØê-Ý»ñÇ, Ï³Ù ÙÇ ËáõÙµ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó µËáÕ û·áõïÇ ¨ íÝ³ëÇ ¹»åùáõÙ, ûñÇÝ³Ïª
´³ÝÏÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
2.4.10. ²ñÅ»½ñÏáõÙ

2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
´³ÝÏÁ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ (§ECL¦)
Ñ»ï¨Û³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñáÝù ã»Ý ã³÷íáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ
ÙÇçáóáí.
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
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 Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
 í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ
 í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
´³ÅÝ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ»½ñÏáõÙ ãÇ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ:
´³ÝÏÁ ã³÷áõÙ ¿ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇÝ Ñ³í³ë³ñ ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëïáñ¨ Ýßí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÇ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ å»ïù ¿ Ñ³ßí³ñÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ
³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, áñÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 12-³ÙëÛ³ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇÝ.
 Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¹»ýáÉïÇ ó³Íñ éÇëÏáí å³ñïù³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ,
 ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, áñáÝó ·Íáí å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ¿³Ï³Ýáñ»Ý
ãÇ ³×»É:
´³ÝÏÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ áõÝ»Ý ó³Íñ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ í»çÇÝÇë
å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÁÝ¹áõÝí³Í §Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ¦
í³ñÏ³ÝÇßÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ:
12-³ÙëÛ³ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÝ »Ý, áñáÝù
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ¹»ýáÉï ³é³ç³óÝáÕ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»ýáÉïÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:

²ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ã³÷áõÙ
º¯í ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ, ¨¯ 12³ÙëÛ³ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ï³¯Ù ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, Ï³¯Ù ËÙµ³ÛÇÝ
ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí` Ï³Ëí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í åáñïý»ÉÇ µÝáõÛÃÇó:
´³ÝÏÁ Ùß³Ï»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ ·Ý³Ñ³ï»Éª ³ñ¹Ûáù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ¿ ³×»É ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïáª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ÙÝ³ó³Í ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
³é³ç³ó³Í ¹»ýáÉïÇ éÇëÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ: ì»ñáÝßÛ³ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª ´³ÝÏÁ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ Çñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ ÷áõÉ 1, ÷áõÉ 2, ÷áõÉ 3 ¨ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³Ù ëï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í
ËÙµ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ ëïáñ¨ª
 öáõÉ 1 - »ñµ í³ñÏ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù, ´³ÝÏÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ å³ÑáõëïÁ 12-³ÙëÛ³ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: öáõÉ 1-áõÙ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í í³ñÏ»ñÁ Ý³¨ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ,
áñáÝóáõÙ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÁ µ³ñ»É³íí»É ¿ ¨ í³ñÏÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ¿ ÷áõÉ 2-Çó:
 öáõÉ 2 - »ñµ í³ñÏÁ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇó áõÝ»ó»É ¿ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ ¿³Ï³Ý ³×, ´³ÝÏÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï:
öáõÉ 2-áõÙ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í í³ñÏ»ñÁ Ý³¨ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, áñáÝóáõÙ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÁ
µ³ñ»É³íí»É ¿ ¨ í³ñÏÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ¿ ÷áõÉ 3-Çó:
 öáõÉ 3 – ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ: ´³ÝÏÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï:
 Ò»éùµ»ñí³Í Ï³Ù ëï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í ËáõÙµ - Ó»éùµ»ñí³Í Ï³Ù ëï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇÝ
³ñÅ»½ñÏí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ »Ý:
Ò»éùµ»ñí³Í Ï³Ù ëï»ÕÍí³Í ³ñÅ»½ñÏí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ, ÇëÏ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏáí ×ß·ñïí³Í
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³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí: ²ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ ã³÷áí,
áñù³Ýáí ³éÏ³ ¿ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ:
²ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ¹»ýáÉïÇ ¹»åùáõÙ éÇëÏÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ
·áõÙ³ñÇ, ¹»ýáÉïÇ Å³Ù³Ý³Ï íÝ³ëÇ ½»Õãí³Í ³ñ¹ÛáõÝù »Ý, áñáÝù ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
¸»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (PD): ²ÛÝ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³í³ÍáõÙ ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿: ¸»ýáÉï Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »Ã» å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ãÇ ³å³×³Ý³ãí»É ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É
åáñïý»ÉáõÙ:
¸»ýáÉïÇ ¹»åùáõÙ éÇëÏÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ ·áõÙ³ñ (EAD): ²ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹»ýáÉïÇ ³å³·³ ³Ùë³ÃíÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ éÇëÏÇ »ÝÃ³ñÏí³Í ·áõÙ³ñÇ ã³÷Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá éÇëÏÇ
·áõÙ³ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÁ` ³ÝÏ³Ë
Ýñ³ÝÇó å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿, Ã» áã, å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëå³ëíáÕ û·ï³·áÍáõÙÁ ¨ ãÏ³ï³ñí³Í
í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ:
ìÝ³ëÁ ¹ÇýáÉïÇ Å³Ù³Ý³Ï (LGD): ²ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ íÝ³ëÇ ã³÷Á, áñÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ í³ñÏÇ ¹ÇýáÉï³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ: ²ÛÝ ÑÇÙÝí³Í ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáëù»ñÇ ¨ ³ÛÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý íñ³, áñáÝù í³ñÏ³ïáõÝ ÑáõÛë áõÝÇ ëï³Ý³Éª Ý»ñ³éÛ³É
·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ: àñå»ë Ï³ÝáÝ, ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ áñå»ë ¹»ýáÉïÇ
¹»åùáõÙ éÇëÏÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ ·áõÙ³ñÇ (EAD) ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïáÏáëáí:

ì»ñ³Ý³Ûí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ºÃ» ÷áË³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí ýÇÝ³Ý³ë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ Ï³Ù ÷á÷áËíáõÙ »Ý Ï³Ù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ÷áË³ñÇÝíáõÙ
¿ Ýáñáí, ³å³ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
 »Ã» ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³å³×³Ý³ãÙ³ÝÁ,
³å³ ÷á÷áËí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ³ÏïÇíÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ å³Ï³ëáñ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáõÙ,
 »Ã» ³ÏÝÏ³ÉíáÕ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³å³×³Ý³ãÙ³ÝÁ,
³å³ Ýáñ ³ÏïÇíÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ³ÏïÇíÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù: ²Û¹ ·áõÙ³ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ý³ëÏ³Ý
³ÏïÇíÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ï³ëáñ¹Ç Ñ³ßí³ñÏáõÙ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý
³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇí ½»ÕãíáõÙ »Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùáí:

²ñÅ»½ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ³ñÅ»½ñÏí³Í »Ý: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏí³Í, »Ã» ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù µ³ó³ë³µ³ñ
»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ íñ³:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ëïáñ¨ Ýßí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ.
 ¿ÙÇï»ÝïÇ Ï³Ù ÷áË³éáõÇ ¿³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
 å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ, ûñÇÝ³Ïª ¹»ýáÉï Ï³Ù í×³ñÙ³Ý áõß³óáõÙ,
 í³ñÏ»ñÇ Ï³Ù ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ, áñÁ ´³ÝÏÝ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ã¿ñ ¹Çï³ñÏÇ,
 ÷áË³éáõÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ëÝ³ÝÏ³óáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³ÏïÇí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³óáõÙ,

11

öáË³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí í»ñ³Ý³Ûí³Í í³ñÏÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿
áñå»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í, ÙÇ³ÛÝ »Ã» ³éÏ³ ã¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, áñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ
ãëï³Ý³Éáõ éÇëÏÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»É ¿ ¨ ãÏ³Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÛÉ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñ:
ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»ÉÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇëª ´³ÝÏÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É
·áñÍáÝÝ»ñÁ.
 í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁª ³ñï³óáÉí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ,
 »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó,
 »ñÏñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ùáõïù ·áñÍ»É Ï³åÇï³É ßáõÏ³Ý»ñ Ýáñ å³ñïùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

²ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ

ÏáñáõëïÝ»ñÇ

å³ÑáõëïÇ

Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý

íÇ×³ÏÇ

Ù³ëÇÝ

²ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
 ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó Ýí³½áõÙ,

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý

³ÏïÇíÝ»ñª

áñå»ë

³ÏïÇíÝ»ñÇ

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

 Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
·áñÍÇùÝ»ñÇ (FVOCI) ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³³ñÅ»ùÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ Çñ»Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
×ß·ñïÙ³Ý å³ÑáõëïáõÙ,
 í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
áñå»ë Ï³ÝáÝ, å³ÑáõëïÇ ï»ëùáí,
 ì³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý
ãû·ï³·áñÍí³Í
Ù³ëÇ
·Íáí
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
³ÙµáÕç
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
åáñïý»ÉÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÁ ³ÏïÝÏ³ÉíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É£ ²ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³Ï³ëáñ¹Ç Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ íñ³, »Ã» í³ñÏÁ
û·ï³·áñÍí»É ¿: ²ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³Ï³ëáñ¹Ý»ñÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý í³ñÏÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ùáï³íáñ Ñ³ßí³ñÏáí:
 »Ã» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÁ áõÝÇ ÇÝãå»ë û·ï³·áñÍí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ãû·ï³·áñÍí³Í µ³Õ³¹ñÇã ¨ ´³ÝÏÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
ÏáñáõëïÝ»ñÁ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É û·ï³·áñÍí³Í µ³Õ³¹ñÇãÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇó, ³å³
´³ÝÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµí³Í å³Ñáõëï »ñÏáõ
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ù³ËÙµí³Í ·áõÙ³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ áñå»ë û·ï³·áñÍí³Í µ³Õ³¹ñÇãÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó Ýí³½áõÙ: ú·ï³·áñÍí³Í µ³Õ³¹ñÇãÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ å³ÑáõëïÇ ï»ëùáí:
 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ´³ÝÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ã³÷íáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³å»ë
×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝáíª Ñ³Ý³Í ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¨ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ:
Îñ×³ïáõÙÝ»ñÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý éÇëÏáí ×ß·ñïí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùáí, áñÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ:

¸áõñë·ñáõÙ
ì³ñÏ»ñÁ ¨ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý ·ñíáõÙ (Ù³ëÝ³ÏÇ Ï³Ù ³ÙµáÕç³Ï³Ý), »Ã» ãÏ³Ý ¹ñ³Ýó
í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Çñ³Ï³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ: ¸³, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ³ÛÝ ¹»åùÝ ¿, »ñµ ´³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿, áñ
å³ñï³å³ÝÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ ³ÏïÇíÝ»ñ Ï³Ù »Ï³ÙïÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óÝ»É µ³í³ñ³ñ
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñª ¹áõñë·ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÁ Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ³ÏïÇíÇ ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ (»Ã» ³éÏ³ »Ý) áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹áõñë »Ý ·ñíáõÙ:
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¸áõñë·ñáõÙÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ×³Ý³ãÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇ Ï³Ù ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙ: ê³Ï³ÛÝ
¹áõñë·ñí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¹»é¨ë Ï³ñáÕ »Ý »ÝÃ³ñÏí»É å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ýª ´³ÝÏÇ
å³ñïù»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

ØÇÝã¨ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Á ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙµÁ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Ï³ ûµÛ»ÏïÇí íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝª áñå»ë ³ÏïÇíÇ
Ý³ËÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñí³Í
Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (§Í³Ëë³ÛÇÝ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ») ³ñ¹ÛáõÝù, ¨ »ñµ ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ íñ³,
áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É:
²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ûµÛ»ÏïÇí íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ áñáß ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí, áñáÝù íÏ³ÛáõÙ »Ý,
áñ í³ñÏ³éáõÝ Ï³Ù í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ËáõÙµÝ áõÝ»Ý ½·³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ûñÇÝ³Ïª Ï³åÇï³ÉÇ
ÝáñÙ³ïÇí, ½áõï »Ï³ÙïÇ ¨ í³×³éùÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ), ³éÏ³ »Ý ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ Ù³Ûñ
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñ,
·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙ, Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñ ÏÉÇÝÇ ëÝ³ÝÏ³óáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Ï³ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ã³÷»ÉÇ
Ýí³½Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³Éª Ï³åí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù ³½¹áõÙ »Ý
í³ñÏ³éáõÇ ¨ ãí×³ñáõÙÝ»ñÇ íñ³:
´³ÝÏÁ ëÏ½µÇó ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³ÝÑ³ï³å»ë ¿³Ï³Ý »Ý ¨ Ñ»ïá ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³Ù ËÙµ³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³ÝÑ³ï³å»ë ¿³Ï³Ý ã»Ý:
²ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõó Ï³Ù ÅËï»Éáõó
Ñ»ïá ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÝÙ³Ý³ïÇå µÝáõÛÃ áõÝ»óáÕ ËÙµ»ñáõÙª ËÙµ³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó å³ÑáõëïÝ»ñ, ã»Ý Ý»ñ³éíáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É ËÙµ»ñáõÙ:
ºñµ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³Û¹
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³ñÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³å³·³ Í³Ëë»ñÇ) Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: ²ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ýí³½»óíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÇ ÙÇçáóáí,
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Í³ËëÁ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ºÃ» í³ñÏÁ Ï³Ù ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝÇ
÷á÷áË³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù, ó³ÝÏ³ó³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Í³Ëë ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½»ÕãÙ³Ý
¹ñáõÛùÁ
å³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í ÁÝÃ³óÇÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿: ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ã³÷»É
·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª û·ï³·áñÍ»Éáí ï»ë³Ý»ÉÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ:
²å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ·ñ³íÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, Ñ³Ý³Í ·ñ³íÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý
Í³Ëë»ñÁ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» ·ñ³íÁ Ï÷áË³ÝóíÇ ´³ÝÏÇÝ, Ã» áã:
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ËÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ËÙµ³íáñíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ
í³ñÏ³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ, ÇÝãå»ëª
³ÏïÇíÇ ï»ë³ÏÁ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý áÉáñïÁ, ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ, ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÁ, Å³ÙÏ»ï³Ýó
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ·áñÍáÝÝ»ñ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, áñáÝó ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ËÙµ³ÛÇÝ ¿
·Ý³Ñ³ïí³Í, áñáßíáõÙ »Ý ËÙµáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ¨
ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÏïÇíÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ì»ñçÇÝë ×ß·ñïíáõÙ ¿ ÁÝÃ³óÇÏ
ï»ë³Ý»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë½Ç ³ñï³óáÉí»Ý
Ý»ñÏ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ³½¹»É ³ÛÝ
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Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ åñ³ÏïÇÏ³Ý, ¨ å³ïÙ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ã»½áù³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ å»ïù ¿
³ñï³óáÉÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ë³Ý»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï (ûñÇÝ³Ïª ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñáõÙ, ·áõÛùÇ
·ÝÇ, í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ï³Ù ËÙµáõÙ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ïÝ³ÝßáÕ ³ÛÉ
·áñÍáÝÝ»ñÇ ¨ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»ç): ²å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
û·ï³·áñÍíáÕ Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ý ¨ í³ñÏ³ÍÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇóª ÏáñáõëïÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ì³ñÏ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹áõñë »Ý ·ñíáõÙ, »Ã» ³å³·³ÛáõÙ ãÏ³ í³ñÏÁ
Ñ³í³ù³·ñ»Éáõ Çñ³ï»ë³Ï³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ, ¨ »ñµ µáÉáñ ·ñ³íÝ»ñÝ û·ï³·áñÍí»É »Ý Ï³Ù ÷áË³Ýóí»É ´³ÝÏÇÝ:
ºÃ» Ñ³çáñ¹áÕ ï³ñáõÙ, ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Í³ËëÁ ³í»É³ÝáõÙ Ï³Ù Ýí³½áõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí, Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
Í³ËëÁ ³í»É³óíáõÙ Ï³Ù Ýí³½»óíáõÙ ¿ å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ ×ßï»Éáí: ºÃ» ³å³·³ ¹áõñë·ñáõÙÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿, ³å³ í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í ·áõÙ³ñÁ Ïñ»¹Çï³·ñíáõÙ ¿ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ´³ÝÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ÝË³ï»ë»Éª ÇÝãå»ë
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÷áËí»É ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ¨ ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³Û¹
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ý íñ³ Ñ»ï³·³
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ:

ì»ñ³Ý³Ûí³Í í³ñÏ»ñ
àñï»Õ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ´³ÝÏÁ ÷áñÓáõÙ ¿ í»ñ³Ý³Û»É í³ñÏ»ñÁ, ù³Ý µéÝ³·³ÝÓ»É ·ñ³íÁ: ê³ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É
í×³ñáõÙÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÝ»ñÇ ¨ í³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý: ºñµ í³ñÏÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Ûí³Í »Ý, í³ñÏÝ ³ÛÉ¨ë ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Å³ÙÏ»ï³Ýó: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ
í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ í»ñ³Ý³Ûí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí í³ñÏ»ñÁ, Ñ³Ùá½í»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ µáÉáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³Ñå³Ýí³Í »Ý ¨ áñ ³å³·³ í×³ñáõÙÝ»ñÁ ÏÏ³ï³ñí»Ý: ì³ñÏ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÝ³É ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³Ù ËÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ñÏ³ª û·ï³·áñÍ»Éáí í³ñÏÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ:

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ºñµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ³å³ Ýñ³ ³ñÅ»ùÇ (Ýí³½»óí³Í Ù³ñáõÙÝ»ñÇ ¨
³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ ·áõÙ³ñÝ»ñáí) ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ý³ËÏÇÝáõÙ
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇó í»ñ³Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ù³ëÇÝ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ
Ù³ïã»ÉÇ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í Ï³åÇï³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ãÇ ×³Ý³ãíáõÙ, ³ÛÉ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÝáõÙ,
áñå»ëª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, »Ã» ³ÏïÇíÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ ûµÛ»ïÇíáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ñ»ï³·³ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, áñáÝù Ï³ï³ñí»É »Ý
ÏáñáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ×³Ý³ã»Éáõó Ñ»ïá:
2.4.11. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ µ³ÕÏ³ó³Í »Ý Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇó, ÐÐ Î´-áõÙ å³ÑíáÕ
ÙÇçáóÝ»ñÇó (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ²ñø³ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÷áËÑ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
¹»åáÝ³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ) ¨ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ, µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ûñÇó 90 ûñ ¿, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³ñÏí»É Ï³ÝËÇÏÇ Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËÙ³Ý ½·³ÉÇ éÇëÏÇ:
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¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí:
2.4.12. Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñ
àëÏÇÝ ¨ ³ÛÉ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³ÝíáÕ ·Ý»ñáí, ÇÝãÁ Ùáï³íáñ³å»ë
¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ¿ ¨ ÑÇÙÝí³Í ¿ ÈáÝ¹áÝÇ Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ø»ï³ÕÝ»ñÇ µáñë³ÛÇ ·Ý³ÝßáõÙÝ»ñÇ íñ³:
¶Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½áõï »Ï³Ùáõï
Ñá¹í³ÍáõÙª ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñáõÙ Ï³Ù Í³Ëë»ñáõÙ:
2.4.13. ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Æñ µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý
µ³óí³Í ÁÝÃ³óÇÏ ¨ ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ: ´³ÝÏ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïáí í³ñÏ»ñÝ áõ
Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
Ù»Ãá¹Á: àã ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáí ÙÇçáóÝ»ñÝ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó å³ÑáõëïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñáí:

2.4.14. ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñí»É Ï³Ù ³é³ç³ó»É »Ý
Ùáï ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ù³ë, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ
ëï³Ý³Éáõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, ³å³ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷íáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áñÍ³ñù³ÛÇÝ
Í³Ëë»ñáí: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ½áõï
³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ÙÇ Ù³ë:
Æñ µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, ´³ÝÏÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë
áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏáÕÙ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÛáõã»ñëÝ»ñ, ýáñí³ñ¹Ý»ñ, ëíáå»ñ
¨ ûåóÇáÝÝ»ñ: ´áÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ
¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ßí³éáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Æñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·Ý³ÝßáõÙÝ»ñáí Ï³Ù ³ÛÝåÇëÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í
»Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ íÇ×³ÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ µ³½³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉ
·áñÍáÝÝ»ñ: ¸ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí, ÇëÏ
µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁª áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ:
2.4.15. ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù
ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý å³ñï³å³ÝÇÝ ¹ñ³Ù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÙÇçáóáíª ³é³Ýó å³ñïùÁ
í³×³é»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý:
üÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ·áõÙ³ñ³Í
·áñÍ³ñùÇó Í³ËëáõÙÝ»ñÁ: ºñµ ïñ³Ù³¹ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ í³ñÏÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇó, ûñÇÝ³Ï »ñµ í³ñÏÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí, ïñ³Ù³¹ñí³Í ·áõÙ³ñÇ
¨ í³ñÏÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ í³ñÏÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿
áñå»ë Í³Ëë ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ¹ñáõÛùÝ»ñáí ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇóª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨
í³ñÏ»ñÝ áõ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
Ù»Ãá¹Á: üÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÝ áõ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý
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³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª »ÉÝ»Éáí Ù³ñÙ³Ý »ÝÃ³¹ñíáÕ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áõ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó å³ÑáõëïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñáí:
2.4.16. Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý,
 å³ñïù³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí. ¹ñ³Ýù ëÏ½µÝ³å»ë
ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ·áõÙ³ñ³Í áõÕÕ³ÏÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙª ¹ñ³Ýó
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
 å³ñïù³ÛÇÝ ¨ µ³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù
íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Ï³Ù Ý³ËáñáßíáõÙ »Ý áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ, ÇëÏ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ,
 Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÙÇçáóáí ã³÷íáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ¨
 Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ:
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
·Íáí û·áõïÁ ¨ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛÛáõÝùáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
Ý»ñùáÑÇßÛ³É ¹»åù»ñÇ, »ñµ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, ÝáõÛÝ Ó¨áí, ÇÝãå»ë ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ.
 ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõïª ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ùµ,
 ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ ¨ í»ñ³¹³ñÓ
 ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÏáõÙÇó û·áõï ¨ íÝ³ë
ºñµ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃáõÕÃÁ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿, Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ï³ÛÇÝ
û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇó í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:
´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ áñáß Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ²ÛëåÇëÇ
ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³Û³óíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùáí ¨ ³Ýßñç»ÉÇ ¿:
²ÛëåÇëÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí û·áõï ¨ íÝ³ëÁ »ñµ»ù ã»Ý í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
íÝ³ëáõÙ, ÇëÏ ³ñÅ»½ñÏáõÙ ãÇ ×³Ý³ãíáõÙ: Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, »Ã»
¹ñ³Ýù Ñëï³Ï ã»Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ í»ñ³¹³ñÓ, áñÇ ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýù ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í
Ïáõï³Ï³ÛÇÝ û·áõïÁ ¨ íÝ³ëÁ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ûï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ:

ØÇÝã¨ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Á ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ã³÷í»É »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ·áõÙ³ñ³Í ·áñÍ³ñùÇ ·Íáí áõÕÕ³ÏÇ
Í³Ëë»ñÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ãã³÷íáÕ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¨
Ñ»ï³·³ÛáõÙ, ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÇó Ï³Ëí³Í, Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý áñå»ë Ï³¯Ù ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ,
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ, Ï³¯Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ:

ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
üÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ, »ñµ
´³ÝÏÁ Ñ³ëï³ï³å»ë Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³Ñ»É ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ýó Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ: ºÃ» ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ áã Ùáï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý
·áõÙ³ñÇ í³×³éù, ³å³ ³ÙµáÕç ¹³ëÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ: ØÇÝã¨
Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ¹ñ³Ýó ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó å³ÑáõëïÝ»ñÁ:
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ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ³ÛÝ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ´³ÝÏÁ Ùï³¹Çñ ¿ å³Ñ»É ³Ýáñáß Å³ÙÏ»ïáí, ¨ áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý í³×³éí»É
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï³Ù
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ
Ý³ËÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ÁÝ¹ áñáõÙ û·áõïÝ»ñÝ áõ íÝ³ëÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù
íÝ³ëÁ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù
íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ´³ÝÏÁ Çñ³íáõÝù ¿ Ó»éùµ»ñáõÙ ëï³Ý³Éáõ ³Û¹ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ:
Î³ñ·³íáñíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ³ÏïÇíáñ»Ý í³×³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
áñáßíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇÝ µáñë³ÛÇ ÷³ÏÙ³Ý å³ÑÇÝ ³Û¹ ³ÏïÇíÇ ·Íáí ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇ ÙÇçáóáí:
²ÏïÇí ßáõÏ³ ãáõÝ»óáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ÜÙ³Ý
Ùá¹»ÉÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý í»ñçÇÝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¿³Ï³Ýáñ»Ý ãï³ñµ»ñíáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇÝ ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»ÉÁ, ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ï³é³Ï
¹»åùáõÙª Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùáíª Ýí³½»óÝ»Éáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ
´³ÝÏÁ áñáß Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ Ý³Ë³ÝßáõÙ ¿ áñå»ë Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ã»Éáí ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:
2.4.17. è»åá ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ýáí ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (§é»åá¦) ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë
³å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñ: Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ýáí í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý
Ñ³ßí³éí»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ·Ýáñ¹Ý áõÝÇ Ýßí³Í
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í³×³éùÇ Ï³Ù ·ñ³í³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù Ï³Ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýù
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë §Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ·ñ³í³¹ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ¦ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý
áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé³ÛÇÝ Ñá¹í³Í: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ:
Ð»ïí³×³éùÇ å³ÛÙ³Ýáí ·Ýí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ (§Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá¦) ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ ïñ³Ù³¹ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³Ù Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·ÝÙ³Ý ¨ í³×³éùÇó ³é³ç³ó³Í »Ï³ÙáõïÁ Ï³Ù Í³ËëÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ïáÏáë³ÛÇÝ
»Ï³Ùáõï Ï³Ù Í³Ëë, áñáÝù Ñ³ßí»·ñíáõÙ »Ý Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙª û·ï³·áñÍ»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ºÃ» Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñáí ·Ýí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ í³×³éí»Ý »ññáñ¹ ÏáÕÙÇÝ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
í»ñ³¹³ñÓÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ áñå»ë ³é¨ïñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ã³÷íáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí:
2.4.18. àñå»ë ·ñ³í ïñí³Í ¨ ëï³óí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³ÑáííáõÙ »Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí Ï³Ù Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ùáí: ²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
÷áË³ÝóáõÙÁ ÙÛáõë ÏáÕÙÇÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÙÇ³ÛÝ »Ã»
÷áË³ÝóíáõÙ »Ý Ý³¨ éÇëÏ»ñÁ ¨ û·áõïÝ»ñÁ Ï³åí³Í ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ»ï:
ì×³ñí³Í Ï³Ù áñå»ë ·ñ³í ëï³óí³Í Ï³ÝËÇÏÁ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÏïÇí Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ:
Ò»éùµ»ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ýó
ûï³ñáõÙÁ »ññáñ¹ ÏáÕÙÇÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ Ýßí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
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×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ·ÝÙ³Ý ¨
í³×³éùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý §¼áõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï¦ Ñá¹í³ÍáõÙ:
2.4.19. ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ` ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³Ï³É
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ µÝáñáß µáÉáñ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÏïÇí ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ·áõÙ³ñáí,
áñÁ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ Ñ³í³ë³ñ ¿ í³ñÓ³Ï³Éí³Í ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ Ï³Ù í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý
Ýí³½³·áõÛÝ í×³ñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùáí, »Ã» í»ñçÇÝë ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿: ì³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝ í×³ñÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ áñáß»ÉÇë û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ,
»Ã» ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ áñáß»É, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙª í³ñÓ³Ï³ÉÇÝ Ù³ïã»ÉÇ í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ:
ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùáõÙ:
ì³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝ í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙª Ýí³½»óÝ»Éáí ãÙ³ñí³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³ËëÁ µ³ßËíáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Áëï
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝå»ë, áñ ³å³ÑáíÇ
³Ù÷á÷áË å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛù í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ` ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³ïáõ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ ´³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ ïñ³Ù³¹ñ³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ
Ñ³ßí³éáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ½áõï ·áõÙ³ñáí: ²Ûë ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝå»ë, áñ ³å³ÑáíÇ ³Ý÷á÷áË å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛù í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÙ³ñí³Í ½áõï Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: êÏ½µÝ³Ï³Ý áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
ºñµ í³ñÓ³Ï³ÉÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ´³ÝÏÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ ³ÝóÝáõÙ
·ñ³íÇ ³é³ñÏ³Ý, ³Û¹ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝáí:

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ - ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³Ï³É
²ÏïÇíÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ
û·áõïÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý í³ñÓ³ïáõÇ Ùáï, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·Í³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñáõÙ:

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ - ´³ÝÏÁ áñå»ë í³ñÓ³ïáõ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó µÝáõÛÃÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÛÉ »Ï³Ùáõï ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ·Í³ÛÇÝ
ÑÇÙáõÝùáí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñáõÙ:
ì³ñÓ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí í³ñÓ³Ï³ÉÇÝ Ëñ³Ëáõë»Éáõ
Ñ»ï Ï³åí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙáõïÇ Ýí³½»óáõÙ
·Í³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ
í³ëï³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ¹ñ³Ýù Ï³ï³ñíáõÙ »Ý:
2.4.20. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
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ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ:
´³ÝÏÇ ß»ÝùÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: ºñµ ³ÏïÇíÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ Ýñ³ ·Ý³Ñ³ïí³Í ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇó áã Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ å³ï×³éáí, ³ÛÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ýí³½»óíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ³Û¹ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ: ÐáÕÁ
Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ¨ áõÝÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ,
ãÇ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ:
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí ³ÏïÇíÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ,
ÏÇñ³é»Éáí Ñ»ï¨Û³É ï³ñ»Ï³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ`
ú·ï³Ï³ñ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ï
(ï³ñÇÝ»ñ)

îáÏáë³¹ñáõÛù
(%)

Þ»Ýù»ñ

30

3.3

Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñ ¨ Ï³åÇ ÙÇçáóÝ»ñ

1-5

20-100

8

20

1-8

20-100

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ
²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³ áõÕÕí³Í Ï³åÇï³É µÝáõÛÃÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ ¨
³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ·Í³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí í³ñÓ³Ï³ÉÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó û·ï³Ï³ñ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇó Ýí³½³·áõÛÝáí: ²Ý³í³ñï ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÷³ëï³óÇ Í³Ëë»ñÇ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý
Çñ»Ýó ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí: ²Ý³í³ñï ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ
ù³ÝÇ ¹»é å³ïñ³ëï ã»Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëëª ¹ñ³Ýó
Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ: Î³åÇï³É µÝáõÛÃÇ Ýáñá·Ù³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ ³í»É³óíáõÙ »Ý ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÇÝ, »ñµ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ¹ñ³Ýó ßÝáñÑÇí ³å³·³ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁª ³í»ÉÇ ß³ï, ù³Ý
³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ñ ³éÏ³ ³ÏïÇíÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÇó, ÏÑáë»Ý ¹»åÇ ´³ÝÏ:
²Ûë Í³ËëáõÙÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÏïÇíÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Çñ³óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í û·áõï Ï³Ù íÝ³ëÁ áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÏïÇíÇ Çñ³óáõÙÇó ½áõï
Ùáõïù»ñÇ ¨ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ:
ÐáÕÁ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí Ùáï³íáñ³å»ë 3-5 ï³ñÇ Ñ»ïá:
ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ÛÝ
¹»åùáõÙ, »ñµ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ß»ÕáõÙ Ï³ í»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ³ÏïíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ Ýñ³Ýó ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨, ³å³ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ:
2.4.21. ¶áõ¹íÇÉ
ÒéÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éùµ»ñí³Í ·áõ¹íÇÉÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ ¿
áñå»ë ÷áË³Ýóí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý ¨ Ó»éùµ»ñí³Í áñáß»ÉÇ ½áõï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ëï³ÝÓÝ³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ:
¸áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³óáÕ ·áõ¹íÇÉÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ·áõ¹íÇÉÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ·áõ¹íÇÉÁ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` Ñ³Ý³Í
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
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¶áõ¹íÇÉÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ï³Ù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë, »Ã» ÇÝã-áñ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ íÏ³ÛáõÙ »Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éùµ»ñí³Í ·áõ¹íÇÉÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ëÏë³Í µ³ßËíáõÙ ¿ ÊÙµÇ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ
ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïëï³Ý³Ý û·áõïÝ»ñ` ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó, Ã» Ó»éùµ»ñí³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³·ñíáõÙ »Ý ³Û¹ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ
ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇÝ, Ã»` áã: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñ Ï³Ù
¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ËáõÙµ, áñÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·áõ¹íÇÉÁ, å»ïù ¿


Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ý»ñùÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ·áõ¹íÇÉÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÊÙµÇ
Ï³½ÙáõÙ ³é³í»É ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ í³ñã³Ï³Ý ÙÇ³íáñ



ÙÇÝã ÙÇ³íáñáõÙÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ üÐØê 8
§¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ:

¶áõ¹íÇÉÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ (Ï³Ù ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ËÙµÇ)
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »Ã» ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ¹ñ³ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ³ñÅ»ùÁ: ¶áõ¹íÇÉÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã»Ý Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ:
2.4.22. àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ µ³ÕÏ³ó³Í »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇó, ³ñïáÝ³·ñ»ñÇó ¨ ³ÛÉÝ:
²é³ÝÓÇÝ Ó»éù µ»ñí³Í áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùáí: Ü³ËÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùáíª Ýí³½»óÝ»Éáí Ïáõï³Ïí³Í
³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ: àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É áñáß³ÏÇ Ï³Ù ³Ýáñáß: àñáß³ÏÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ
áõÝ»óáÕ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ·Í³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ
¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³éáõÙáí, »ñµ ³éÏ³ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ:
²ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ï³ñí³ í»ñçáõÙ:
²Ýáñáß û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ áõÝ»óáÕ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ,
ë³Ï³ÛÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³éáõÙáíª ³ÝÑ³ï³å»ë Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ
¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ýáñáß û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ áõÝ»óáÕ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÁ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ÑëÏíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýó Ñ³ßí³éÙ³Ý
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýßí³Í ¹³ëáõÙ:
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ëë ¹ñ³Ýó
Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: (Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñÁ (ûñÇÝ³Ï ¹Ç½³ÛÝ ¨ Ýáñ Ï³Ù
Ýáñ³óí³Í Íñ³·ñÇ Ã»ëÃ³íáñáõÙ) ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, »ñµ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿
óáõó³¹ñ»É áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝå»ë, áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ
ÉÇÝÇ í³×³éùÇ Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý, Çñ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍ»Éáõ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇí ¨ ³ÛÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ
Ï³Ù í³×³é»Éáõ, Çñ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï³Ù í³×³é»Éáõ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ, ³ÛÝ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ áã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ ëï»ÕÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõ µ³í³ñ³ñ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó Ñëï³Ï ·Ý³Ñ³ïáõÙ: Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·Íáí ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó Í³·Ù³Ý å³ÑÇÝ:)
2.4.23. ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ
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àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ, »ñµ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ »ÝÃ³Ï³ ¿
÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý áã Ã» ¹ñ³Ýó Ñ»ï³·³ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý, ³ÛÉ í³×³éùÇ ÙÇçáóáí: ¸ñ³Ýó í³×³éùÁ »ÝÃ³¹ñíáõÙ
¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÇó Ñ»ïá Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ
Ï³Ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³Ëë»ñÁ, Ýí³½³·áõÛÝáí: ºÃ» í»ñçÇÝë ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿, ù³Ý
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, ³å³ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í í³×³éùÇó Í³Ëë»ñÁ, Ñ»ï³·³ ó³ÝÏ³ó³Í ³× ×³Ý³ãíáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É ³ÏïÇíÇ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí:
2.4.24. ´éÝ³·³ÝÓí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É` ³ñ¹Ûáù µéÝ³·³ÝÓí³Í ³ÏïÇíÁ Ï³ñáÕ ¿ É³í³·áõÛÝë û·ï³·áñÍí»É
Çñ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ã» å»ïù ¿ í³×³éíÇ: Ü»ñùÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
û·ï³·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë ëÏ½µÝ³Ï³Ý
³å³Ñáíí³Í ³ÏïÇíÇ µéÝ³·³ÝÓí³Í Ï³Ù Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½³·áõÛÝáí: ²ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
í³×³éùÝ ³í»ÉÇ É³í ï³ñµ»ñ³Ï ¿ ×³Ý³ãíáõÙ, Áëï ´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ýª ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý í³×³éùÇ
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë` Çñ»Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ), ÇëÏ áã
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í µéÝ³·³ÝÓÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
í³×³éùÇó Í³Ëë»ñÁ:
àñáß ¹»åù»ñáõÙ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ µéÝ³·³ÝÓíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:
´éÝ³·³ÝÓí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ¨ Çñ³óÙ³Ý ½áõï ³ñÅ»ùÇó Ýí³½³·áõÛÝáí:
2.4.25. Ü»ñ·ñ³í³Í ÙÇçáóÝ»ñ
Ü»ñ·ñ³í³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ, ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÁ, ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ëïáñ³¹³ë
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ëï³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÁ: êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá Ý»ñ·ñ³í³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇÝãå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
³ÛÝå»ë ¿É ³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
2.4.26. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ »Ý, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý, áñ »ñ³ßËÇùÁ
ïñ³Ù³¹ñáÕÁ ÷áËÑ³ïáõóÇ »ñ³ßËÇùÁ ëï³óáÕÇÝ ÏáÝÏñ»ï å³ñï³å³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í×³ñáõÙÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãÏ³ï³ñ»Éáõ å³ï×³éáí í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó Ïñ³Í
íÝ³ëÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó: ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë áñáßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáí í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ Ï³Ù ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏ½µÝ³å»ë ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ÇëÏ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
³ÙáñïÇ½³óíáõÙ ¿ »ñ³ßËÇùÇ Ï³Ù å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
Ð»ï³·³ÛáõÙ Ýñ³Ýù ã³÷íáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.


2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çóª ³ÙáñïÇ½³óí³Í ·áõÙ³ñÇó ¨ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇó
³é³í»É³·áõÛÝáí,

 ÙÇÝã¨ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Áª ³ÙáñïÇ½³óí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó µËáÕ ÑÝ³ñ³íáñ í×³ñÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ³é³í»É³·áõÛÝáí,
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñÇ
¨
í³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý å³ÑáõëïÝ»ñáõÙ:

·Íáí

³é³ç³ó³Í
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2.4.27. ä³ÑáõëïÝ»ñ
ä³ÑáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ´³ÝÏÁ áõÝÇ Ý»ñÏ³ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝª áñå»ë
³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñ Ù³ñÙÝ³íáñáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù, ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É:

2.4.28. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë Ï³åÇï³É: Üáñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ,
í»ñ³µ»ñáÕ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÁ Ýí³½»óíáõÙ »Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³×Çó: ºñµ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³í»É³í×³ñ:

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï
¾ÙÇëÇáÝ »Ï³ÙáõïÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ëï³óí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³í»É³í×³ñ: ¶áñÍ³ñùÇ
·Íáí ó³ÝÏ³ó³Í Í³ËëáõÙ, áñÁ Ï³åí³Í ¿ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ýí³½»óíáõÙ ¿ ¿ÙÇëÇáÝ
»Ï³ÙáõïÇó:

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ
âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÁ:

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ³Ùë³Ãíáí ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý ·ñíáõÙ Ï³åÇï³ÉÇó ¨ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, ÙÇ³ÛÝ »ñµ ¹ñ³Ýù Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ³Ùë³Ãíáí Ï³Ù
ÙÇÝã¨ ³Û¹: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í Ï³Ù Ñ³ëï³ïí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý:

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³×Á û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³×Á ¨ Ýí³½áõÙÁ ³ÛÝ ã³÷Ç, áñ ÝÙ³Ý Ýí³½áõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ³ÏïÇíÇ ³×ÇÝ, áñÁ
Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí»É ¿ñ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ:

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï
²Ûë å³ÑáõëïÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ê»·Ù»ÝïÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ
üÐØê 8-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ´³ÝÏÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ã»Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇó ¨
³ÙµáÕç³Ï³Ý µÇ½Ý»ë ÙÇ³íáñ »Ý: ´³ÝÏÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝáÕ ·ÉË³íáñ
Ù³ñÙÇÝÁ áñáßáõÙÝ»ñ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ Ñ³Ù³ï»Õ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ¨ áã ÙÇ ûå»ñ³óÇáÝ ë»·Ù»Ýï ãÇ
Ñ³ÝíáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ´³ÝÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ: ´³ÝÏÇ »Ï³ÙáõïÁ µËáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó:
Î³Ù
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ/ÊÙµÇ µÇ½Ý»ë ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ,
áñáÝóÇó ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ í³ëï³Ï»É »Ï³Ùáõï ¨ Ï³ï³ñ»É Í³Ëë»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ´³ÝÏÇ ³ÛÉ áñ¨¿ µ³ÕÏ³óáõóÇã
Ù³ëÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ Í³Ëë»ñÁ: ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÁ áñáß»ÉÇë
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´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ³ÛÝ ÏáÙåáÝ»ÝïÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í »Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ù»ç (µÇ½Ý»ë ë»·Ù»Ýï) ¨ áñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
´áÉáñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ÊÙµÇ
·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇóª ë»·Ù»ÝïÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨
·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¹ñ³ Ï³ï³ñáõÙÁ: ²Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ´³ÝÏÇ/ÊÙµÇ
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÑÇÙÝí»Éáí ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ íñ³ª
ÑÇÙÝí»Éáí ³í»ÉÇ ßáõï ïÝï»ë³Ï³Ý éÇëÏÇ, ù³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý éÇëÏÇ íñ³:
2.4.29. Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
üÐØê Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ ´³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ, ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ íñ³: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»Á, ÑÇÙÝí»Éáí
å³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÇ ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ÑÇÙÝ³íáñí³Í »Ý ïíÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑÇÙù »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»Éáõ ³ÛÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É, áñáÝó ³ñÅ»ùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ áñáß»É ³ÛÉ íëï³Ñ»ÉÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, ãÝ³Û³Í
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ íñ³, ÷³ëï³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñí»É Ï³ï³ñí³Í
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó:
Ü»ñÏ³Û³óíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ëïáñ¨:

³éáõÙáí

Ýß³Ý³Ï³ÉÇó

¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

¨

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷áõÙÁ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ (»ñµ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛÇ ·Ý³ÝßáõÙÝ»ñ ãÏ³Ý) ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý: ê³ Ý»ñ³éáõÙ ¿
½³ñ·³óáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýñ³Ý, Ã» ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
ÇÝãå»ë Ï·Ý³Ñ³ï»Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÑÇÙÝíáõÙ ¿
¹Çï³ñÏíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ÙÇßï ã¿, áñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ áõÝ»ó³Í ³Ù»Ý³É³í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: ¶Ý³Ñ³ïí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³ñáÕ ¿
ï³ñµ»ñí»É ÷³ëï³óÇ ³ñÅ»ùÇó, áñÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»É
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ:

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ
´³ÝÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÐÐ Î´, å»ï³Ï³Ý ¨
å»ï³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ: êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´³ÝÏÁ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ×ß·ñïíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
×ß·ñïáõÙÝ Çñ³Ï³ÝóíáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉáõÙ:

áã å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÁ, áã
¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ áñå»ë
ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ
³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ª ÑÇÙÝí³Í
ÝÙ³Ý ³ÏïÇíÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÷áñÓÇ íñ³: ²å³·³ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ Ù³ñÙÝ³íáñíáõÙ »Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ
¨ ëå³éíáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³×³Ë Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ³ÏïÇíÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÁ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíÇ ÁÝÃ³óÇÏ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Áëï ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ ëï³Ý³É û·áõïÝ»ñ: ØÝ³óáñ¹³ÛÇÝ û·ï³Ï³ñ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ.
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Íñ³·ñÇó Ï³Ëí³Íª
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Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ:

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ
²ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ãÑ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ: ²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
ïáÏáë³¹ñáõùÇ ëíáåÇ, µ³½Ù³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëíáåÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ ¨ ÷áË³ñÅ»ùÇ ýáñí³ñ¹³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ: ²Ûë ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³ëï³ïáõÝ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý
å³ñïù»ñÇ ¨ ÉáÕ³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ñ³Ï³é³ÏÁ: ÈáÕ³óáÕ
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Áëï ½ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáñÇó ëï³óí³Í ½»Õã³ÛÇÝ
·áñÍáÝÝ»ñÇ: ºÃ» ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¹ñ³Ýù
Ñ³ëï³ïíáõÙ Ï³Ù å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª
³ÝÏ³Ë ³é³ç³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó: ²ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ÏÇñ³éáõÙ
»Ý ÙÇ³ÛÝ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÛÝåÇëÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÝ ¿
(ÇÝãå»ë ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç, ³ÛÝå»ë ¿É å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñáç), ÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨
Ïáé»ÉÛ³óÇ³Ý»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²Ûë ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó
ó³ÝÏ³ó³ÍÇ ·»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É ³Ûë ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙ:

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý üÐØê 5-Ç §ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿
ã³÷í»Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇóª Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, Ýí³½³·áõÛÝáí: ´³ÝÏÝ
û·ïí»É ¿ ³ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³Û¹ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³ÝÏÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï:
Üßí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: ¶áñÍáÕ ßáõÏ³ÛÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù áã
ßáõÏ³Û³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ¸³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ÝÙ³Ý³ïÇå
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:

ì³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ
´³ÝÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ
Ñ³Ù³ñª å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ³ñ¹Ûáù ³éÏ³ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨
å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ å³ÑáõëïÇ ã³÷Á áñáß»É: ÜÙ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý áñáß ·áñÍáÝÝ»ñÇ ßáõñç »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¨ Ý»ñÏ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý ï³ñµ»ñ ÉÇÝ»Éª Ñ³Ý·»óÝ»Éáí å³ÑáõëïáõÙ Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
Üß³Ý³Ï³ÉÇ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍí³Í Ñ³ïáõÏ å³ÑáõëïÝ»ñÇó
µ³óÇ, ´³ÝÏÁ Ý³¨ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ËÙµ³ÛÇÝ å³ÑáõëïÝ»ñ, ³ÛÝ éÇëÏ»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ãÝ³Û³Í áñ
³ÝÑ³ï³å»ë ã»Ý ·Ý³Ñ³ïí»É, ë³Ï³ÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ãí×³ñÙ³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í éÇëÏ, ù³Ý ëÏ½µÝ³å»ë áñáßí»É
¿ñ: ê³ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ »ñÏñÇ éÇëÏáõÙ,
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÝ³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ýí³½áõÙÝ»ñÁ:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 3 ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ
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îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ
01.01.201931.03.2019
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï µ³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó,
µ³ÝÏ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ï»Õ³µ³ßËí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇó ¨ í³ñÏ»ñÇó
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñÇó ¨
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï §è»åá¦ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó
²ÛÉ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

94,423

59,642

270,241

2,971,768
655,405
118,055
9,736
3,849,387

3,046,233
587,108
265,760
27,624
3,986,367

12,203,029
2,449,849
863,282
74,544
15,860,945

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå Í³Ëë»ñ
01.01.201931.03.2019
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ µ³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, µ³ÝÏ»ñÇó ¨
³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³í³Í
³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
îáÏë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
¹ÇÙ³ó
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ §è»åá¦ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
²ÛÉ ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³Ùáõï

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

1,516,172

1,243,761

5,474,594

587,588

675,890

2,451,934

191,340
12,620
18,966
2,326,686

181,940
69,709
35,036
2,206,336

781,436
131,058
47,624
8,886,646

1,522,701

1,780,031

6,974,299

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 4 ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨
Í³Ëë»ñ
ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ
01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
ºñ³ßËÇùÝ»ñÇó, ÑáÅ³ñ³·ñ»ñáí, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñáí,
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
²ñï³ñÅáõÛÃáí ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

23,954
181,070

32,188
165,002

136,045
695,740

3,366
57,545

5,546
40,488

19,811
209,664

ì×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÇó
ÈáÙµ³ñ¹³ÛÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÇó »Ï³Ùáõï
²ÛÉ ÏáÙÇëÇáÝ í×³ñÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

129,852

105,185

488,324

395,787

348,409

1,549,584
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ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ

ÂÕÃ³Ïó³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÏáÙÇëÇáÝ í×³ñÝ»ñ

01.01.201931.03.2019
27,616

01.01.201831.03.2018
22,359

01.01.201831.12.2018
103,879

ì×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñÝ»ñ
ºñ³ßËÇùÝ»ñÇó, ÑáÅ³ñ³·ñ»ñáí, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñáí,
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
í×³ñÝ»ñ
²ñï³ñÅáõÛÃáí ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
²ÛÉ ÏáÙÇëÇáÝ í×³ñÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

93,461

121,424

643,724

651
6,171
9,179
137,078

7,568
8,609
6,205
166,165

9,996
28,412
55,214
841,225

êï³óí³Í ½áõï ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ

258,709

182,244

01.01.201931.03.2019
ºÏ³Ùáõï ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.201831.03.2018
-

-

708,359
01.01.201831.12.2018
1,358
1,358

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 5 ¼áõï »Ï³Ùáõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ
Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
01.01.201931.03.2019
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ½áõï »Ï³Ùáõï, ³Û¹ ÃíáõÙ՝
ªµ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇó
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó
³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ½áõï »Ï³Ùáõï
ªµ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇó
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó
³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.201831.03.2018
-

01.01.201831.12.2018
-

(4,174)
(4,174)
(4,174)

6,000
6,000
(308,030)
(308,030)
(302,030)

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï »Ï³Ùáõï
01.01.201931.03.2019
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ½áõï
»Ï³Ùáõï, ³Û¹ ÃíáõÙ`
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇó
å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó
³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ½áõï »Ï³Ùáõï
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇó

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

6,139
6,139
-

(13,059)
(13,059)
-

25,820
25,820
-

(1,634)
-

194,928
-

247,410
-
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å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó
³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

(1,634)
4,505

194,928
181,869

247,410
273,230

²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³Ùáõï

195,357

242,984

1,054,122

²ñï³ñÅáõÛÃÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³Ùáõï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

(5,258)
190,099

(33,839)
209,145

212,984
1,267,106

Â³ÝÏ³ñÅ»ù
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÇó ¨ Ñáõß³¹ñ³ÙÝ»ñÇó

ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
01.01.201931.03.2019

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÇ ¨ Ñáõß³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇó
ëï³óí³Í ½áõï »Ï³Ùáõï
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÇ ¨ Ñáõß³¹ñ³ÙÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó
ëï³óí³Í ½áõï »Ï³Ùáõï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

14,503

38,786

209,623

3,424
17,927

(11,239)
27,547

(74,484)
135,139

208,357

418,561

1,373,445

01.01.201931.03.2019
107,697
(251)

01.01.201831.03.2018
116,311
17,785

01.01.201831.12.2018
430,105
17,955

18,565

(16,322)

(61,213)

38,525
164,536

36,289
154,063

131,988
518,835

¼áõï »Ï³Ùáõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 6 §²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ¦
²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³Ùáõï

ºÏ³ÙáõïÝ»ñ ëï³óí³Í ïáõÛÅ»ñÇó ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó
ü³ÏïáñÇÝ·Çó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
ûï³ñáõÙÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓáõÙÇó ½áõï
»Ï³ÙáõïÝ»ñ
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 7 §²ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇÝ
Ï³ï³ñí³Í ½áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ¦
´³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·Íáí

01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018
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êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

102,580

-

-

ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í
Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ
ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

115,308

-

193,906

(72,523)

-

(137,288)

42,785

-

56,618

(77,657)
67,708

-

45,962
102,580

01.01.201931.03.2019
23,629

01.01.201831.03.2018
25,273

01.01.201831.12.2018
25,273

72,688

64,861

90,763

(43,820)

(74,662)

(97,457)

28,868

(9,801)

(6,694)

24,175
76,672

13,352
28,824

5,050
23,629

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·Íáí
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í
Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ
ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñÇ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í
Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ
ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í
Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ

01.01.201931.03.2019
1,940,616

01.01.201831.03.2018
2,037,077

01.01.201831.12.2018
2,037,077

2,727,466

1,357,718

6,734,842

(2,834,639)

(1,611,258)

(7,379,264)

(107,173)

(253,540)

(644,422)

81,821

575,191

888,717

(49,179)

(138,494)

(340,756)

1,866,085

2,220,234

1,940,616

01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

-

-

77,833

95,830
-

77,833

95,830

-

-
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ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ

(77,833)

(95,830)

ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

-

-

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

01.01.201931.03.2019
20,565

01.01.201831.03.2018
24,144

01.01.201831.12.2018
24,144

432,842

238,335

1,602,421

(392,811)

(246,897)

(1,562,968)

40,031

(8,562)

39,453

471
(37,135)
23,932

4,511
(8,112)
11,981

(43,032)
20,565

ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í
Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ
ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

01.01.201931.03.2019
20,187

ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í
Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï
Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ
Ü³ËÏÇÝáõÙ Ñ³ßí»ÏßÇé ¹áõñë ·ñí³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ
ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ
ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï Ù³ë³ÝáõÙÝ»ñ
å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018
-

-

107,380

-

532,323

(88,439)

-

(512,136)

18,941

-

20,187

-

-

-

(20,188)
18,940

-

20,187

101,285

(271,903)

(439,028)

Ðñ³å³ñ³ÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ÝÏ»ñÇ
¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ÑáõëïÝ»ñÁ Ù³ë³Ùµ »Ý ×³Ý³ãí»É:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 8 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018
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Ì³Ëë»ñ Ñ³ßí³ñÏí³Í ³ßË³ï³í³ñÓÇ ¨ ¹ñ³Ý
Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí*
Ì³Ëë»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ ·Íáí
ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ
¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ
²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ
´³ÝÏÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý
·Íáí Í³Ëë»ñ
´³ÝÏÇ ß»Ýù»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ
²áõ¹Çï³ÛÇÝ ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
Í³Ëë»ñ
Î³åÇ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ
îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ
Ì³Ëë»ñ Ñ³ñÏ»ñÇ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ),
ïáõñù»ñÇ ¨ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí
¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ
²ÛÉ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

858,717

805,542

3,435,524

-

-

17

2,271
4,873
8,102

250
10,079
5,107

5,125
52,567
20,911

48,726

53,360

210,031

95,875

95,199

365,954

1,229
26,124
5,749

4,739
25,131
8,255

25,418
114,993
36,282

53,249
18,493
2,989
12,998
1,139,395

57,217
18,708
1,300
123,704
1,208,591

237,476
69,282
7,348
540,097
5,121,025

* 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ´³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 932 ¨ Ù»Ï ³ßË³ïáÕÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝá
ÙÇçÇÝ ³Ùë»Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ` 292.15 Ñ³½.¹ñ³Ù:
* 2018Ã. ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ´³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 924 ¨ Ù»Ï ³ßË³ïáÕÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝá
ÙÇçÇÝ ³Ùë»Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ` 296.62 Ñ³½.¹ñ³Ù:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 9 ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
01.01.201931.03.2019
ì×³ñí³Í ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨ ïáõÛÅ»ñ
ÆÝÏ³ë³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí³Í í×³ñáõÙÝ»ñ
¶áí³½¹³ÛÇÝ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí Í³Ëë»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
³ÙáñïÇ½³óÇáÝ Í³Ëë»ñ
ÎáñáõëïÝ»ñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáÇÙÇó
²í³Ý¹Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ
²ÛÉ Í³Ëë»ñ*
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.201831.03.2018

30,922
6,770
-

23,648
30,917
10,304

01.01.201831.12.2018
13,363
103,211
129,725
10,304

454,524
-

389,226
-

1,528,018
-

21,261
35,955
549,432

43,152
40,918
538,165

70,667
172,681
2,027,969

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 10 ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï ß³ÑáõÛÃ/
íÝ³ë
01.01.201931.03.2019
²ëáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó

01.01.201831.03.2018
-

01.01.201831.12.2018
-

-
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Ð³Ù³ï»Õ í»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó
¸áõëïñ µ³ÝÏ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó
²ÛÉ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

-

-

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 11 Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
01.01.201931.03.2019
ÀÝÃ³óÇÏ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
îíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ×³Ý³ãí³Íª Ý³Ëáñ¹
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.201831.03.2018
-

(23,765)
(23,765)

01.01.201831.12.2018

160,000

700,000

-

-

(3,084)
156,916

(93,473)
606,527
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01.01.2018-31.12.2018

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï
¹ñáõÛù³ã³÷ (%)

01.01.201931.03.2019

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï
¹ñáõÛù³ã³÷ (%)

Þ³ÑáõÛÃÁ ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ` ¹ñáõÛù³ã³÷áí
Ð³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ áã
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
âÑ³ñÏíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

364,191
72,838

20

2,866,330
573,266

20

-

-

-

-

âÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ
Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³ßí³ñÏí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ËëÇ ×ßïáõÙ
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

(27,242)

-

(27,700)

-

(69,361)
(23,765)

ØÝ³óáñ¹Á
31.12.2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí

60,961
606,527

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
×³Ý³ãí³Í

ê»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á
31.03.2019Ã.
¹ñáõÃÛ³Ùµ

227,075

(3,640)

(48,385)

175,050

-

-

-

-

114,822
-

-

(70,119)
-

44,703
-

88,087

-

21,734

109,821

-

-

-

-

24,166

(3,640)

-

20,526

174,520

(24,837)

(51,091)

98,592

-

-

70,119

-

(51,091)

19,028

-

-

-

-

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí

61,352

(20,452)

-

40,900

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
¼áõï Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇí/å³ñï³íáñáÃÛáõÝ

43,049
52,555

(4,385)
21,197

2,706

38,664
76,458

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
êï»ÕÍí³Í å³ÑáõëïÝ»ñÇ ·Íáí
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí

-
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 12 Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ µ³½³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃ
01.01.201931.03.2019
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ
Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá
îíÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ßí³ñÏí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ ³ñïáÝÛ³É
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Íáí
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ í»ñ³·ñíáÕ ïíÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ëáíáñ³Ï³Ý
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ïßéí³Í ÙÇçÇÝ ÃÇíÁ
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ µ³½³ÛÇÝ
ß³ÑáõÛÃ
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ
Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá
îíÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ßí³ñÏí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ ³ñïáÝÛ³É
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Íáí
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ í»ñ³·ñíáÕ ïíÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ëáíáñ³Ï³Ý
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ïßéí³Í ÙÇçÇÝ ÃÇíÁ
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

387,956

903,130

2,259,803

-

-

-

387,956

903,130

2,259,803

1,760,731

1,760,731

1,760,731

0.22

0.51

1.28

01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

01.01.201831.12.2018

272,757

731,880

2,063,740

-

-

-

272,757

731,880

2,063,740

1,760,731

1,760,731

1,760,731

0.15

0.42

1.17

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 13
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ¨
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÛÉ ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ»ñ
ÂÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ*
²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
¸»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ**
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï
(Í³ÝáÃ.7)
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ

31.03.2019
7,366,059
915,343
17,854,466
522,500
-

31.12.2018
7,844,922
577,490
25,305,465
942,500
-

(1,246)
26,657,122

(2,254)
34,668,123

*31.03.19Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ ÐÐ Î´-áõÙ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ ÙÝ³óáñ¹Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÁ,áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 11 159 245 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù:
*31.12.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ ÐÐ Î´-áõÙ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ ÙÝ³óáñ¹Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÁ,áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 9 873 750 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù:
**31.03.19Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ ÐÐ Î´-áõÙ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ²ñù³ í×³ñ³Û³ÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÷áËÑ³ßí³ñÏÝ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ ³í³Ý¹ ¨ Ï³½ÙáõÙ »Ý 522 500 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù:
**31.12.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ ÐÐ Î´-áõÙ ¹»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ²ñù³ í×³ñ³Û³ÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÷áËÑ³ßí³ñÏÝ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ ³í³Ý¹ ¨ Ï³½ÙáõÙ »Ý 942 500 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù:
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¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ/í»ñçáõÙ

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÛÉ
ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ»ñ
ÂÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
¸»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ÂÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ
ÂÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ áã é»½Ç¹»Ýï
µ³ÝÏ»ñáõÙ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ.7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

01.01.2019
7,844,922

31.03.2019
7,366,059

01.01.2018
6,137,212

31.12.2018
7,844,922

577,490
25,305,465
942,500
9

915,343
17,854,466
522,500
85,009

1,476,652
29,647,732
620,000
9

577,490
25,305,465
942,500
9

4,906,616

1,474,379

782,821

4,906,616

(2,470)
39,577,002

(1,246)
28,217,756

38,664,426

(2,470)
39,577,002

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ ¨ Ñáõß³¹ñ³ÙÝ»ñ
31.03.2019
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ
Ðáõß³¹ñ³ÙÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.12.2018

-

-

-

-

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 14 ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ
´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙ
´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
µ³ÝÏ»ñáõÙ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ØÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
ÐÐ Î´-áõÙ`
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ`
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
- ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
-³ÛÉ*
´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙ`
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

31.03.2019

31.12.2018

85,009
1,010,207

9
4,371,403

464,172
1,559,388

535,213
4,906,625

-

-

-

10,506,580
10,440,838
65,742
1,509
-

9,399,964
2,366,305
6,886,673
146,986
-

-
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- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
- ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
-³ÛÉ*
´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
µ³ÝÏ»ñáõÙ`
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
- ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
-³ÛÉ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
´³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³Ñáõëï

¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

1,509

-

5,667
10,513,756

-

11,606
9,411,570

(66,462)
12,006,682

(100,326)
14,217,869

7,701,812
2,650,508
4,957,811
93,493

6,412,974
2,221,730
4,170,639
20,605

270,613
270,613

268,657
268,657

842,387
842,387
19,483

424,411
424,411
13,314

8,834,295

7,119,356

(76,672)

(23,629)

8,757,623

7,095,727

20,764,305.00

21,313,596.00

-

-

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ,
³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ`
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
- ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
-³ÛÉ
´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ`
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
- ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
-³ÛÉ
´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
- í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ý³ÏïáñÇÝ·
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
- é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
- ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
³ÛÉ*
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·Íáí
ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï

¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
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*31.03.19Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ýµ ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉí»É »Ý µ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñáí
Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù 65 742 h³½.ÐÐ ¹ñ³Ù:
**31.12.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ýµ ïáÕáõÙ ³ñï³óáÉí»É »Ý µ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñáí
Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù 146 986 h³½.ÐÐ ¹ñ³Ù:
*31.03.19Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¹»åáÝ³óí³Í ¿ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ 78 956 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (162.3 Ñ³½ ²ØÜ
¹áÉ³ñ) ·áõÙ³ñ Ø³ëï»ñ ù³ñï, 191 657 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (394.0 Ñ³½ ²ØÜ ¹áÉ³ñ) ·áõÙ³ñ ìÇ½³ ù³ñï Ñ³Ù³Ï³ñ·áí
·áñÍ³ñùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÆÝï»ñ³ÏïÇí ´ñáÏ»ñë êäÀ-áõÙ 13 360 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (27.5 Ñ³½ ²ØÜ ¹áÉ³ñ)
·áõÙ³ñ ¨ 75 207 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (137.9 Ñ³½ »ìðà) ·áõÙ³ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
**31.12.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¹»åáÝ³óí³Í ¿ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ 78 060 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (161.4 Ñ³½ ²ØÜ
¹áÉ³ñ) ·áõÙ³ñ Ø³ëï»ñ ù³ñï, 190 598 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (394.0 Ñ³½ ²ØÜ ¹áÉ³ñ) ·áõÙ³ñ ìÇ½³ ù³ñï Ñ³Ù³Ï³ñ·áí
·áñÍ³ñùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÆÝï»ñ³ÏïÇí ´ñáÏ»ñë êäÀ-áõÙ 7 661 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (15.9 Ñ³½ ²ØÜ ¹áÉ³ñ)
·áõÙ³ñ ¨ 5 830 Ñ³½.ÐÐ ¹ñ³Ù (10.5 Ñ³½ »ìðà) ·áõÙ³ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 16
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ»ñ,³Û¹ ÃíáõÙ`
ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
ÑÇåáÃ»ù³ÛÇÝ
úí»ñ¹ñ³ýï
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·
Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ
²ÛÉ
Üßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ ¨ ëï³óí»ÉÇù
í×³ñÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ.7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï í³ñÏ»ñ

31.03.2019
102,181,983
2,926,040
17,701,850
5,650,832
14,912,720
60,149
266,396
107,248
-

31.12.2018
100,009,529
2,992,238
17,344,004
7,798,178
13,699,617
43,490
282,939
105,702
-

655,050
123,834,378

606,124
122,545,579

(1,866,085)
121,968,293

(1,940,616)
120,604,963

31.03.19Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÇ ¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí ï»Õ³µ³ßËí»É ¿ 54 621 961 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ 2 019 Ñ³ï
í³ñÏ:
31.12.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÇ ¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí ï»Õ³µ³ßËí»É ¿ 50 226 331 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ 1 969 Ñ³ï
í³ñÏ:

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨

31.03.2019
·áõÙ³ñ

í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ

31.12.2018
·áõÙ³ñ

í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ
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÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
´³ÝÏ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä»ï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ø³ëÝ³íáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
Ëáßáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ*
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, ³Û¹ ÃíáõÙª
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ
³ÛÉ í³ñÏ»ñ
²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñÇ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ.7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï í³ñÏ»ñ

ù³Ý³Ï

ù³Ý³Ï

4,603,559
7,608,319
3,005,683
65,848,297
15,466,812
50,381,485
45,513,522
9,874,542
17,701,850
14,866,468
3,070,662
8,811,826
677,856
136,069,062

4
76
17
1,198
114
1,084
33,628
21,595
1,350
8,759
1,924
1,020
35,943

9,252,978
6,392,369
3,612,014
66,601,348
17,809,745
48,791,603
42,806,806
8,881,493
17,344,004
13,679,921
2,901,388
8,919,287
631,044
138,215,846

10
71
12
1,182
117
1,065
31,034
19,513
1,335
8,369
1,817
1,037
33,346

(1,981,014)
134,088,048

35,943

(2,056,829)
136,159,017

33,346

31.03.2019Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏÇ Ëáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ
¨ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½Ù»É ¿ 29 271 695 Ñ³½ ¹ñ³Ù, áñÁ Ï³½Ù»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
¨ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 21.48%-Á ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ 100.94%-Á:
31.12.2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏÇ Ëáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½Ù»É ¿ 35 247 078 Ñ³½ ¹ñ³Ù, áñÁ Ï³½Ù»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ ¨
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ 25.78%-Á ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ 100.94%-Á:

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï í³ñÏ³íáñÙ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
îñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å
²é¨ïáõñ
êå³éáÕ³Ï³Ý
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
êå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï
²ÛÉ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ é»½Ç¹»ÝïáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí
í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
ÐÐ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñ

31.03.2019
17,024,299
3,193,259
9,771,580
4,229,549
22,445,965
24,680,772
17,701,850
10,980,367
13,151,687
655,050
123,834,378

31.03.2019
123,047,590

îáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
13.82
2.59
7.93
3.43
18.22
20.04
14.37
8.91
10.68
100.00

îáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
99.89

31.12.2018
17,008,702
3,029,524
9,977,691
3,928,767
23,810,725
22,498,642
17,344,004
10,352,296
13,989,104
606,124
122,545,579

31.12.2018
121,811,376

îáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
13.95
2.48
8.18
3.22
19.53
18.45
14.22
8.49
11.47
100.00

îáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
99.89
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´³³3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ
é»½Ç¹»ÝïÝ»ñ*

49,221

0.04

34,582

0.03

´´´-/´³³3/-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨
í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñ*
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

82,517
655,050
123,834,378

0.07
100.00

93,497
606,124
122,545,579

0.08
100.00

31.03.2019
ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý
²Ýß³ñÅ ·áõÛù
Þ³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛù
Þñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó »ñ³ßËÇùÝ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù ½³ñ¹»ñ, áëÏáõ ç³ñ¹áÝ
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
²ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÛÉ

31.12.2018

83,655,225
952,745
380,078
10,521,563
8,425,034
15,416,740
299,330
2,809,436
1,374,227
123,834,378

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ

81,771,082
870,975
373,265
10,588,041
7,722,014
16,015,140
209,561
3,353,244
1,642,257
122,545,579

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáíã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
ÐÐ ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
- ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
- Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ
-³ÛÉ

31.03.2019
27,514,513
27,514,513
-

31.12.2018
26,215,993
26,215,993
-

´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ
- ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
- Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ
-³ÛÉ

-

-

´´+(´³1) ¨ ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ,ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÏ³ÝÇß
ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ
- ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
- Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

-

-

-

-

27,514,513

26,215,993

-³ÛÉ
ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï
(Í³ÝáÃ.7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²-/²3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ÃáÕ³ñÏáÕÇ
- »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

31.03.2019
óáõó³Ïí³Í
ãóáõó³Ïí³Í
-

31.12.2018
óáõó³Ïí³Í
ãóáõó³Ïí³Í
-

-

-
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- Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
- Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³ÛÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó §¶ -¦ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß ëï³ó³Í
ÃáÕ³ñÏáÕÇ
- »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
- Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³ÛÉ
´´´+/´³³1/ ¨ ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ, ³ÛÉ
í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
ÃáÕ³ñÏáÕÇ
- »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
- Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³ÛÉ
ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ.7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

²ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-

-

-

-

-

-

-

-

9,696,205
9,696,205
-

85,780
85,780
-

6,675,463
6,675,463
-

85,780
85,780
-

9,696,205

85,780

6,675,463

85,780

31.03.2019
óáõó³Ïí³Í
ãóáõó³Ïí³Í

²-/²3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ÃáÕ³ñÏáÕÇ

348,654

- »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
- Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³ÛÉ

348,654
-

31.12.2018
óáõó³Ïí³Í
ãóáõó³Ïí³Í
-

341,870

-

341,870
-

-

-

´´´+/´³³1/ ¨ ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ, ³ÛÉ
í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
ÃáÕ³ñÏáÕÇ

-

1,342

-

1,342

- »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ
- Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ
- ³ÛÉ

-

1,342
-

-

1,342
-

348,654

1,342

341,870

1,342

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-

-

37,646,494

33,320,448
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Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 31.03.19Ã.¹ñáõÃÛ³Ùµ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

¶ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏÇñÁ

ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ

ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

´»É·Ç³

Ü»ñ¹ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

Ü»ñ¹ñáõÙÁ
¥Ñ³½. ¹ñ³Ù¤

´³ÅÝ»Ù³ëÁ
%

²ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
§²ðØºÜÆ²Ü ø²ð¸¦ ö´À
§²øè² øðº¸Æî èºöàðÂÆÜ¶¦
ö´À
§êìÆüÂ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

30.12.16.Ã.

60,715

6.25

30.12.16.Ã.

25,065

4.69

30.12.16.Ã.

1,342
87,122

0.0

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 31.12.18Ã.¹ñáõÃÛ³Ùµ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

¶ñ³ÝóÙ³Ý »ñÏÇñÁ

ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ

ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

´»É·Ç³

Ü»ñ¹ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

Ü»ñ¹ñáõÙÁ
¥Ñ³½. ¹ñ³Ù¤

´³ÅÝ»Ù³ëÁ
%

²ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
§²ðØºÜÆ²Ü ø²ð¸¦ ö´À
§²øè² øðº¸Æî èºöàðÂÆÜ¶¦
ö´À
§êìÆüÂ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

30.12.16.Ã.

60,715

6.25

30.12.16.Ã.

25,065

4.69

30.12.16.Ã.

1,342
87,122

0.0

2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý:
2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ã»Ý Ï³ï³ñí»É:
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 20 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³Ù³Ï. ¨
Ï³åÇ
ÙÇçáóÝ»ñ

îÝï»ë³Ï³Ý
·áõÛù

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ

ì³ñÓ. ·áõÛùÇ
µ³ñ»É³íáõÙÝ»
ñ

2,797,409

1,587,001
(210)

150,602

345,301

1,197,277

10,368,352
(210)

14,698
-

322,294
(8,701)
3,111,002

22,890
173,492

63,973
409,274

11,091
-

4,305,460

80,677
(17)
(39,491)
1,627,960

1,208,368

515,623
(17)
(48,192)
10,835,556

-

36
13,238
-

(101)
35,544
-

(19,650)

950
(7,226)

7,610
104,617
-

4,305,460

3,124,276

1,663,403

153,842

(5,366)
397,632

1,320,595

686,234
119,133

1,191,399
141,288

805,367
29,906
835,273

2,051,798
248,881
(8,701)
2,291,978
35
61,642
2,353,655

(39,499)
1,293,188
(35)
24,437
1,317,590

127,035
15,976
143,011
1,982
(19,650.0)
125,343

194,927
7,643
2,798
205,368
3,983
(7,226.0)
202,125

427,332
106,036
533,368
26,576
559,944

7,545
154,349
(26,876)
(5,366)
10,965,208
4,678,725
7,643
634,112
(48,200.0)
5,272,280
118,620
(26,876.0)
29,906.0
5,393,930

3,470,187
3,500,093

770,621
819,024

345,813
334,772

28,499
30,481

195,507
203,906

760,651
675,000

5,571,278
5,563,276

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

Þ»Ýù»ñ

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ

4,290,762

²í»É³óáõÙ
úï³ñáõÙ
ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ
¸áõñë·ñáõÙ
ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
ØÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ
²í»É³óáõÙ
úï³ñáõÙ
ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ
¸áõñë·ñáõÙ
ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
Îáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ
ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ
ØÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ
²í»É³óáõÙ
úï³ñáõÙ
¸áõñë·ñáõÙ
ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
ØÝ³óáñ¹Ç ×ß·ñïáõÙ
²í»É³óáõÙ
úï³ñáõÙ
¸áõñë·ñáõÙ
ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
¼áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ

àã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ µ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñáõÙ
Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ µ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ
Î³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ µ³ÝÏÇ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.03.2019
4,810,627
760,651
5,571,278

31.12.2018
4,888,276
675,000
5,563,276

2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ß³Ñ³·áñÍáõÙÇó ¹áõñë 6 819 Ñ³½.¹ñ³ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáó ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇí
Ñ³ÝÓÝí»É ¿ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý:
2018Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ß³Ñ³·áñÍáõÙÇó ¹áõñë 111 671 Ñ³½.¹ñ³ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáó ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇí Ñ³ÝÓÝí»É ¿
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý:

ú·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí ëï³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

ú·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí ëï³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
ú·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí ëï³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ïáõï³Ïí³Í
Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.03.2019
1,463,246

31.12.2018
-

(88,649)
1,374,597

-

31.03.2019
2,288,137
2,288,137

31.12.2018
2,314,940
2,314,940

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ

´Ý³·³ÝÓí³Í ·ñ³í
Þ³Ñ³·áñÍáõÙÇó Ñ³Ýí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 21
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
êï³óí»ÉÇù ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
²ÛÉ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ.7)
´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ½áõï
·áõÙ³ñÝ»ñ

31.03.2019

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ
¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí
¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ·Íáí
Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ
Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ
Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ µÛáõç»Ç ¨ å³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí

31.03.2019

31.12.2018
-

-

424,798
424,798

1,057,810
1,057,810

(11,524)

(806)

413,274

1,057,004

16,514
27,715
7,084
578,592

31.12.2018
18,077
30,347
8,334
588,460

183,154

182,479

²ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ

-

-

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï
(Í³ÝáÃ.7)

813,059

827,697

(7,260)

(19,508)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ

805,799

808,189

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ä³Ñ»ëï
´Ý³·³ÝÓí³Í ·ñ³í ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ
²å³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Í³Ëë»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï
(Í³ÝáÃ.7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

¶áõ¹íÇÉ
¶áõ¹íÇÉ
¶áõ¹íÇÉÇ ³ÙáñïÇ½³óÇ³
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·áõ¹íÇÉ

31.03.2019
46,246
26,811
1,375,832
1,448,889

31.12.2018
54,049
21,019
531,917
606,985

(5,148)
1,443,741

(251)
606,734

2,662,814

2,471,927

31.03.2019
4,404,337
(1,979,084)

31.12.2018
4,404,337
(1,761,735)

2,425,253

2,642,602
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ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ
ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ
´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ
´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
µ³ÝÏ»ñÇ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ØÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ, ³ÛÉ
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ
-í³ñÏ»ñ
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
ÐÐ µ³ÝÏ»ñ

31.03.2019

31.12.2018
1,541

3,314

189
-

188
-

1,730

3,502

878,274

5,150,054

878,274

1,150,056

6,194,500
6,194,500

3,999,998
-

-í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-ëíáå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñ
-í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñ
-í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ
-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

691,251
691,251
23,870
7,787,895

1,066,544
1,064,339
2,205
11,993
6,228,591

2,350,357
80,336,317
126,963
1,169,023
83,982,660

1,154,499
84,589,784
110,739
1,544,288
87,399,310

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

91,772,285

93,631,403

31.03.2019Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí Ý»ñ·ñ³íí»É ¿ 36 585 015 Ñ³½ ÐÐ ¹ñ³Ù ã³÷áí í³ñÏ:
31.12.2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí Ý»ñ·ñ³íí»É ¿ 35 406 533 Ñ³½ ÐÐ ¹ñ³Ù ã³÷áí í³ñÏ:
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ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
31.03.2019
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
-í³ñÏ»ñ
-³ÛÉ
-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ÐÐ é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
àã é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
-³ÛÉ
-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ÐÐ é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-³ÛÉ
-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
àã é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-³ÛÉ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ÐÐ é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
-é»åá(Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝ
-³ÛÉ
-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
àã é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
-ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
-óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ
-Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
-³ÛÉ

31.12.2018

456,176
367,832
76
13,714
837,798

235,280
521,521
76
9,324
766,201

19,331,166
1,496,492
686,906
61,989
21,576,553

22,715,848
1,553,647
299,325
51,841
24,620,661

245,880
-

272,804
-

39
86
246,005

39
46
272,889

2,137,816
29,183
20
2,167,019

1,262,876
12,859
29
1,275,764

-

-

13,687,490
53,118
29,852,941
1,994,394.0
315,287
367,940
46,271,170

14,504,306
50,345
28,458,171
1,983,368.0
227,789
304,974
45,528,953

1,373,156
25,865
3,330,170

1,429,192
57,941
3,194,595
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-Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝÏ³ïÙ³Ùµ

31.03.2019Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ÙÇçáóÝ»ñ:
31.12.2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ÙÇçáóÝ»ñ:

49,701
21,060
4,799,952
75,898,497

49,426
20,694
4,751,848
77,216,316

í³ñÏ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý

1 752 249 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù

í³ñÏ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý

1 855 359 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù

´³ÝÏÇ ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ
31.03.2019
ÐÐ é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ
àã é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ
ÐÐ é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ
àã é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ
ÐÐ é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù
àã é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.12.2018
27
1
4,713
82
4,823

28
1
4,551
81
4,661

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 24
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
31.03.2019
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³í³Ý¹³ÛÇÝ ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³é³Ýó ïáÏáëÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í ³ÛÉ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

13,188,120
116,855
13,304,975

31.12.2018
13,126,250
127,743
13,253,993

23.07.18Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 36 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 9.5 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 1 000 000 000 ÐÐ
¹ñ³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 40 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
11.06.18Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 52 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 5.25 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 8 000 000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 200 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
22.01.18Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 52 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 5.25 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 8 000 000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 200 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
04.12.17Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 24 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 5.75 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 1 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 40 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
04.12.17Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 52 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 5.75 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 5 000 000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 200 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
02.10.17Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 52 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 5.5 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 5 000 000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 200 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
28.10.16Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 36 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 6.5 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 1 000 000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 40 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
17.06.16Ã. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 36 ³ÙÇë Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 7 % »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ 1 000 000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùáí 40 000 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë:
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Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
31.03.2019
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ·áñÍÇùÝ»ñ`
-ýÛáõã»ñë
-ýáñí³ñ¹
-ûåóÇáÝ
-ëíáå
-³ÛÉ
Ð»ç³íáñÙ³Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ
²ÛÉ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.12.2018
-

-

-

-

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 26 ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
²í³Ý¹Ý»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.03.2019
3,474
22,936
26,410

31.12.2018
3,474
31,148
34,622

31.03.2019
98,592
175,050
(76,458)

31.12.2018
98,592
175,050
(76,458)

31.03.2019
750,004
665,867
84,137

31.12.2018
731,292
530,867
200,425

31.03.2019

31.12.2018

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇí
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí
Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 27
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ï»ñáí ¨ ³ÛÉ í×³ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ·Íáí
²ÛÉ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ·Íáí
Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí
-ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí
-²²Ð-Ç ·Íáí
-³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÇ áõ ïáõñù»ñÇ ·Íáí
-ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí

121
115,513
-

120
29,938
6,373

84,137
11,221
101,371
5,581

200,425
12,126
184,818
7,315
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ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ßË³ï³í³ñÓÇ
·Íáí
Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý
·Íáí
²ÛÉ ³ÝÓ³Ýó í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

818,678
240,537

781,057
322,181

1,392,989
170,547

198,801

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ

2,940,695

1,743,154

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 28
Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
31.03.2019
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
²ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
´³ÅÝ»Ù³ë»ñ, ÷³Û»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó »ï ·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·ÝÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ
ºï ·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.12.2018

8,803,655

8,803,655

1,760,731
5000 ¹ñ³Ù

1,760,731
5000 ¹ñ³Ù

8,803,655

8,803,655

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ã»Ý ÃáÕ³ñÏí»É, ¨ ë»÷³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ »ï·ÝáõÙ ãÇ Ï³ï³ñí»É:
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31.03.2019Ã..

Üß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ÝáõÝÁ/³Ýí³ÝáõÙÁ

´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ

´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á
ïáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ

§üÉ»ß¦ êäÀ

6,402,640

72.73%

´»·É³ñÛ³Ý ´³ñë»Õ ¶»ñ³ëÇÙÇ
èáõé³É ÆÙåáõÉë ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù II ê.². êÆÎ²ìêÆü

1,614,095

18.33%

755,315

8.58%

Ø³ëÝ³ÏóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ
(Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ)

í³é»ÉÇùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙ, Ù»Í³Í³Ë ¨ Ù³Ýñ³Í³Ë
³é¨ïáõñ

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

31.12.2018թ.

Üß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ÝáõÝÁ/³Ýí³ÝáõÙÁ

´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÙ³ñÁ

´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á
ïáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ

§üÉ»ß¦ êäÀ

6,402,640

72.73%

´»·É³ñÛ³Ý ´³ñë»Õ ¶»ñ³ëÇÙÇ
èáõé³É ÆÙåáõÉë ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù II ê.². êÆÎ²ìêÆü

1,614,095

18.33%

755,315

8.58%

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³í»É³óáõÙ
ÙÇçáóÝ»ñáí)
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ

Ø³ëÝ³ÏóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ
(Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ)

í³é»ÉÇùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙ, Ù»Í³Í³Ë ¨
Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

(¹ñ³Ù³Ï³Ý
31.03.2019

31.12.2018
-

-

5000 ¹ñ³Ù

5000 ¹ñ³Ù

2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ Ñ»ï ·Ýí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ãÇ
Ï³ï³ñí»É:
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 29 ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ

¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.03.2019
8,031,745
8,031,745

31.12.2018
8,031,745
8,031,745

31.03.2019
3,000,000
575,755

31.12.2018
3,000,000
690,874

4,075,755

(146,110)
4,044,764

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30 ä³ÑáõëïÝ»ñ,å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
¹»åù»ñ ¨ åáï»ÝóÇ³É ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ÑáõëïÝ»ñ
-·ÉË³íáñ å³Ñáõëï
-í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ
-³ÛÉ å³ÑáõëïÝ»ñ
Î³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30.1.´³ÝÏÇ Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
30.09.2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³í³ÉáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ¨ Çñ Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã å³Ñáõëï³íáñáõÙÝ»ñÇ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÇ ³é³ç³ó»É:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30.2 ´³ÝÏÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
30.09.2018Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñ»É ¿ Çñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ Çñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã å³Ñáõëï³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÇ ³é³ç³ó»É:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 30.3 ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ

âû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñ
îñ³Ù³¹ñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ
îñ³Ù³¹ñí³Í ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Üßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ. 7)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.03.2019
9,720,967
2,620,480
115,513
12,456,960
18,940
12,438,020

31.12.2018
11,124,842
3,022,042
29,938
14,176,822
14,176,822

31.03.2019

31.12.2018
2,259,806
13,932,972
16,192,778

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ
-ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³
-Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

387,956
16,192,778
16,580,734

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 31
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¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÓÇÝù »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, µ³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ ¨ §´³ÝÏ»ñÇ ¨
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Íª Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÓÇÝù:
´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ýª »ÉÝ»Éáí ·áñÍáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¨
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇó:
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇÝù 31.12.2018Ã. ¨ 31.03.2019Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
å³Ñ³ÝçÝ»ñ ã»Ý áõÝ»ó»É:
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Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñ
¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ(Ñ³Ù³Ë³éÝ)
²ñÅ»½ñÏáõÙÇó å³Ñáõëï
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï

31.03.2019

31.12.2018

µ³ÝÏÇ
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïó
í³Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïó
í³Í ³ÝÓÇÝù

50,328

60,941

222,803

19,089

14,932

19,764

µ³ÝÏÇ
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

334,072

1,732,957

58,146

215,660

2,006,763

239,834

273,855

1,910,085

261,440

9,100,719

11,272,244

47,076

257,023

323,863

3,592,714

258,645

9,093,576

12,944,935

49,653
2,006

28,797
577

205,614
4,112

284,064
6,695

50,328
686

60,941
564

222,803
3,759

334,072
5,009

47,647
1,673

28,220
909

201,502
4,335

277,369
6,917

49,642
36,148

60,377
6,994

219,044
46,930

329,063
90,072

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ

31.03.2019

ÀÜ¸²ØºÜÀ

31.12.2018

µ³ÝÏÇ
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïó
í³Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïó
í³Í ³ÝÓÇÝù

9,335,214

108,041

337,672

î³ñí³ñ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ

29,325,926

103,641

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í×³ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë

32,120,493
6,540,647
19,442

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ

ÀÜ¸²ØºÜÀ

µ³ÝÏÇ
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

µ³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ¨
÷áËÏ³å³Ïóí³
Í ³ÝÓÇÝù

9,780,927

5,608,309

45,440

351,492

6,005,241

1,511,199

30,940,766

158,558,891

788,540

13,889,533

173,236,964

130,128

1,355,095

33,605,716

154,831,986

725,939

13,903,353

169,461,278

81,554
307

493,776
2,697

7,115,977
22,446

9,335,214
78,699

108,041
1,417

337,672
14,360

9,780,927
94,476

ÀÜ¸²ØºÜÀ

ÀÜ¸²ØºÜÀ
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ՖÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
î³ñí³ñ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í×³ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í×³ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë
´³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í×³ñí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ ¨
¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í í×³ñÝ»ñ Ý³Ëáñ¹ ï³ëÝ»ñÏáõ
³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
´³ÝÏÇ ËáñÑñ¹ÇÝ
- ³ßË³ï³í³ñÓ
- å³ñ·¨³ïñáõÙ
-ëáó. Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ
´³ÝÏÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇÝ
- ³ßË³ï³í³ñÓ
- å³ñ·¨³ïñáõÙ
-ëáó. Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.03.2019

31.12.2018
-

31.03.2019

31.12.2018

-

31.03.2019

-

31.12.2018

7,175
298,725
27,985

8,178
293,233
27,985

333,885

329,396

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 32 üÇÝ³ÝëÏ³Ý éÇëÏ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ýí³½³·áõÛÝ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ
´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ áñáß³ÏÇ ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨
Ï³é³í³ñáõÙ:
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ´³ÝÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Ùßï³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ éÇëÏ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ´³ÝÏÇ
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ¨ ´³ÝÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ßË³ï³ÏÇó
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ å³ñïù³ÛÇÝ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ, áñÝ
Çñ Ñ»ñÃÇÝ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý
éÇëÏÇ: ´³ÝÏÁ Ý³¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ:
èÇëÏ»ñÇ ³ÝÏ³Ë Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ éÇëÏ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÙÇç³í³ÛñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
Ï³Ù
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
¸ñ³Ýù
Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³éáõóí³Íù
èÇëÏ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ÙµáÕç å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ
ËáñÑáõñ¹Á, ë³Ï³ÛÝ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³é³ÝÓÇÝ ³ÝÏ³Ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñ:
´³ÝÏÇ ÊáñÑáõñ¹
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ÊáñÑáõñ¹Á å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
îÝûñÇÝáõÃÛáõÝ
îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
èÇëÏ»ñÇ ÏáÙÇï»
èÇëÏ»ñÇ ÏáÙÇï»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý,
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ, Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇ, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ÁÝ¹áõÝ³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ:
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï, áñå»ë½Ç ³å³Ñáí»Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÝÏ³Ë ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ´³ÝÏÇ éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µÇ½Ý»ë
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í µ³ÅÇÝ, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ
³ÝÏ³Ë í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
³Û¹ ÃíáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï éÇëÏÇ
»ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÇ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýáñ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: îíÛ³É µ³ÅÇÝÁ Ý³¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÁ:
´³ÝÏÇ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ
´³ÝÏÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
¿
´³ÝÏÇ
³ÏïÇíÝ»ñÇ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ áÕç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ Ý³¨ ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ¨
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý éÇëÏÇ Ñ³Ù³ñ:
Ü»ñùÇÝ ³áõ¹Çï
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ³áõ¹ÇïÇ ¿
»ÝÃ³ñÏíáõÙ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ ëïáõ·áõÙ ¿ ÇÝãå»ë ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ´³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ:
Ü»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ µ³ÅÇÝÁ ³ÝóÏ³óí³Í ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ Çñ
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ²áõ¹ÇïÇ ÏáÙÇï»:
èÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
´³ÝÏÇ éÇëÏ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù»Ãá¹áí, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ëå³ëíáÕ ÏáñáõëïÁ, áñÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ýëå³ë»ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»ÝóÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÷³ëï³óÇ ³Ù»Ý³ß³ï ÏáñáõëïÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Áëï íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ:
Øá¹»ÉáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³Ëáñ¹ ÷áñÓÇó ëï³óí³Í ¨ ßïÏí³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý å³Û³Ù³ÝÝ»ñÁ: ´³ÝÏÁ Ý³¨ Ùá¹»É³íáñáõÙ ¿ §í³ï³·áõÛÝ ¹»åù»ñÁ¦, áñáÝù
ï»Õ ÏáõÝ»Ý³Ý ùÇã Ñ³í³Ý³Ï³Ý Ãí³óáÕ ¹»åù»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
èÇëÏ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á ¨ Ï³é³í³ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÇÙÝí³Í ¿ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í éÇëÏ»ñÇ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ íñ³: ²Ûë ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ·áñÍ³ñ³ñ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨
ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ ´³ÝÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ éÇëÏÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñÁ ´³ÝÏÁ å³ïñ³ëï ¿ ÁÝ¹áõÝ»É, ÁÝ¹ áñáõÙ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ ³é³ÝÓÇÝ
µÝ³·³í³éÝ»ñÇ íñ³: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ´³ÝÏÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Çñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ïñ»É
éÇëÏ»ñª Ï³åí³Í µáÉáñ ï»ë³ÏÇ éÇëÏ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ¹Çñù»ñÇ Ñ»ï:
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¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ùß³ÏíáõÙ ¿
éÇëÏ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: îíÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ îÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ, éÇëÏ»ñÇ ÏáÙÇï»ÇÝ ¨ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ: Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ã³÷Ç, Ï³ÝË³ï»ëáõÙ³ÛÇÝ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ, éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ
µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éÛ³É éÇëÏÁ (VaR), Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ éÇëÏÇ
³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Áëï µÝ³·³í³éÝ»ñÇ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ¨ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ: ºé³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ
Ïïñí³Íùáí ³í³· Õ»Ï³í³ñáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ áñáßáõÙ ¿ å³ÑáõëïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: îÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ Ïïñí³Íùáí ëï³ÝáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
´³ÝÏÇ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
´³ÝÏÇ µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½ÙíáõÙ »Ý éÇëÏ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñµ»ñ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý, áñå»ë½Ç ´³ÝÏÇ µáÉáñ µ³ÅÇÝÝ»ñÇÝ ³å³Ñáí»Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ,
³ÝÑñ³Å»ßï ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ Ï³ñ×³ï¨ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ´³ÝÏÇ ³ÛÉ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñï»Õ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ,
í»ñÉáõÍíáõÙ ¿ ³ñÅ»ùÁ Ý»ñ³éÛ³É éÇëÏÁVaR, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ éÇëÏÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
èÇëÏÇ Ýí³½»óáõÙ
´³ÝÏÁ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ³Í³ÝóÛ³É ¨ ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹Çñù»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, ï³ñ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ, ³ÏóÇ³Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ÇÝãå»ë Ý³¨ Áëï Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:
´³ÝÏÝ ³ÏïÇí ÏÇñ³éáõÙ ¿ ³å³ÑáíáõÙÁ, Çñ å³ñïù³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (Ñ³í»ÉÛ³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ï»°ë ëïáñ¨):

èÇëÏÇ ã³÷³½³Ýó Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñ
èÇëÏÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñÁ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, »ñµ ÙÇ ß³ñù ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ßñç³ÝáõÙ, Ï³Ù Ýñ³Ýù áõÝ»Ý Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ³½¹»óáõÃÛáõÝ ³Û¹ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³: èÇëÏÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñÁ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù
³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ÏáÝÏñ»ï µÝ³·³í³éÇ Ï³Ù ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ íñ³:
èÇëÏÇ ã³÷³½³Ýó Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, áõÕÕí³Í µ³½Ù³µÝáõÛÃ åáñïý»ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ:
Æñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÙ éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñáí:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 32.1 ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ
ì³ñÏ»ñÇ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ
ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³åáÑáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·ñ³íÝ»ñÁ Áëï ï»ë³ÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ
»Ýù` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³í, ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ ·ñ³í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ
ÙÝ³óáñ¹Ç ·ñ³í:

56

àñå»ë ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³í Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ³é³í»É Çñ³óí»ÉÇ ·áïÇÝ»ñáõÙ ³éÏ³
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÁ (³Û·»ïÝ³ÏÝ»ñÁ) ³å³Ñáí³·ñíáõÙ »Ý:
àñå»ë ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ ·ñ³í Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ,
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý, Ñáëù³·Í»ñÁ, áñáù áõÝ»Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³í»É Çñ³óí»ÉÇ
³ñÅ»ù:
²íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³í³¹ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ·ñ³íÁ ³å³Ñáí³·ñíáõÙ ¿ í³ñÏÇ
ÙÝ³óáñ¹Ç ã³÷áí:
àñå»ë ³åñ³ÝùÝ³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹Ç ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·ñ³í Ï³ñáÕ »Ý
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³é³í»É Çñ³óí»ÉÇ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, å³ïñ³ëïÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ãáõÝ»Ý
åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ ëå³éáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ áõÝ»Ý Ù»Í å³Ñ³Ýç³ñÏ:
àñå»ë ·ñ³í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É íÃ³ñ³ÛÝáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, ßÇÝáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý
ï³ñ»ÃÇíÁ ¨ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý: Þ³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ·áõÛùÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ,
ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ, ·áõÛùÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²åñ³ÝùÝ»ñÇ
áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ áñáß»ÉÇë Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ³ñï³¹ñáÕ ýÇñÙ³ÛÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ ¨ ïíÛ³É ³åñ³ÝùÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ áñ³ÏÁ, ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³ áõÝ»ó³Í
³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÁ:
¶ñ³íÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ³½³ï Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ¨ ÝáõÛÝ
å³ñ³Ù»ïñ»ñáí í³×³éí³Í ·áõÛùÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ ¿: ÈÇÏíÇ¹³óÇáÝ
³ñÅ»ùÁ ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³í»É ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ·ñ³íÇ ³ñ³· Çñ³óÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ¿, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
³é³Ýó ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÁ: ì³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñå»ë í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÇ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ÉÇÏíÇ¹³óÇáÝ ³ñÅ»ùÁ, ÇÝãáí µ³ÝÏÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿
í³ñÏÇ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½Ù³Ý éÇëÏÁ: Üßí³Í éÇëÏÁ Ýí³½»óíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ³Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛù»ñÇ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ ¹»åùáõÙ í³ñÏ/·ñ³íÇ
·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ù Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 80%-Á:
ì³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë µ³ÝÏÁ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë í³ñÏ³éáõÇ Ý³ËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó³Í í³ñÏ»ñÇ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ,
Ï³ÛáõÝ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ,
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, ù³Ý½Ç Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ó¨³íáñ»É áñ³Ï³å»ë Ï³ÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»É,
í³ñÏ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÇó µ³óÇ, ³é³çÝ³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ í³ñÏ³éáõÇ å³ñï³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÁ ¨ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í³ñÏÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
³éáõÙáí, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿ 2019Ã.-Ç Ù³ñïÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ã³ßË³ïáÕ í³ñÏ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ 0.88 (1 092 491 Ñ³½.¹ñ³Ù): ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýß»Ýù, áñ 31.03.2019Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 121 939 455 Ñ³½. ¹ñ³Ùª 31.12.18Ã-Ç
123 834 378 Ñ³½. ¹ñ³ÙÇ
÷áË³ñ»Ý, ³ÛëÇÝùÝª í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³×»É »Ý 1.05%-áí:
ä³Ñáõëï³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
ì³ñÏ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇ Ó¨³íáñáõÙÁ
Ï³ï³ñíáõÙ
Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ êï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

¿

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý

è»åá ¨ ëíáå ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ
2019-Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÝùí³Í é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ï³½Ù»É ¿ 17 493 323 Ñ³½.
¹ñ³Ù` Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ 34 034 886 Ñ³½. ¹ñ³ÙÇ ¹ÇÙ³ó` Ýí³½»Éáí 48.6%-áí: îñ³Ù³¹ñí³Í ëíáå
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 2 989 551 Ñ³½ ¹ñ³Ù` Ý³Ëáñ¹
»é³ÙëÛ³ÏÇ 6 005 774 Ñ³½. ¹ñ³ÙÇ ¹ÇÙ³ó` Ýí³½»Éáí 49.78%-áí:
²ßË³ï³Ï³½ÙÁ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó áñ³Ï³å»ë Ï³ÛáõÝ í³ñÏ³ÛÇÝ å»ñïý»ÉÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
µ³ñÓñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, Ý»ñ¹ñí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
¿ÃÇÏ³ÛÇ ¨ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï»É³á×Ç áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý:
ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ (ÙáÝÇïáñÇÝ·) ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ
ì³ñÏ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý µ³ñÓñ áñ³ÏÁ ¨ Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ Ý³¨ í³ñÏ»ñÇ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ùßï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, í³ñÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùßï³Ï³Ý Ï³åÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ÝÏÁ
Ùßï³å»ë ï»ÕÛ³Ï ¿ í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñ³·
³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` óáõó³µ»ñ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¨
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üßí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ËÇëï Ýå³ëïáõÙ »Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉáõÝ ¨ ¹ñ³Ýù Ýí³½»óÝ»ÉáõÝ Ï³Ù Çëå³é íÝ³ë³½»ñÍ»ÉáõÝ:
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ì³ñÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùßï³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ý³¨ í³ñÏÇ
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý, í³ñÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáóÇ` ·ñ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ì³ñÏÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý, í³ñÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, í³ñÏÇ Ï³ÝËÇÏ ¨ ³ÝÏ³ÝËÇÏ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
ÙáÝÇïáñÇÝ·Á Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ »ñ»ù ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù, ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í»ó ³ÙÇëÁ
Ù»Ï: Þ³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Á Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý` ³éÝí³½Ý »ñ»ù ³ÙÇëÁ
Ù»Ï ³Ý·³Ù:
ºÃ» ßáõÏ³ÛáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ·Ý³Ñ³ïí³Í ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙ Ùáï 20%-Ç ã³÷áí, ³å³
»ÉÝ»Éáí ´³ÝÏÇ ß³Ñ»ñÇó` ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É Ï³ï³ñ»É ¶ñ³íÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ:
ºÃ» ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÁ ¿³å»ë ¿Å³Ý³ó»É ¿ ßáõÏ³ÛáõÙ, ³å³ ´³ÝÏÇ å³Ñ³Ýçáí ì³ñÏ³éáõÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿
³å³Ñáí»É Éñ³óáõóÇã ¶ñ³íáí, áñÁ, ´³ÝÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí, ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·ñ³íÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ:

ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í í³ñÏ»ñÁª Áëï ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ï»Õ³µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý
ÐÐ Ù³ñ½»ñ
31.03.2019
ºñ¨³Ý
99,960,616
¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½
1,017,947
ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½
4,358,355
Èáéáõ Ù³ñ½
2,175,495
ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½
15,773
²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½
3,366,688
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½
331,468
î³íáõßÇ Ù³ñ½
1,023,878
²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½
690,450
Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½
3,688,282
²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½
2,798,929
ÈÔÐ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

4,273,658
123,701,539

31.12.2018
99,802,359
988,222
4,169,520
2,114,246
16,002
3,218,344
328,832
910,621
645,432
3,569,055
2,684,510
3,969,775
122,416,918
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²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñ
31.03.2019

ÐÐ

²äÐ »ñÏñÝ»ñ

îÐ¼Î »ñÏñÝ»ñ

àã îÐ¼Î
»ñÏñÝ»ñ

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

²ÏïÇíÝ»ñ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
Ñá¹í³ÍÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¼áõï ¹Çñù

21,936,679

518,447

4,175,013

26,983

26,657,122

12,138,146

1,508,323

6,966,185

151,651

20,764,305

-

-

-

-

-

121,837,040

77,700

49,558

3,995

121,968,293

37,296,498

-

349,996

-

37,646,494

14,372,118
207,580,481

25,838
2,130,308

376
11,541,128

205
182,834

14,398,537
221,434,751

12,456,572

41

-

347

12,456,960

20,060,688
84,157,515

3,005,788
2,256,469

68,453,354
1,428,260

252,455
1,361,228

91,772,285
89,203,472

2,951,446

9,428

6,231

-

2,967,105

107,169,649
100,410,832

5,271,685
(3,141,377)

69,887,845
(58,346,717)

1,613,683
(1,430,849)

183,942,862
37,491,889

* îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ:
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31.12.2018.

ÐÐ

²äÐ »ñÏñÝ»ñ

îÐ¼Î »ñÏñÝ»ñ

àã îÐ¼Î
»ñÏñÝ»ñ

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

²ÏïÇíÝ»ñ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
Ñá¹í³ÍÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¼áõï ¹Çñù

29,785,563

388,938

4,479,637

13,985

34,668,123

15,399,669

1,241,586

4,552,474

119,868

21,313,596

-

-

-

-

-

120,478,024

87,061

34,677

5,201

120,604,963

32,977,236

-

343,212

-

33,320,448

-

-

-

-

-

13,033,139

11,509

432

219

13,045,300

211,673,631

1,729,094

9,410,432

139,273

222,952,430

14,515,222

601
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85

14,515,966

17,106,198
85,445,571
1,761,519
104,313,288

3,022,230
2,208,713
9,392
5,240,335

73,287,045
1,453,290
6,865
74,747,200

215,930
1,362,735
1,578,665

93,631,403
90,470,309
1,777,776
185,879,488

107,360,343

(3,511,241)

(65,336,768)

(1,439,392)

37,072,942

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Áëï ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ ¨ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý
31.03.2019
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ÊáõÙµ 1
·áõÙ³ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ`
1. ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
2. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
3. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
4. îñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å
5. ²é¨ïáõñ
6. Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ÛÉ
áÉáñïÝ»ñ
7. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ïí³Í
8. êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
8.1 ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí
8.2 ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ·ñ³íáí
9. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ

ÊáõÙµ 2
ù³Ý³Ï

·áõÙ³ñ

ÊáõÙµ 3

ù³Ý³Ï

·áõÙ³ñ

ù³Ý³Ï

119,874,337
16,827,197
3,164,762
9,769,187
2,519,367
22,376,168

35,353
249
1,928
70
54
1,329

3,555,256
273,530
28,460
47,487
1,719,630
140,035

281
4
4
1
1
18

404,785
13,916
2,752
24,966

229
4
1
8

10,812,245
24,228,478
9,991,882
308,823
30,176,933
119,874,337

225
29,903
1,893
68
1,595
35,353

205,323
331,983
204,584
4,772
808,808
3,555,256

1
230
61
1
22
281

4,763
349,675
158,071
3,629
8,713
404,785

1
214
46
1
1
229

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Áëï ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ¨ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý
31.12.2018

ÊáõÙµ 1
·áõÙ³ñ

ì³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
1. ÐÐ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ
2. ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ (Áëï
»ñÏÝ»ñÇ)
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ
3. îÐ¼Î »ñÏñÝ»ñÇ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ (Áëï
»ñÏÝ»ñÇ),
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ
¶»ñÙ³ÝÇ³
Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³
4. àã îÐ¼Î »ñÏñÝ»ñÇ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇÝ
(Áëï »ñÏÝ»ñÇ)
êÇñÇ³
ÈÇµ³Ý³Ý
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ÊáõÙµ 2
ù³Ý³Ï

·áõÙ³ñ

ÊáõÙµ 3
ù³Ý³Ï

·áõÙ³ñ

ù³Ý³Ï

117,913,723
117,785,061

32,871
32,858

3,895,884
3,895,884

114
114

735,972
735,972

280
280

88,600
80,373

9
8

-

-

-

-

34,796

2

-

-

14,304

1

-

-

20,492

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,266

2

-

-

-

-

5,045

1

-

-

221
117,913,723

32,871

3,895,884

114

735,972

280
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 32.2 ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ ³ÛÝ éÇëÏÝ ¿, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ Ï³Ù Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ Ïï³ï³ÝíÇ ³ÛÝåÇëÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ: ´³ÝÏÁ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ
³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÝ»ñÇ: ²é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ï³é³í³ñíáõÙ ¨
í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ VaR Ù»Ãá¹áí, áñÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ éÇëÏÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ: àã
³é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ Ï³é³í³ñíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:
²ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñÇó µ³óÇ, ´³ÝÏÁ ãáõÝÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ½·³ÉÇ ³ÛÉ
Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñ:

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
ÊáñÑáõñ¹Á ë³ÑÙ³Ý»É ¿ éÇëÏÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ýã³÷»ñÁ: ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ VaR (éÇëÏ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ)
Ù»Ãá¹Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÁ` ÑÇÙÝí»Éáí ÙÇ ß³ñù
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ ßáõÏ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: VaR-Á Ù»Ãá¹ ¿,
áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏÁ ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ·Ý³Ñ³ï»Éáí ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ åáñïý»ÉÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùáõÙ áñáßí³Í íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇ
Ñ³Ù³ñ: ´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý áã ·Í³ÛÇÝ VaR Ùá¹»É ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, ·Ý»ñÇ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï³ïÝáõÙÝ»ñÇ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ØáÝï»-Î³éÉáÛÇ
ëÇÙáõÉ³óÇ³Ý»ñÇ íñ³` ëï³óí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ/÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³ÛÇó: ²ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ
Ñ»ï
Ï³åí³Í
VaR-Ç
Ñ³Ù³ñ
´³ÝÏÝ
û·ï³·áñÍáõÙ
¿
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ/÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùá¹»ÉÁ: Î³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ µÝáñáß éÇëÏÁ ã³÷íáõÙ ¿
û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇ³·áñÍáÝ Ùá¹»ÉÁ:
VaR Ù»Ãá¹Ç Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ
´³ÝÏÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ëÇÙáõÉ³óÇáÝ Ùá¹»ÉÝ»ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùáõÙ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ÑÇÙÝí³Í »Ý Ý³Ëáñ¹ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³: VaR Ùá¹»ÉÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý ã³÷»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ÝáñÙ³É ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ÙÇç³í³ÛñáõÙ: Øá¹»ÉÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, áñµ ³½¹áõÙ ¿
ÝáñÙ³É ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³, »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ÝáñÙ³É µ³ßËÙ³Ý: ´³ßËáõÙÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿
û·ï³·áñÍ»Éáí »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý åñá·ñ»ëÇ³Ûáí Ïßéí³Í å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ: VaR-Ç û·ï³·áñÍáõÙÝ
áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝ ÑÇÙÝí³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Ïáñ»ÉÇ³óÇ³Ý»ñÇ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ³å³·³ ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï»ÝÃ³ñÏí»Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
µ³ßËÙ³Ý: ²ÛÝ å³ï×³éáí, áñ VaR-Á ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ½·³ÉÇáñ»Ý Ï³Ëí³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ¨ ãÇ Ï³ñáÕ Ñëï³Ïáñ»Ý Ï³ÝË³ï»ë»É éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñáõÙ ³å³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ÉÇÝ»É, »Ã» éÇëÏÇ
·áñÍáÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÑ³ÙÁÝÏÝ»Ý ÝáñÙ³É µ³ßËÙ³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: VaR-Á Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨
Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í Ï³Ù ·»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í ÉÇÝ»É Ï³åí³Í éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÝÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï áñáß ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: âÝ³Û³Í,
áñ ¹Çñù»ñÁ Ï³ñáÕ Ã»Ý ÷áËí»É ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, VaR-Á ÙÇ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ åáñïý»ÉÝ»ñÇ éÇëÏÁ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ûñí³ ÷³ÏÙ³Ý ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ ³ÛÝ ãÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É 99% íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ¹áõñë:
¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ, ÁÝÃ³óÇÏ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñí»É VaR-Ç Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇó ¨,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³ßí³ñÏÁ ãÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ß³ÑáõÛÃÝ»ñÇ ¨ íÝ³ëÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¿³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³ÝÏ³ÛáõÝ ßáõÏ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: VaR Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ÁÝÃ³óÇÏ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý VaR Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ¹Çñù»ñÁ
ÝáõÛÝå»ë »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý ëÃñ»ë Ã»ëï»ñÇ, Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ ´³ÝÏÁ Ï¹ÇÙ³Ï³ÛÇ
³ñï³Ï³ñ· ßáõÏ³Û³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
VaR »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
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´³ÝÏÇ ã³÷³Í VaR-Á 99% íëÑ³ïáõÃÛ³Ùµ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ åáï»ÝóÇ³É íÝ³ëÁ, áñ ãÇ ëå³ëíáõÙ áñ
Ï·»ñ³½³ÝóíÇ, »Ã» ÁÝÃ³óÇÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ¹Çñù»ñÁ ³Ý÷á÷áË ÙÝ³Ý Ù»Ï ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 99%
íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÙÇç³Ï³ÛùÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù»Ï ûñí³ Ïïñí³Íùáí, VaR-Ç ³ñÅ»ùÁ
·»ñ³½³ÝóáÕ íÝ³ëÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÙÇçÇÝáõÙ áã Ñ³×³Ë ù³Ý Ñ³ñÛáõñ ûñÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù:
ø³ÝÇ áñ VaR-Á ´³ÝÏÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÝ ¿, µáÉáñ ³é¨ïñ³ÑÛÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý VaR ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ, ¨ éÇëÏÇ ã³÷»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ³Ù»Ý
ûñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
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²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ
´³ÝÏÁ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ì³è Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí í»ñóíáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÁ ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ
Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ Ù³ïñÇóÁ ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ì³è-Á (99% íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ), áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ïíÛ³É ûñí³
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÁ:
31.03.2019

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²ÏïÇíÝ»ñ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¼áõï ¹Çñù

ÐÐ ¹ñ³Ù

I ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ*

II ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ**

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

19,430,193

6,680,935

545,994

26,657,122

3,403,728

16,906,171

454,406

20,764,305

-

-

-

-

35,909,785

86,050,802

7,706

121,968,293

27,664,432

9,982,062

-

37,646,494

12,879,578
99,287,716
5,563,661

1,516,899
121,136,869
6,881,333

2,060
1,010,166
11,966

14,398,537
221,434,751
12,456,960

23,980,242
31,680,828
26,410
2,024,986
2,726,067
60,438,533
38,849,183

67,753,201
43,884,136
11,279,989
214,606
123,131,932
(1,995,063)

38,842
333,533
22
372,397
637,769

91,772,285
75,898,497
26,410
13,304,975
2,940,695
183,942,862
37,491,889
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²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ Áëï ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
31.03.2019

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

ÐÐ ¹ñ³Ù

I ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ*

II ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ**

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

üáñí³ñ¹³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí
- å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
-å³Ñ³ÝçÝ»ñ
êíáå»ñÇ ·Íáí
- å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
-å³Ñ³ÝçÝ»ñ

-

-

-

-

¼áõï ¹Çñù Áëï ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
¼áõï µ³ó ¹Çñù*

-

-

-

-

31.12.2018

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²ÏïÇíÝ»ñ
Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÐÐ ¹ñ³Ù

I ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ*

II ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ**

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

13,868,824

20,396,376

402,923

34,668,123

10,771,600

9,719,234

822,762

21,313,596

-

-

-

-

37,456,032

83,145,610

3,321

120,604,963

25,009,053

8,311,395

-

33,320,448

-

-

-

-

12,362,262

665,052

17,986

13,045,300

99,467,771
6,428,342

122,237,667
7,725,020

1,246,992
23,631

222,952,430
14,176,993

22,076,467

71,478,353

76,583

93,631,403
77,216,316
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ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¼áõï ¹Çñù

32,390,497
34,622
2,025,671
1,659,275

44,321,138
11,228,322
83,826

504,681
53

34,622
13,253,993
1,743,154

58,186,532
41,281,239

127,111,639
(4,873,972)

581,317
665,675

185,879,488
37,072,942

**§I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ¦ Ï³½ÙáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ýª ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ºìðà, ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ýáõÝï ëï»éÉÇÝ·, Þí»Ûó³ñ³Ï³Ý ýñ³ÝÏ,Ö³åáÝ³Ï³Ý Æ»Ý:
** §II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ¦ Ï³½ÙáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ýª èáõë³ëï³ÝÛ³Ý éáõµÉÇ, àõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý ·ñÇíÝ³, Ø²¾ ¹ÇñË³Ù, ìñ³ó³Ï³Ý É³ñÇ:
²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ Áëï ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
31.12.2018

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
üáñí³ñ¹³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí
- å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
-å³Ñ³ÝçÝ»ñ
êíáå»ñÇ ·Íáí
- å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
-å³Ñ³ÝçÝ»ñ
¼áõï ¹Çñù Áëï ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
¼áõï µ³ó ¹Çñù*

ÐÐ ¹ñ³Ù

I ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ*

II ËÙµÇ
³ñï³ñÅáõÛÃ**

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

-

-

-

3,875,781
400,439

399,793
4,186,856

317,448
-

4,593,022
4,587,295

(3,475,342)
37,805,897

3,787,063
(1,086,909)

(317,448)
348,227

(5,727)
37,067,215
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îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËÙ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
2019
Ã.
³é³çÇÝ
»é³ÙëÛ³ÏáõÙ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
½·³ÛáõÝ
³ÏïÇíÝ»ñÇ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ×»Õùí³ÍùÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ 5 876 108 Ñ³½. ¹ñ³Ùª Ý³Ëáñ¹
»é³ÙëÛ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý 4 167 546 Ñ³½. ¹ñ³ÙÇ ¹ÇÙ³ó, ³ÛëÇÝùÝª µ³ÝÏÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ
³×»É »Ý: ØÇçÇÝ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ×»Õùí³ÍùÁ 2018Ã-Ç ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ï
³×»É ¿ 1 708 562 Ñ³½. ¹ñ³Ùáí:
31.03.2019 Ã-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ»ñÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 31.12.2018Ã.-Ç Ñ³Ù³Ù³ï ³×»É ¿ 0.85 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáíª Ï³½Ù»Éáí ¹ñ³Ï³Ý
103.32% Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý 102.47% -Ç ¹ÇÙ³ó:
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ×»Õùí³ÍùÁ ¨
¹ñ³Ýó Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2018Ã.-2019Ã.

²Øê²ÂÆì

31.01.18.
28.02.18.
31.03.18.
30.04.18.
31.05.18.
30.06.18.
31.07.18.
31.08.18.
30.09.18.
31.10.18.
30.11.18.
31.12.18.
31.01.19.
28.02.19.
31.03.19.

Îáõï³Ï³ÛÇÝ
×»Õùí³Íù
(4,185,014)
(1,458,037)
2,646,476
3,933,213
1,707,015
6,614,166
4,107,291
6,659,157
5,643,258
7,450,588
4,033,336
1,018,713
2,716,792
7,583,029
7,328,504

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ (%)
97.65
99.18
101.57
102.38
101.02
103.85
102.34
103.73
103.32
104.49
102.35
100.58
101.50
104.30
104.17

´³ÝÏÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ (ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí) Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ
(é»ëáõñëÝ»ñÇ) ³ñÅ»ùÁ ` ÏÇñ³é»Éáí ë»÷³Ï³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³ßí³ñÏÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý³¨
³é³ÝÓÇÝ` Áëï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ¨ óå³Ñ³Ýç Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³ÙÇë ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó, ¨
ÏÇñ³éáõÙ »Ý ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ (ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ) áñáßÙ³Ý Ñ³Ù
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31.03.2019

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ
¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù.ÝÏ.,
³Û¹ ÃíáõÙª
-í³ñÏ»ñ
-³í³Ý¹
-Ñ»ï·Ý.å³ÛÙ³Ý..
-³ÛÉ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ
ïñí³Í
³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ,
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ,
³Û¹ ÃíáõÙª
- í³ñÏ»ñ
- ý³ïÏáñÇÝ·
- ÉÇ½ÇÝ·
- Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ¨
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí
ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ,
³Û¹ ÃíáõÙª
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
å³ñïù. ·áñÍÇùÝ»ñ

3,139,026

¹ñ³Ùáí

¹ñ³Ùáí

³ñï³ñÅáõÛÃáí

5 ï³ñáõó ³í»ÉÇ

³ñï³ñÅáõÛÃáí

1-Çó ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ

³ñï³ñÅáõÛÃáí

¹ñ³Ùáí

¹ñ³Ùáí

¹ñ³Ùáí

6-Çó ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ

³ñï³ñÅáõÛÃáí

3-Çó ÙÇÝã¨ 6 ³ÙÇë

³ñï³ñÅáõÛÃáí

1-Çó ÙÇÝã¨ 3 ³ÙÇë

³ñï³ñÅáõÛÃáí

î»Õ³µ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñ

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë
¹ñ³Ùáí

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

-

10,088,395
2,432,680
5,900,521

95,761
-

3,971,125
2,798,551
973,587

-

715,560
715,560
-

-

726,491
726,491
-

-

341,258
341,258
-

-

31,176
31,176
-

3,139,026
-

1,529,469
225,725

95,761
-

198,987
-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,126

4,306

965,274

140,749

2,214,479

1,044,668

2,866,422

10,569,384

11,349,638

12,890,957

18,754,867

62,979,508

1,007
-

4,306
-

892,665
18,099

140,749
-

2,172,429
42,050

1,044,668
-

2,866,422
-

10,569,384
-

11,336,785
-

12,804,614
-

18,727,552
-

62,838,143
-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,853

86,343

27,315

141,365

53,119

-

54,510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,197

1,093,505

57,887

359,101

-

136,643

18,816,965

6,798,201

2,440,103

1,594,612

-

-

6,197

1,093,505

57,887

359,101

-

136,643

18,816,965

6,798,201

2,440,103

1,594,612
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Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ.
·ñ³í³¹ñí.³ñÅ»ÃÕÃ.
î»Õ³µ³ßËí³Í ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ.
Ï³½Ù.-Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
³Û¹ ÃíáõÙª
- í³ñÏ»ñ
- ³í³Ý¹Ý»ñ
-Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ.»ñ
- ³ÛÉ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙª
- í³ñÏ»ñ

-

-

-

-

-

-

-

-

20,880

6,835

-

-

-

-

-

-

3,214,032

10,099,536

1,067,232

5,205,379

2,272,366

2,119,329

2,866,422

11,432,518

36,422,761

7,386,993
1,188,773

1,163,125
1,163,125

-

-

-

-

163,315
163,315

693,424
693,424
-

4,606,646
421,877
4,184,769

37,768,945
37,617,200
151,745

11,777,658
11,777,658
-

28,085,027
28,085,027
-

6,198,220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,176,322

17,694,602

108,047

174,840

225,281

334,725

730,571

1,889,275

9,833,462

21,719,019

428,048

2,047,013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

381,546

-

19,176,322

17,694,602

108,047

174,840

225,281

334,725

730,571

1,889,275

9,833,462

21,719,019

46,502

41,609
2,005,404

-

-

-

-

-

-

-

-

2,024,986
2,024,986

11,279,989
11,279,989

-

-

7,741

-

-

-

115,513

-

-

-

-

-

-

6,256,158

-

-

-

-

-

-

20,030,416

21,194,970

64,605,296

- ³í³Ý¹Ý»ñ
-³ÛÉ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
ÃáÕ³ñÏí³Í
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
- ³ÛÉ å³ñï³ïáÙë»ñ
Ü»ñ·ñ³í³Í ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

26,571,056

18,857,727

108,047

174,840

225,281

450,238

893,886

2,582,699

6,465,094

70,767,953

12,205,706

30,132,040

¼áõï ¹Çñù

(23,357,024)

(8,758,191)

959,185

5,030,539

2,047,085

1,669,091

1,972,536

8,849,819

19,957,667

(50,737,537)

8,989,264

34,473,256

-

31.12.2018
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ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨
³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù.
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙª
-í³ñÏ»ñ
-³í³Ý¹
- Ñ»ï·Ý.å³ÛÙ³Ý³·.
-³ÛÉ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí.
³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ,
³Û¹ ÃíáõÙª
- í³ñÏ»ñ
- ý³ïÏáñÇÝ·
-ÉÇ½ÇÝ·
- Ñ»ï·Ý.å³ÛÙ³Ý³·.
-³ÛÉ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí
í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ¨
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí
ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ,
³Û¹ ÃíáõÙª
- »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
å³ñïù. ·áñÍÇùÝ»ñ
Ð»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí

¹ñ³Ùáí

¹ñ³Ùáí

³ñï³ñÅáõÛÃáí

5 ï³ñáõó ³í»ÉÇ

³ñï³ñÅáõÛÃáí

1-Çó ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ

³ñï³ñÅáõÛÃáí

¹ñ³Ùáí

¹ñ³Ùáí

¹ñ³Ùáí

6-Çó ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ

³ñï³ñÅáõÛÃáí

3-Çó ÙÇÝã¨ 6 ³ÙÇë

³ñï³ñÅáõÛÃáí

1-Çó ÙÇÝã¨ 3 ³ÙÇë

³ñï³ñÅáõÛÃáí

î»Õ³µ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñ

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë
¹ñ³Ùáí

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

7,352,732
-

4,947,499
38,745
4,460,791
113,156
334,807

3,202,537
3,202,537
-

2,855,912
2,450,332
405,580
-

-

801,230
801,230
-

-

717,191
717,191
-

-

221,128
221,128
-

-

32,829
32,829
-

667,277
619,780
47,497
-

4,613
4,613
-

661,115
568,392
34,129
58,594
-

195,505
195,505
-

2,679,243
2,669,882
9,361
-

571,180
571,180
-

5,027,188
5,027,188
-

11,022,420
11,022,420
-

10,362,299
10,348,454
13,845
-

11,165,830
11,072,432
93,398
-

18,433,437
18,405,290
28,147
-

61,755,472
61,606,372
149,100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

195,780

103,906

12,212

23,032

53,339

22,595,936

6,491,242

2,199,057

1,558,822

195,780

103,906

12,212

23,032

53,339

18,419,977

6,491,242

2,199,057

1,558,822

-

-

-

-

-

4,175,959

-

-

-
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·ñ³í³¹ñí³Í
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
î»Õ³µ³ßËí³Í ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

20,119
8,040,128

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ.
Ï³½Ù.-Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙª

4,531,158

629,362

-

441,498

50,114

628,351

159,986

-

5,666,062

40,433,594

- í³ñÏ»ñ

-

-

-

441,498

-

628,351

-

-

900,098

40,284,221

11,628,95
8
11,628,95
8

- ³í³Ý¹Ý»ñ
-Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³Û³Ù³Ý·ñ»ñ
- ³ÛÉ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙª

528,451

629,362

-

-

50,114

-

159,986

-

4,765,964

149,373

-

-

4,002,707
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,500,555

19,799,805

223,397

172,016

253,491

471,400

623,839

1,637,099

9,509,080

20,593,825

575,954

2,031,137

- í³ñÏ»ñ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530,845

-

- ³í³Ý¹Ý»ñ

20,500,555

19,799,805

223,397

172,016

253,491

471,400

623,839

1,637,099

9,509,080

20,593,825

45,109

41,058

-³ÛÉ
´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
ÃáÕ³ñÏí³Í
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,025,671

11,228,322

-

-

- ³ÛÉ å³ñï³ïáÙë»ñ
Ü»ñ·ñ³í³Í ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
¼áõï ¹Çñù

-

-

-

-

-

-

-

-

2,025,671

11,228,322

-

-

25,039,454

20,429,167

223,397

29,938
643,452

303,605

1,099,751

783,825

1,637,099

-

-

-

17,200,813

72,255,741

12,204,912

31,380,325

(16,999,326)

(15,466,827)

3,640,255

2,603,745

2,479,544

284,871

4,266,395

10,155,851

15,757,422

(54,377,541)

8,427,582

31,966,798

10,228
4,962,340

3,863,652

3,247,197

2,783,149

1,384,622

5,050,220

11,792,950

32,958,235

17,878,200

20,632,494

63,347,123

29,349,188
29,349,188
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îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ éÇëÏÁ:
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ §îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×»Õùí³ÍùÇ Ùá¹»ÉÁ¦ (GAP Ùá¹»É), áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
ÝÏ³ïÙ³µ ½·³ÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ÝÏÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ §×»Õùí³ÍùÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ¦
(GAP/ASSETS) óáõó³ÝÇßÁ, áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ
×»Õùí³ÍùÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ:
îáÏáë³µ»ñ/ïáÏáë³ÏÇñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

31.03.2019
ÐÐ ¹ñ³Ù
²ñï³ñÅáõÛÃ
%

ØÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù.
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙª
- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ é»åá
- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ïáÏáë³ÛÇÝ ëíáå
- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Þ³ÑáõÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ¨ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí
ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³ Ëáñ¹Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí

31.12.2018
ÐÐ ¹ñ³Ù
²ñï³ñÅáõÛÃ

%

%

%

-

-

-

-

6.48
-

3.67
2.94
-

6.35
6.22
-

5.39
3.68
-

11.91

9.01

11.72

9.07

9.34

6.23

9.40

5.88

-

-

-

-

8.27

6.60

9.11

4.25

8.89

4.33

8.94

4.17

9.50

5.90

9.50

5.90

¶Ý³ÛÇÝ éÇëÏ
¶Ý³ÛÇÝ éÇëÏÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ Ïñ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ
¿:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 32.3 Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ µ³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ ´³ÝÏÇ ÏáñáõëïÝ»ñ Ïñ»Éáõ ¨/Ï³Ù ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñ»Éáõ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
Ï³éáõóí³ÍùÇ ×»Õùí³ÍùÇ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù áã ß³Ñ³í»ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
éÇëÏÁ
å³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿
éÇëÏ»ñÇ
Ñ»ï¨Û³É
»ñÏáõ
ï»ë³ÏÝ»ñÁ`
1.²ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñÅáõÛÃÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ Çñ»ÝÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
2. îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ, áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ éÇëÏÁ:
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Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ã³÷Ù³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ì³ñãáõÃÛáõÝÁ, ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ¨ ¶³ÝÓ³å»ïÁª ´³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ Ï³ñ·áí:
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ù»Ãá¹Ý»ñÁ`
1. ì»ñÉáõÍíáõÙ »Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ´³ÝÏáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ.
2. ä³ñµ»ñ³µ³ñ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ Ñ³ßí»ÏßéÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáëù»ñÇ ÷³ëï³óÇ ¨ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ.
3. Æñ³óí»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³í»ÉóáõÏÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ¨ å³Ï³ëáñ¹Ç Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ.
4. ´³ÝÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` ³í³Ý¹³ÛÇÝ µ³½³ÛÇ) µ³½Ù³½³Ý»óÙ³Ý (¹Çý»ñëÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ)
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³ÝÏÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ`
1.´³ÝÏáõÙ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ (3%)
2. ´³ÝÏÇ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ µ³ó ¹ÇñùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á.
3. ´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á (25%)
4. ´³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á (65%)
5. üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ.
6. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³É ¨ ´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É
³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ (60%):
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áñáßáõÙÁª éÇëÏÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ éÇëÏÇ
ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ì³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ`
1. ´³ÝÏÇ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí ïñí³Í
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ
³å³ÑáíáõÙ
¿
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ
³éÝãíáÕ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ.
2. ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¨ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏáõÙ ´³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñáí ¨
³Ù»Ý³ÙÛ³ µÛáõç»Ý»ñáí åÉ³Ý³íáñí³Í ³ÏïÇí³å³ëÇí³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ.
3. øÝÝ³ñÏáõÙ ¨ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñùÇÝ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ì³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ó¨³íáñíáÕ ¨
í»ñçÇÝÇë Ñ³ßí»ïáõ ´³ÝÏÇ ÏáÉ»·Ç³É, Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Ù³ñÙÇÝÁ` ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, áñÁ`
1 ²Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Çñ³óí»ÉÇ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³í»ÉóáõÏÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý, å³Ï³ëáñ¹Ç Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñáßáõÙÝ»ñ.
2. Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï (ÙÇÝã¨ 3 ³Ùëí³ Ïïñí³Íùáí) é»ëáõñëÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¨ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ÷³Ã»ÃÇ
Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñ` ÑÇÙÝí»Éáí ´³ÝÏÇ ³Ýó³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¨ ÙÇçÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³.
3. ÀÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñ ´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É
4. ²å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ´³ÝÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ûå»ñ³ïÇí, ³Ù»ÝûñÛ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñ
¶³ÝÓ³å»ïÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Ùáï`å³ï³ëË³Ý³ïáõ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ (¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ, ¸ÇÉÇÝ· Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»ÝÇ, ì³ñÏ³íáñÙ³Ý ¨
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý, è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý, Ù»Ãá¹áÉá·Ç³ÛÇ ¨ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å»ï»ñÇ) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¶³ÝÓ³å»ïÁ, áñÁ
- Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ³ÛÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, áñáÝó ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³½¹áõÙ »Ý
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³, ÑëÏáõÙ ¿ Ý»ñµ³ÝÏ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ
- ³Ù÷á÷áõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý³Ë³å³ïñ³ïáõÙ ¿ ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ï³é³í»ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
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- ³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ´³ÝÏÇ ì³ñãáõÃÛ³Ý, ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙ»ñÇ, ¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙÁ:
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ`
-ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³¹Çñ å³ÑáõëïÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ Ý»ñ¹ñí³Í
³í³Ý¹Ý»ñÁ
-Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ (ëï³Ý¹³ñï³óí³Í) ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñÁ
-ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÁ` ÁÝÃ³óÇÏ (ßáõÏ³Û³Ï³Ý) ³ñÅ»ùáí` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·ñ³í³¹ñí³Í, é»åá
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
-é»½Ç¹»Ýï ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ»ñáõÙ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
-ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ
-ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ù³ñáõÙÁ
- ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÁ
-ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ áã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ
-Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ÝÑáõë³ÉÇ ×³Ý³ãí³Í ¨ ´³ÝÏÇ Ñ³ßí»ÏßéÇó ¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ì³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ ´³ÝÏÇ
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñáí ¨ ³Ù»Ý³ÙÛ³ µÛáõç»Ý»ñáí åÉ³Ý³íáñí³Í ³ÏïÇí³å³ëÇí³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ì³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ó¨³íáñíáÕ ¨
í»ñçÇÝÇë Ñ³ßí»ïáõ ´³ÝÏÇ ÏáÉ»·Ç³É, Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Ù³ñÙÇÝÁ` ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ (³ÛëáõÑ»ï` ²äÎÐ), áñÝ ³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Çñ³óí»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³í»ÉóáõÏÇ/å³Ï³ëáñ¹Ç, Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý/ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ»ñ:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ù»ÝûñÛ³, ÁÝÃ³óÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ´³ÝÏÇ ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÇ Ùáï` å³ï³ëË³Ý³ïáõ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý
ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ûå»ñ³ïÇí, ³Ù»ÝûñÛ³ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¶³ÝÓ³å»ïÁ`
Õ»Ï³í³ñí»Éáí ëáõÛÝ Î³ñ·áí, ´³ÝÏÇ ì³ñãáõÃÛ³Ý, ²äÎÐ-Ç áñáßáõÙÝ»ñáí ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñáí:
Ü»ñ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ ³Ù»Ý³ÙÛ³ µÛáõç»áí ë³ÑÙ³Ýí³Í
é»ëáõñëÝ»ñÇ Í³í³É³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ »Ý Ý»ñ·ñ³ííáÕ ¨ ï»Õ³µ³ßËíáÕ
ÙÇçáóÝ»ñÝ Áëï Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý, Áëï ï»ë³ÏÝ»ñÇ` Ó·ï»Éáí ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ï³ñµ»ñ³Ï»É ¨ Ýí³½»óÝ»É
éÇëÏÁ:
²ÏÝÃ³ñÃ³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñ»ÉÇë ÝáñÙ³íáñíáõÙ ¿ Ýáëïñá ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ¨
¹ñ³Ù³ñÏÕÇ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ óå³Ñ³Ýç Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ /20%-Çó áã å³Ï³ë/, áñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ÷³ëï³óÇ
¨ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ , Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¨ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿
³Ùëí³ Ïïñí³Íùáí ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý óáõó³ÝÇßÇ ÙÇçáóáí: ÀÝÃ³óÇÏ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ Ï³é³í³ñ»ÉÇë
û·ïí»Éáí ÷³ëï³óÇ ¨ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ûñ³Ï³Ý ß³ñÅÇó` ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
í×³ñ³ÛÇÝ ûñ³óáõÛóÝ»ñ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ.
-µ³ÝÏÇ í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ûñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
- ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ûñ³Ï³Ý ß³ñÅÁ,
- í³ñÏ»ñÇ, ³í³Ý¹Ý»ñÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ³Ï³Ý ß³ñÅÁ:
²å³ÑáííáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ³½³ï é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³µ³ßËáõÙÁ »Ï³Ùáõï Ó¨³íáñáÕ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨`
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ¨ Ï³é³í³ñ»Éáí Ý»ñµ³ÝÏ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ:
´³ÝÏÇ í×³ñ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ ÑëÏáõÙÁ` Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇÝ ûñ³Ï³Ý ¨ ³é³çÇÏ³ ß³µ³Ãí³ Ïïñí³Íùáí, Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
¶³ÝÓ³å»ïÁ:
´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù»Ý³ÙÛ³ µÛáõç»áí Ñ³ëï³ïí³Í ³ÏïÇí³å³ëÇí³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý,
Ù»Ãá¹áÉá·Ç³ÛÇ ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, áñÁ ³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí í»ñÉáõÍáõÙ ¿
ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ì³ñãáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ:
´³ÝÏÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ` ·áñÍáÕ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ¹³ßïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ ¸ÇÉÇÝ·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÁ:
´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ýáñ ·áñÍÇù ÏÇñ³é»ÉÇë å³ï³ëË³Ý³ïáõ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³ëï³ïÙ³Ý »Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ¨ Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, áñáí å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý ·áñÍÇùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ýáñ ·áñÍÇùÇó
ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ´³ÝÏÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ ·áñÍÇùÇ ·Íáí éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ÑëÏÙ³Ý ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç
·áñÍÁÝÃ³óÁ:
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31.03.2019թ.

Î³ÝËÇÏ ¨ Ï³ÝËÇÏÇÝ
Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ, ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ
ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
- ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
- è»åá Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí
í³×³éí³Í å»ï³Ï³Ý
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
-àã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃáõÕÃ
-´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
-²Í³ÝóÛ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
²ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
ÀÜ¸²ØºÜÀ
²Û¹ ÃíáõÙª
I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

5 ï³ñáõó
³í»ÉÇ

1-Çó ÙÇÝã¨ 5
ï³ñÇ

6-Çó ÙÇÝã¨ 12
³ÙÇë

3-Çó ÙÇÝã¨ 6
³ÙÇë

ÙÇÝã¨ 3 ³ÙÇë

óå³Ñ³Ýç

²ÏïÇíÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É

Ø³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó»É ¿

ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

26,135,092

-

-

-

-

-

-

522,030

26,657,122

1,559,388

17,077,788

1,568,351

28,696

57,510

111,529

1,863

359,180

20,764,305

-

5,370,873

9,739,454

8,644,888

17,457,305

55,736,907

25,018,866

-

121,968,293

-

4,982,288
4,867,149

1,575,082
4

27,558
14,880

1,533,793
1,389

26,856,778
20,989,215

2,583,873
1,641,876

87,122
-

37,646,494
27,514,513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,375,290

115,139
1,287,024

1,575,078
-

12,678
-

1,532,404
76,458

5,867,563
6,593,154

941,997
5,066,111

87,122
500

10,044,859
87,122
14,398,537

29,069,770

28,717,973

12,882,887

8,701,142

19,125,066

89,298,368

32,670,713

968,832

221,434,751

-

-

-

-

-

-

-

-

9,368,022

17,098,468

8,849,824

5,992,710

13,986,558

48,162,559

17,319,548

359,180.00

121,136,869

704,859

300,763

-

3,623

921

-

-

-

1,010,166
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ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨
³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹
ÃíáõÙª
- óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ
- Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ

2,449,536

7,396,849

4,565,537

8,914,509

4,587,711

59,430,945

4,427,198

-

91,772,285

38,408,216
36,870,924
1,537,292

2,488,618
2,488,618
-

5,581,046
5,581,046
-

9,125,514
9,125,514
-

16,433,065
16,433,065
-

1,807,601
1,807,601
-

2,054,437
2,054,437
-

-

75,898,497
36,870,924
37,490,281
1,537,292

75,443

93,484
1,479,733

509,811
-

-

1,486,440
-

11,215,240
1,411,929

-

13,304,975
2,967,105

9,720,967
40,933,195

42,420
11,458,684

289,652
10,656,394

107,098
18,040,023

2,196,220
22,507,216

86,803
73,865,715

13,800
6,481,635

-

14,176,993
183,942,862

18,905,281
372,397
(11,863,425)

2,832,626

5,479,657

14,037,313

15,523,991

64,284,105

2,068,959

17,259,289

2,226,493

(9,338,881)

(3,382,150)

15,432,653

26,189,078

968,832

123,131,932
372,397
37,491,889

²Û¹ ÃíáõÙª
I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí

(9,537,259)

14,265,842

3,370,167

(8,044,603)

(1,537,433)

(16,121,546)

15,250,589

359,180

(1,995,063)

II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí

(9,537,259)

14,265,842

3,370,167

(8,044,603)

(1,537,433)

(16,121,546)

15,250,589

359,180

(1,995,063)

- ³ÛÉ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
·Íáí
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÜ¸²ØºÜÀ
²Û¹ ÃíáõÙª
I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
¼áõï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù

ÀÝ¹³Ù
»ÝÁ

1Çó
ÙÇ
Ýã¨
5
ï
³ñ
5
ï
³ñ
áõó
³í
»ÉÇ

3Çó
ÙÇ
Ýã¨
6
³Ù
6Çó
ÙÇ
Ýã¨
12
³Ù

ÙÇ
Ýã¨
3
³Ù
Çë

ÙÇ
Ýã¨
1
³Ù
Çë

óå
³Ñ
³Ý
ç

Ø³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó»É ¿

²ÝÅ³Ù
Ï»ï

31.12.2018Ã.
Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
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²ÏïÇíÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Î³ÝËÇÏ ¨ Ï³ÝËÇÏÇÝ
Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ, ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ

33,727,877

-

-

-

-

-

-

942,500

34,670,377

4,906,625

13,053,807

2,017,297

1,006,401

53,954

115,270

2,049

282,148

21,437,551

-

6,135,784

11,138,884

11,598,462

12,941,018

54,575,216

26,156,215

-

122,545,579

-

19,596

497,443

4,481,058

637,307

25,256,747

2,341,820

87,122

33,321,093

- ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-

-

119,312

4,309,307

-

20,383,492

1,403,882

-

26,215,993

-àã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃáõÕÃ

-

18,951

378,131

171,751

637,307

4,873,255

937,938

-

7,017,333

-´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

-

-

-

-

-

-

-

87,122

87,122

530,772

1,289,358

-

-

-

-

-

500

1,819,985

39,165,274

20,497,900

13,653,624

17,085,921

13,632,279

79,947,233

28,500,084

1,312,270

213,794,585

I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí

25,531,443

5,312,776

7,980,632

9,588,651

8,989,579

47,938,889

18,267,932

282,148.00

123,892,050

II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí

702,189

555,503

416

2,904

-

-

-

-

1,261,012

1,240,258

5,637,426

5,473,283

5,693,197

10,159,903

60,950,111

4,477,225

-

93,631,403

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí
Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ
÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí` ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

²ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ
ÀÜ¸²ØºÜÀ

²Û¹ ÃíáõÙª

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨
³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ
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ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹
ÃíáõÙª
- óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹Ý»ñ
- Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ
- ³ÛÉ
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
·Íáí
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÜ¸²ØºÜÀ

41,125,078

1,531,289

3,881,408

7,186,287

19,109,211

2,341,464

2,041,579

-

77,216,316

40,300,284
824,794

1,531,289
-

3,881,408
-

7,186,287
-

19,109,211
-

2,341,464
-

2,041,579
-

-

40,300,284
36,091,238
824,794

174,938

104,574
1,382,226

23,169
-

483,750
200,425

1,483,750
-

11,158,750
-

-

-

13,253,993
1,757,589

11,125,013
42,540,274

372,749
8,655,515

418,168
9,377,860

126,109
13,563,659

191,103
30,752,864

1,930,051
74,450,325

13,800
6,518,804

-

14,176,993
185,859,301

20,046,257
581,317
(3,375,000)

2,261,545
11,842,385

6,953,702
4,275,764

7,043,812
3,522,262

22,782,240
-

65,515,622
5,496,908

2,506,920
21,981,280

1,312,270

127,110,098
581,317
27,935,284

5,485,186
120,872

3,051,231
555,503

1,026,930
416

2,544,839
2,904

(17,576,733)
-

15,761,012
-

282,148
-

(3,218,048)
679,695

²Û¹ ÃíáõÙª
I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
¼áõï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù

(17,120,585)

²Û¹ ÃíáõÙª
I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí
II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí

(13,792,661)

-
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Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 33 Î³åÇï³É ¨ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ
2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ãÇ ³í»É³ó»É:
31.03.2019Ã.¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 5 000 ÐÐ ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí,
Ãíáí 1 760 731 Ñ³ï ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇó, áñáÝó ÁÝ¹³Ýáõñ Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
8 803 655 Ñ³½. ÐÐ
¹ñ³Ù:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
2019Ã.
1
ÐáõÝí³ñ
ö»ïñí³ñ
Ø³ñï

2018Ã.
1

ÐáõÝí³ñ
ö»ïñí³ñ
Ø³ñï
²åñÇÉ
Ø³ÛÇë
ÐáõÝÇë
ÐáõÉÇë
ú·áëïáë
ê»åï»Ùµ»ñ
ÐáÏï»Ùµ»ñ
ÜáÛ»Ùµ»ñ
¸»Ïï»Ùµ»ñ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³åÇï³É
2
33,084,317
33,260,139
33,489,867

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³åÇï³É
2
32,224,730
32,180,405
32,409,542
33,028,149
33,116,371
33,385,577
33,460,648
33,585,715
33,628,943
33,816,243
33,543,826
34,918,906

èÇëÏáí Ïßéí³Í
³ÏïÇíÝ»ñ
3
214,261,928
216,839,845
218,275,010

èÇëÏáí Ïßéí³Í
³ÏïÇíÝ»ñ
3
210,151,401
205,336,219
212,356,740
210,916,675
207,221,700
213,449,562
216,734,892
217,546,897
217,876,206
210,515,194
213,608,393
215,464,582

ÀÝ¹Ñ. Ï³å.
Ñ³Ù³ñÅ»ù.
÷³ëï³óÇ (%)

ÐÐ Î´-Ç
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷
(%)

4 (2/3)

5

15.44
15.34
15.34

12.0
12.0
12.0

ÀÝ¹Ñ. Ï³å.
Ñ³Ù³ñÅ»ù.
÷³ëï³óÇ (%)

ÐÐ Î´-Ç
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷
(%)

4 (2/3)

5

15.33
15.67
15.26
15.66
15.98
15.64
15.44
15.44
15.43
16.06
15.70
16.21

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ ¨ Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ý³í³ñï Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
éÇëÏ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÁª Áëï ´³½»ÉÇ éÇëÏÇ ÏßÇéÝ»ñÇ ¹³ë»ñÇ:
31.03.2019
²ÏïÇíÝ»ñ
èÇëÏÇ ÏßÇéÁ

Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»
ñ

²Ý³í³ñï
Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ

0%
10%
20%
30%
35%
50%
75%
100%
110%
150%
200%

50,539,350
9,064,272
1,286,779
1,870,009
7,609,001
15,108,244
6,886,905
35,048,794
83,756,974
2,909,617

967,294
28,949
2,498,410
3,597,873
-

-

909,322
257,356
561,003
2,663,150
7,554,122
5,165,179
37,547,204
131,032,271
5,819,235

225%

214,079,945

7,092,526

-

191,508,841

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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èÇëÏÇ ÏßÇéÁ
0%
10%
20%
30%
35%
50%
75%
100%
110%
150%
200%
225%
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

²ÏïÇíÝ»ñ

Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»
ñ

²Ý³í³ñï
Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ

55,477,822

508,533

-

-

9,105,509
582,990
1,179,192
5,795,982
15,351,939
8,502,203
35,533,173
82,513,067
2,658,908
216,700,786

224
2,376,620
3,774,674
6,660,051

-

910,573
116,598
353,758
2,028,594
7,675,969
6,376,652
37,909,793
129,431,611
5,317,817
190,121,366

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 34 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñª Ï³ï³ñí³Í ÐÐÐÐê 32 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ¦
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝó í»ñ³ã³÷áõÙÇó û·áõïÝ»ñÁ ¨ íÝ³ëÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝùª
- ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñí»É ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
- Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ù³ë, áñÇ Ñ³Ù³ñ
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
- ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñå»ë Çñ³í³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù, áñÇ í»ñ³ã³÷áõÙÇó û·áõïÝ»ñÁ ¨ íÝ³ëÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
îñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí áã ³Í³ÝóÛ³É
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ »Ý, áñáÝù ãáõÝ»Ý ·Ý³Ýßí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝ ·áñÍáÕ ßáõÏ³ÛáõÙ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ù Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ í³×³é»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ïñ³Ù³¹ñí³ÍÝ»ñÇó:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·Ý³Ýßí³Í
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÝÇ íñ³ª ³é³Ýó Ýí³½»óÝ»Éáõ ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ: ºÃ» ·Ý³Ýßí³Í
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ ³éÏ³ ã¿, ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ ·ÝáñáßÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ï³Ù ½»Õãí³Í
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÙÇçáóáí:
2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏÁ ãáõÝÇ ³ÛÝåÇëÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù
Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñáí:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 35 Î³ÝË³ï»ëíáÕ ³å³·³ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ
2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³Ûë Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óí»ÉÇù ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ
»Ý:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 36. ²å³×³Ý³ãáõÙ
2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ´³ÝÏÁ ãÇ áõÝ»ó»É ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ, Ï³Ù »ñµ ³éÏ³ ¿
§ß³ñáõÝ³ÏíáÕ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ¦:

80

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 37 ¶ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
2018Ã. ¨ 2019Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÁ ·ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ ãÇ áõÝ»ó»É:

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 38. ÀÝ¹áõÝí³Í ·ñ³í
31.03.2019Ã. ¨ 31.12.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÝ áõÝÇ ·ñ³í ÁÝ¹áõÝí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
í³×³é»É Ï³Ù ÝáñÇó ·ñ³í³¹ñ»É Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý, Ë³ËïÙ³Ý
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:

31.03.2019
²ñÅ»ÃÕÃ»ñ
Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñ, áëÏáõ ç³ñ¹áÝÝ»ñ ¨ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù
ù³ñ»ñ
²Ýß³ñÅ ·áõÛù ¨ ³ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
ä³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
²ÛÉ ·ñ³í
ºñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

31.12.2018

4,399,638

2,684,058

9,705,823
233,732,514
2,463,567
1,752,249
41,166,943
265,021,663
558,242,397

8,827,229
229,777,853
2,462,102
1,855,359
18,769,327
253,880,419
518,256,347

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 39 ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙ/Ë³ËïáõÙ
´³ÝÏÁ 2019Ã.-Ç ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åù»ñ:

2018Ã.-Ç

ÁÝÃ³óùáõÙ

ãÇ

áõÝ»ó»É

Ë³ËïáõÙÝ»ñ

Ï³Ù
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(»é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ)
Ðð²ä²ð²ÎìàÔ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
²ð²ð²î´²ÜÎ ´´À
1/1/2019 Ã-Çó _31/03/19_Ã.
(Ñ³½. ¹ñ³Ù)

ÜáñÙ³ïÇíÝ»ñ

ö³ëï³óÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ

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

1

2

3

´³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á

Ð³ßí»ïáõ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
ÃÇíÁ

4

8,803,655
33,489,867

50,000
30,000,000

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

15.34%

min12%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

26.20%

min15%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

12.05%

min4%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

140.10%

min60%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

81.46%

min10%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

15.25%

max20%

2

129.63%

max500%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿
Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

1

3.64%

max5%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

8.64%

max20%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

2.62%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

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

Ü2 ´³ÝÏÇ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ü211 ´³ÝÏÇ ³é³çÇÝ ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ³é³çÇÝ ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ü22 ´³ÝÏÇ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
21

Ü2 ´³ÝÏÇ ³é³çÇÝ ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ³é³çÇÝ ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í óå³Ñ³Ýç
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ü31 Ø»Ï ÷áË³éáõÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
Ü3 Êáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
Ü4 ´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,
²ØÜ ¹áÉ³ñáí,

18.00%

min2%
min18%

ºíñáÛáí

18.00%

min18%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

0.76%

max10%

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

0.32%
0.02%
0.00%
0.42%

max7%
max7%
max7%
max7%

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

²ñï³ÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç¨ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Àëï ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³ÅáõÛÃÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ µ³ó ¹ÇñùÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç¨ ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ`
²ØÜ
¹áÉ³ñáí,
ºíñáÛáí,
èáõë³Ï³Ý éáõµÉÇáí,
²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ

Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿

Grant Thornton CJSC
8/1 Vagharshyan Str.
0012 Yerevan, Armenia
T + 374 10 260 964
F + 374 10 260 961
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2,226,993

13,253,993

81,567,962

1,990,079

99,039,027
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Ֆինա
Ֆ անսակ
կան հաշվե
հ
ետվոււթյուն
ններ
Անկա
Ա
խ աո
ուդիտորի եզրակ
ե
կացություն
ն
«ԱՐԱ
«
ՐԱՏԲ
ԲԱՆԿ» բաց
ց բաժ
ժնետիրակ
կան
ընկեր
ը
րությո
ուն
31
3 դեկտեմբերի 2017թ.

Բովանդակություն
3

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 8
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

10

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

12

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

14

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

16

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

Անկախ ա
աուդիտ
տորի
ակաց
ցություն
եզրա

Գրանթ Թորնթոն
Թ
ՓԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան 0012
ան 8/1
Վաղարշյա
Հ. + 374 10
0 260 964
Ֆ.+ 374 10
0 260 961
Grant Thornton CJSC
8/1 Vagharrshyan Str.
0012 Yerevvan, Armenia
T + 374 10
0 260 964
F + 374 10
0 260 961

«ԱՐԱՐԱՏ
ՏԲԱՆԿ» բա
աց բաժնետի
իրական ընկ
կերության բա
աժնետերերին

Կարծիք
Մենք աուդիտի ենք ենթարկել
ե
«Ա
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆ
ՆԿ» բաց բա
աժնետիրակ
կան ընկերոււթյան (Բանկ
կ)
ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունները, որոնք ներառում
ն
են
ն ֆինանսակ
կան վիճակի
ի մասին
հաշվետվ
վությունը՝ 20
017թ. դեկտե
եմբերի 31-ի դրությամբ, ինչպես նաև
և այդ ամսա
աթվին
ավարտվ
ված տարվա շահույթի կա
ամ վնասի և այլ համապ
պարփակ ֆինանսական արդյունքի,
սեփական կապիտալում փոփոխ
խությունների
ի և դրամակա
ան միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվ
վությունները
ը, ինչպես նա
աև ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունն
ներին կից
ծանոթագ
գրություններ
րը, ներառյա
ալ հաշվապա
ահական հաշվառման նշշանակալի
քաղաքականության ամփոփ նկա
արագիրը:
Մեր կարծիքով` կից ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունները
ը տալիս են Բանկի` 2017
7թ. դեկտեմբ
բերի
31-ի դրոււթյամբ ֆինա
անսական վի
իճակի և նոււյն ամսաթվի
ին ավարտվ
ված տարվա ֆինանսական
արդյունք
քների ու դրա
ամական հոս
սքերի ճշմար
րիտ և իրական պատկերը՝ համաձա
այն
Ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունն
ների միջազգ
գային ստան
նդարտների (ՖՀՄՍ-ներ
ր):

Կարծիքի
ի հիմք
Մենք աուդիտն անցկ
կացրել ենք աուդիտի մի
իջազգային ստանդարտ
ս
ներին (ԱՄՍ
Ս-ներ)
համապա
ատասխան: Այդ ստանդա
արտներից բխող
բ
մեր պատասխանա
ատվությունը
ը լրացուցիչ
նկարագր
րված է այս եզրակացութ
ե
թյան՝ «Աուդի
իտորի պատ
տասխանատ
տվությունը ֆինանսակա
ֆ
ան
հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի համար»
հ
բաժ
ժնում: Մենք անկախ ենք
ք Բանկից` համաձայն
հ
Հաշվապահների էթի
իկայի միջազ
զգային ստա
անդարտների խորհրդի կողմից հրա
ապարակված
ծ
սիոնալ հաշվ
վապահի էթի
իկայի կանոնագրքի» (ՀԷՄՍԽ կանո
ոնագիրք), և պահպանե
ել ենք
«Պրոֆես
էթիկայի այլ պահանջջները՝ համա
աձայն ՀԷՄՍ
ՍԽ կանոննե
երի և Հայաստանի
պետությունոււմ ֆինանսա
ական հաշվետվություննե
երի աուդիտին վերաբեր
րող էթիկայի
ի
Հանրապ
պահանջն
ների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռ
ռք ենք բերելլ բավարար համապատա
ասխան
աուդիտո
որական ապացույցներ՝ մեր
մ կարծիքն արտահայյտելու համա
ար:

Աուդիտի
ի առանցքա
ային հարցե
եր
Աուդիտի առանցքայի
ին հարցերն
ն այն հարցերն են, որոնք
ք, մեր մասն
նագիտական
ն դատողութ
թյան
համաձայյն, առավել նշանակալի
էին ընթացիկ ժամանա
ն
ակաշրջանի ֆինանսակա
ֆ
ան
հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի ընթացքում:
ը
Այդ հարցեր
րը դիտարկվ
վել են ֆինան
նսական
հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի համատեքստ
հ
տում՝ որպես մեկ ամբողջջություն, և ֆինանսակա
ֆ
ան
հաշվետվ
վությունների
ի վերաբերյա
ալ կարծիք ձևավորելու նպատակով:
ն
: Մենք չենք տրամադրո
ում

ww
ww.grantthornton
n.am

առանձին կարծիք այդ հարցերի վերաբերյալ:


Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստի ձևավորում

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստը հանդիսանում է աուդիտի առանցքային հարց՝
հաճախորդներին տրված վարկերի նշանակալի լինելու, ինչպես նաև արժեզրկման գնահատման
հիմքում ընկած ենթադրությունների սուբյեկտիվության պատճառով: Տարբեր դատողությունների
և ենթադրությունների կիրառումը կարող է հանգեցնել վարկերի արժեզրկման գծով պահուստի
գնահատման և ձևավորման էականորեն տարբեր արդյունքների, ինչը կարող է էական
ազդեցություն ունենալ Բանկի ֆինանսական արդյունքների վրա: Դատողությունները և
ենթադրությունները կարող են վերաբերել արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշերի
գնահատմանը, վարկառուների ֆինանսական վիճակի, ակնկալվող դրամական միջոցների
հոսքերի, գրավների արժեքի և իրացման ժամկետների, ինչպես նաև կրած, սակայն դեռևս
չբացահայտված վնասների գնահատմանը:
Անհատապես էական վարկերի գծով ձևավորված արժեզրկման պահուստների գնահատման
համար մեր կողմից կիրառված ընթացակարգերը ներառել են արժեզրկման բացահայտման և
քանակական գնահատման հիմքում ընկած դատողությունների և ենթադրությունների,
գրավների շուկայական արժեքների ուսումնասիրությունները, ակնկալվող դրամական
միջոցների հոսքերի կանխատեսումները և այլն:
Խմբային արժեզրկման արդյունքում ձևավորված պահուստների ճշգրտության գնահատման
համար մենք ուսումնասիրել ենք գործող վերահսկողության մեխանիզմների կառուցվածքը և
արդյունավետությունը, դուրսգրումների և ժամկետանց օրերի հաշվառումը, խմբային
արժեզրկման հաշվարկի հիմքում ընկած մոդելները և ենթադրությունները:
Մեր կողմից նաև կիրառվել են ընթացակարգեր ուղղված ֆինանսական հաշվետվություններում
վարկային ռիսկին, արժեզրկման պահուստի ձևավորման ենթադրություններին և
դատողություններին վերաբերող բացահայտումների գնահատմանը:



Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում

Ձեռնարկատիրական
գործունեության
միավորման
արդյունքում
ձեռք
բերվող
կազմակերպության վերահսկողության անցումը Բանկին, ինչպես նաև, ձեռք բերված
ակտիվների և ստանձնած պարտավորությունների իրական արժեքի որոշումը հանդիսանում են
աուդիտի առանցքային հարցեր՝ քանի որ պահանջվում է կատարել դատողություններ,
ենթադրություններ և գնահատումներ:
Բանկին վերահսկողության անցումը գնահատելու համար մեր կողմից ուսումնասիրվել են
միացմանը վերաբերող փաստաթղթերը և գնահատվել, արդյոք Բանկը ստացել է
վերահսկողություն հաշվետու ամսաթվի դրությամբ,
Գնահատվել և ստուգվել են իրական արժեքների հաշվարկման գործընթացը, իրական արժեքի
որոշման համար կիրառվող մեթոդաբանությունը: Անշարժ գույքի իրական արժեքի
գնահատման հետ կապված մենք համեմատել ենք ղեկավարության կողմից որոշված իրական
արժեքն արտաքին աղբյուրներից հասանելի տեղեկատվության հետ, ֆինանսական գործիքների
համար համեմատել ենք արդյունավետ տոկոսոադրույքները նմանատիպ գործիքների համար
գործող միջին շուկայական տոկոսադրույքների հետ, ինչպես նաև գնահատել ենք ֆինանսական
հաշվետվություններում արտացոլված ձեռնարկատիրական գործունեության միավորանը
վերաբերվող բացահայտումները:

Այլ տեղեկատվություն
Ղեկավարությունը պատասխանատու է այլ տեղեկատվության համար: Այլ տեղեկատվությունը
ներառում է Բանկի տարեկան հաշվետվությունը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա
համար՝ բացի ֆինանսական հաշվետվություններից և դրանց վերաբերյալ մեր աուդիտորական
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եզրակացությունից: Տարեկան հաշվետվությունը ենթադրաբար մեզ կտրամադրվի
աուդիտորական եզրակացության ամսաթվից հետո:
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեր կարծիքը չի տարածվում այլ
տեղեկատվության վրա, և մենք չենք տրամադրում կարծիք, որը որևէ այլ ձևով կարտահայտի
հավաստիացում տվյալ տեղեկատվության վերաբերյալ:
Մեր կողմից իրականացվող ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ կապված մեր
պարտավորությունն է ծանոթանալ վերոնշյալ այլ տեղեկատվությանը, երբ այն հասանելի լինի
մեզ՝ որոշելու համար, թե արդյոք առկա են էական անհամապատասխանություններ այլ
տեղեկատվության և ֆինանսական հաշվետվությունների կամ աուդիտի ընթացքում
ձեռքբերված մեր գիտելիքների միջև, կամ արդյոք այլ տեղեկատվությունը պարունակում է այլ
էական խեղաթյուրումներ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց
պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար
Ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ների համաձայն ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին
վերահսկողության համար, որը, ըստ ղեկավարության, անհրաժեշտ է խարդախության կամ
սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստումն ապահովելու համար:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է
Բանկի՝ անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու համար, համապատասխան
դեպքերում անընդհատության հետ կապված հարցերը բացահայտելու և կազմակերպության
գործունեության անընդհատության ենթադրության հիման վրա հաշվետվությունները
պատրաստելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է
լուծարել Բանկը, ընդհատել դրա գործունեությունը կամ, երբ չունի այդպես չվարվելու որևէ
իրատեսական այլընտրանք։
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Բանկի ֆինանսական
հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների
աուդիտի համար
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական
հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ
դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել
մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր
մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան
իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է:
Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և
համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին
վերցրած կազդեն ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական
հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:
ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք
մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն:
Բացի այդ, մենք.
 Հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական
հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք
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աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք
բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են
հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել
հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ
ներկայացումներ կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:
 Ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին վերահսկողության մասին պատկերացում՝
տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու
և ոչ թե Բանկի ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք
արտահայտելու համար:
 Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին
լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական հաշվառման
գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը:
 Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման
անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և, հիմնվելով
ձեռքբերված աուդիտորական ապացույցների վրա, գնահատում ենք՝ արդյոք առկա է
դեպքերի կամ հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն, որը կարող է
նշանակալի կասկած հարուցել Բանկի անընդհատ գործելու կարողության վերաբերյալ: Եթե
մենք եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա մեզանից պահանջվում է
աուդիտորի եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե այդպիսի բացահայտումները բավարար
չեն, ձևափոխել մեր կարծիքը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր
եզրակացության ամսաթիվը ձեռքբերված աուդիտորական ապացույցների վրա: Սակայն
ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել Բանկին դադարեցնել
անընդհատության հիմունքի կիրառումը:
 Գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը,
կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև
ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ
ներկայացումը:
Այլ հարցերի հետ մեկտեղ մենք տեղեկացնում ենք կառավարման օղակներում ներգրավված
անձանց աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև
աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի մասին, ներառյալ ներքին
վերահսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունները:
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց տրամադրում ենք հավաստիացում, որ մենք
պահպանել ենք անկախության վերաբերյալ էթիկայի պահանջները, ինչպես նաև նրանց
տեղեկացնում ենք մեր բոլոր հարաբերությունների կամ այլ հարցերի մասին, որոնք, ըստ
ողջամիտ ենթադրության, կարող են անդրադառնալ մեր անկախության վրա և, որտեղ
կիրառելի է, անկախության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ:
Կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց ներկայացված հարցերից մենք
առանձնացնում ենք այն հարցերը, որոնք համարվել են առավել նշանակալի ընթացիկ
ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում, և, հետևաբար,
աուդիտի առանցքային հարցեր են: Այս հարցերը նկարագրում ենք աուդիտորի
եզրակացությունում, եթե օրենսդրությամբ կամ իրավական ակտերով չի արգելվում տվյալ
հարցի հանրային բացահայտումը, կամ, երբ խիստ բացառիկ հանգամանքներում մենք որոշում
ենք, որ տվյալ հարցերը չպետք է ներկայացվեն աուդիտորի եզրակացությունում, քանի որ
կարող է ողջամտորեն ակնկալվել, որ դրանց ներկայացման հետ կապված բացասական
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ.
դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
Ծանոթ.
տարի

2016թ.
դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

7

16,054,673

10,775,508

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

7

(8,468,210)

(5,724,914)

7,586,463

5,050,594

Տոկոսային զուտ եկամուտներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

8

1,380,266

1,049,827

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

8

(743,711)

(558,934)

636,555

490,893

1,004,975

447,979

Զուտ օգուտ/(վնաս) ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող իրական արժեքով հաշվառվող
ներդրումներից

(78,917)

206,214

Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերից զուտ
օգուտ

687,645

309,293

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով զուտ եկամուտ

Զուտ եկամուտ արտարժութային
գործառնություններից

9

Այլ գործառնական զուտ եկամուտներ

10

197,047

321,775

Արժեզրկումից կորուստներ

11

(704,196)

(1,265,280)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

0

(3,288,348)

(2,313,515)

(880,871)

-

Գուդվիլի արժեզրկում
Մաշվածություն և ամորտիզացիա

21

(687,095)

(429,722)

Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր

13

(1,850,775)

(1,437,422)

2,622,483

1,380,809

(618,097)

(291,334)

2,004,386

1,089,475

Շահույթ մինչև հարկումը
Շահութահարկի գծով ծախս
Տարվա շահույթ

14

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

8

Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
2017թ.
դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
Ծանոթ.
տարի

2016թ.
դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի

1,268,127

2,104,280

(1,242,734)

(767,354)

Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող
շահութահարկ

(5,079)

(267,385)

Զուտ օգուտ հոդվածներից, որոնք հետագայում
վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում

20,314

1,069,541

Ընդամենը տարվա այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

20,314

1,069,541

2,024,700

2,159,016

1.13

0.81

Հազար ՀՀ դրամ

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հոդվածներ, որոնք հետագայում
վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի իրական
արժեքի փոփոխությունից չվաստակված զուտ
օգուտ
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի իրացումից
շահույթին կամ վնասին փոխանցված զուտ օգուտ

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական
արդյունք
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ

15

16-ից 86 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են ֆինանսական հաշվետվությունների
բաղկացուցիչ մասը:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

9

Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
Ծանոթ.

2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

38,044,426

38,617,733

12,425,722

13,275,107

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

0

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

17

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

18

21,534

162,677

Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

19

29,238,238

26,901,944

Հաճախորդներին տրված վարկեր

20

119,167,143

66,148,947

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

21

5,689,632

2,513,457

Գուդվիլ

6

3,523,466

-

Բռնագանձված ակտիվներ

22

2,180,351

677,863

Այլ ակտիվներ

23

2,179,450

900,959

212,469,962

149,198,687

Ընդամենը՝ ակտիվներ

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ
Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ

24

3,708,928

2,518,791

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ

25

95,811,913

62,875,780

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ

18

3,253

847

Այլ փոխառություններ

26

66,843,616

45,729,036

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

27

8,733,830

3,812,886

269,316

22,693

Ընթացիկ հարկային պարտավորություն
Հետաձգված հարկային պարտավորություն

14

118,577

150,946

Այլ պարտավորություններ

28

1,825,217

957,096

177,314,650

116,068,075

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

10

$[Lurtruur!uL
h

u2r{bun {n

Lp1

{[6u![

nLL (2ur

duufrtr

p nLtr

u

t1

n Lp1 n Ltr)
2917p.

t!qru'lFttl' 3l-l'

ouunp.

4nnrptufF

29

Fudlrbuhnl!ltu! quullrouL

2016p.

trblrubdFtnh 3t-h

onnrdurt!

8,803,655
6,031,745

\tu6unph huJun duoibh undbpnpbrh

Llbnuq!uh0oJu! uluhnLU0

C!rlu'lb![ ubLhul]u! ltuqhuuL

8,E03,655
8,031,745

886,937
17.432,975

15,426,589

35,r55,312

33,130,612

666,623

e!4utJbI)[ ulunou{nnnir.lnrlr!bn u ubriuqot)
212,469,962

$hLut,uurqur! hu2qbnLlnLHn
rlufrnLplurr truFurqohh h q u

u2n
.luJ

149,198,687

n' !bntturlLlg{urn 8,hs 86 tzbnnrd, uhnfurqnqq
n h'!2jgggbh ttnn'Jhs 20r8p. urulnhLh ts-hl:

tr-i'$'$Q
.--/

o

",.^^

ffip

Ld

b! $hlurLuu,qu,!

b! Curtqh

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին հաշվետվություն

Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Վաճառքի
համար մատչելի
արժեթղթերի
գծով վերագնահատման
պահուստ

6,387,505

1,947,880

(202,918)

14,339,114

22,471,581

Բաժնետիրական
կապիտալի ավելացում

2,416,150

6,083,865

-

-

8,500,015

Ընդամենը սեփականատերերի հետ գործարքներ

2,416,150

6,083,865

-

-

8,500,015

-

-

-

1,089,475

1,089,475

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերի իրական
արժեքի փոփոխությունից
զուտ օգուտ

-

-

2,104,280

-

2,104,280

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերի իրացումից
շահույթին կամ վնասին
փոխանցված զուտ օգուտ

-

-

(767,354)

-

(767,354)

Այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքին
վերաբերող բաղկացուցիչ
մասի շահութահարկ

-

-

(267,385)

-

(267,385)

Ընդամենը տարվա
համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

1,069,541

1,089,475

2,159,016

8,803,655

8,031,745

866,623

15,428,589

33,130,612

-

-

-

2,004,386

2,004,386

Հազար ՀՀ դրամ

Հաշվեկշիռը 2016թ. հունվար
1-ի դրությամբ

Տարվա շահույթ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

Այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

Հաշվեկշիռը 2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Վաճառքի
համար մատչելի
արժեթղթերի
գծով վերագնահատման
պահուստ

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերի իրական
արժեքի փոփոխությունից
զուտ օգուտ

-

-

1,268,127

-

1,268,127

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթերի իրացումից
շահույթին կամ վնասին
փոխանցված զուտ օգուտ

-

-

(1,242,734)

-

(1,242,734)

Այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքին
վերաբերող բաղկացուցիչ
մասի շահութահարկ

-

-

(5,079)

-

(5,079)

Ընդամենը տարվա
համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

20,314

2,004,386

2,024,700

8,803,655

8,031,745

886,937

17,432,975

35,155,312

Հազար ՀՀ դրամ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

Այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

Հաշվեկշիռը 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

16-ից 86 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են ֆինանսական հաշվետվությունների
բաղկացուցիչ մասը:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
31-ին ավարտված
տարի
տարի

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
2,622,483

1,380,809

Մաշվածություն և ամորտիզացիա

687,095

429,722

Գուդվիլի արժեզրկում

880,871

-

Շահույթ նախքան հարկումը
Ճշգրտումներ հետևյալ հոդվածների գծով`

704,196

1,265,280

Փոփոխություն ստացվելիք տոկոսներում

Արժեզրկումից կորուստներ

(378,145)

19,369

Փոփոխություն վճարվելիք տոկոսներում

686,886

251,288

41,832

-

(8,789)

-

(78,555)

249,015

66,496

(205,090)

5,224,370

3,390,393

77,053

(41,887)

1,150,623

(6,757,122)

(14,532,597)

(1,520,898)

Հիմնական միջոցների վաճառքներից զուտ վնաս
Այլ ակտիվների վաճառքից զուտ օգուտ
Զուտ (օգուտ)/վնաս ոչ առևտրային ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների
վերագնահատումից
Զուտ (օգուտ)/վնաս շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական
արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներից
Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում
փոփոխությունները
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում
Փոփոխություններ ածանցյալ գործիքներում
Փոփոխություններ բանկերի և ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջներում
Փոփոխություններ հաճախորդներին տրված վարկերում
Փոփոխություններ բռնագանձված ակտիվներում
Փոփոխություններ այլ ակտիվներում

427,118
(510,528)

744,029

(19,384)

(1,128,032)

(18,060,243)

3,436,332

791,696

214,383

(25,451,892)

(1,662,802)

(408,922)

(4,367)

(25,860,814)

(1,667,169)

Ավելացում/(նվազում) գործառնական
պարտավորություններում
Փոփոխություններ բանկերի նկատմամբ
պարտավորություններում
Փոփոխություններ հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներում
և ավանդներում
Փոփոխություններ այլ պարտավորություններում
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն (շարունակություն)
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Ներդրումային արժեթղթերի (ձեռքբերում)/օտարում

3,790,154

(10,409,147)

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների
ձեռքբերում

(1,119,857)

(374,464)

Մուտքեր հիմնական միջոցների վաճառքից

24,981

-

Բիզնեսի ձեռքբերումից դրամական հոսքեր

(2,634,938)

-

60,340

(10,783,611)

-

8,500,015

4,860,375

474,048

19,960,460

3,126,697

24,820,835

12,100,760

(979,639)

(350,020)

38,617,733

39,171,437

406,332

(203,684)

38,044,426

38,617,733

Ստացված տոկոսներ

15,676,528

10,794,877

Վճարված տոկոսներ

(7,781,324)

(5,473,626)

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում
Պարտքային արժեթղթերի թողարկում
Փոխառությունների ստացում ֆինանսական
կազմակերպություններից
Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
նվազում

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ.16)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

16-ից 86 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են ֆինանսական հաշվետվությունների
բաղկացուցիչ մասը:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ
1

Գործունեության բնույթը և ընդհանուր տեղեկություններ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) հանդիսանում է բաց բաժնետիրական ընկերություն՝
գործելով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) օրենսդրության շրջանակներում:
Բանկը հանդիսանում է 1991թ-ին հիմնված «Հայկապ Բանկ» ՓԲԸ իրավահաջորդը: Բանկը
գրանցվել է 20 սեպտեմբերի 1991թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից N4
արտոնագրային համարով:
Բանկի հիմնական գործունեությունը վարկավորումը և ավանդների ընդունումն է, ինչպես նաև
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց այլ բանկային ծառայությունների մատուցումը:
Բանկը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց ավանդների
հատուցում երաշխավորող պետական համակարգի, Հայաստանի բանկերի միության, ArCa,
Master Card, Visa International, Diners Club քարտային վճարահաշվարկային համակարգերի
անդամ:
Բանկի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Երևանում, իսկ թվով 61 մասնաճյուղերը գտնվում են
ՀՀ տարբեր մարզերում և ԼՂՀ-ում: Բանկի իրավաբանական հասցեն է՝ ք. Երևան, Պուշկինի 19:
Միացման պայմանագրի համաձայն Բանկը 2017թ. ձեռք է բերել վերահսկողություն
«Հայկական զարգացման Բանկ» ՓԲԸ-ի նկատմամբ, որի լիցենզիան հետ է կանչվել ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից:
Տարվա ընթացքում Բանկի աշխատակիցների միջին թիվը կազմել է 884 մարդ:

2

Գործարար միջավայր

Հայաստանում շարունակական բնույթ են կրում իրականացվող քաղաքական ու տնտեսական
բարեփոխումները, և իրավական, հարկային ու օրենսդրական համակարգերի զարգացումը:
Հայաստանի տնտեսության ապագա կայունությունը և զարգացումը մեծապես կախված է այս
բարեփոխումներից, ինչպես նաև Եվրասիական Տնտեսական Միությունում զարգացումներից,
որի հետ շարունակվում է ՀՀ տնտեսության ինտեգրումը:
Բանկի ղեկավարությունը կարծում է, որ ընթացիկ պայմաններում իրականացվում են
համապատասխան միջոցառումներ Բանկի տնտեսական կայունությունն ապահովելու
նպատակով:

3

Հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները

3.1

Համապատասխանությունը

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ), որոնք հաստատվել են
Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից և
Մեկնաբանությունների՝ հաստատված Ֆինանսական Հաշվետվությունների
Մեկնաբանությունների Միջազգային Կոմիտեի կողմից (ՖՀՄՄԿ):
Բանկը պատրաստում է իր հաշվետվությունները ՀՀ գործող օրենսդրության և
հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պահանջներին
համապատասխան: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները հիմնված են Բանկի հաշվառման
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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գրանցումների վրա, որոնք ճշգրտվել և վերադասակարգվել են ՖՀՄՍ-ին
համապատասխանեցնելու նպատակով:

3.2

Չափման հիմունքները

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են իրական արժեքի սկզբունքի հիման վրա
ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվների ու պարտավորությունների, ինչպես նաև վաճառքի համար մատչելի ակտիվների
համար, բացառությամբ այն ակտիվների, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ որոշել: Այլ
ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական
ակտիվներն ու պարտավորությունները հաշվառվում են ամորտիզացված կամ պատմական
արժեքով:

3.3

Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Բանկի գործառնական արժույթն այն հիմնական տնտեսական միջավայրի արժույթն է, որտեղ
գործում է Բանկը: Բանկի գործառնական և ներկայացման արժույթ է հանդիսանում
Հայաստանի Հանրապետության դրամը (այսուհետ՝ ՀՀ դրամ), քանի որ այս արժույթն է
լավագույն կերպով արտացոլում ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած
իրադարձությունների և Բանկի գործարքների տնտեսական բովանդակությունը: Ֆինանսական
հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ հազարների ճշտությամբ, եթե այլ բան
նշված չէ: ՀՀ սահմաններից դուրս դրամը ազատ փոխարկելի չէ:

3.4

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության և
ներկայացման փոփոխություններ

Ընթացիկ տարում Բանկն առաջին անգամ կիրառել է որոշ ստանդարտներ և
փոփոխություններ, որոնք կիրառելի են 2017թ. հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո սկսվող
ժամանակաշրջանների համար: Բանկն ավելի վաղ չէր ընդունել որևէ այլ ստանդարտ,
մեկնաբանություն կամ փոփոխություն, որն ուժի մեջ էր մտել, բայց դեռ չէր կիրառվել: Չնայած
ներքոհիշյալ ստանդարտներն ու փոփոխություններն առաջին անգամ կիրառվել են 2017թ-ին ՝
դրանք որևէ էական ազդեցություն չունեն Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
վրա:


Բացահայտման նախաձեռնություն (ՀՀՄՍ 7 փոփոխություններ)



Հետաձգված հարկային ակտիվների ճանաչում չիրացված կորուստների համար (ՀՀՄՍ
12 փոփոխություններ)



2014-2016թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ տարբեր չափանիշներով (ՖՀՄՍ
12 փոփոխություններ)

3.5

Բանկի կողմից դեռևս չկիրառվող ստանդարտներ և
մեկնաբանություններ

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատման օրվա դրությամբ լույս են տեսել մի
շարք նոր ստանդարտներ, գործող ստանդարտների վերաբերյալ փոփոխություններ և
մեկնաբանություններ, որոնք դեռևս ուժի մեջ չեն մտել: Բանկը վաղաժամկետ չի ընդունել այդ
ստանդարտներից և մեկնաբանություններից որևէ մեկը:
Ղեկավարությունը կանխատեսում է, որ կիրառելի նոր ստանդարտներն ու
մեկնաբանությունները կընդունվեն Բանկի կողմից՝ դրանց ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող
առաջիկա ժամանակաշրջանում:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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ՖՀՄՍ 9, Ֆինանսական գործիքներ (2014)
2014թ. հուլիսին Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը
(ՀՀՄՍԽ) թողարկել է ՖՀՄՍ 9-ի («Ֆինանսական գործիքներ») վերջնական տարբերակը:
ՖՀՄՍ 9-ը ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող
տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջանների համար՝ նախապես կիրառելու թույլտվությամբ: Այն
փոխարինում է ՀՀՄՍ 39-ին («Ֆինանսական գործիքներ՝ ճանաչումը և չափումը»)
2017թ. հոկտեմբերին ՀՀՄՍԽ-ն թողարկել է Բացասական փոխհատուցմամբ կանխավճարի
առանձնահատկությունները (ՖՀՄՍ 9 փոփոխություններ): Փոփոխությունները ուժի մեջ են
մտնում 2019թ. հունվարի 1-ից հետո սկսվող տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջանների
համար՝ նախապես կիրառելու թույլտվությամբ:
2014թ. հուլիսին Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը
(ՀՀՄՍԽ) թողարկել է ՖՀՄՍ 9-ի («Ֆինանսական գործիքներ») վերջնական տարբերակը:
ՖՀՄՍ 9-ը ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող
տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջանների համար՝ նախապես կիրառելու թույլտվությամբ: Այն
փոխարինում է ՀՀՄՍ 39-ին («Ֆինանսական գործիքներ՝ ճանաչումը և չափումը»):
2017թ. հոկտեմբերին ՀՀՄՍԽ-ն թողարկել է «Բացասական փոխհատուցմամբ կանխավճարի
առանձնահատկությունները» (ՖՀՄՍ 9 փոփոխություններ): Փոփոխությունները ուժի մեջ են
մտնում 2019թ. հունվարի 1-ից հետո սկսվող տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջանների
համար՝ նախապես կիրառելու թույլտվությամբ:
Բանկը կկիրառի 2014թ. հուլիսին թողարկված ՖՀՄՍ 9-ը սկզբնապես 2018թ. հունվարի 1-ին և
նույն ամսաթվին կընդունի նաև 2017թ. հոկտեմբերին ՀՀՄՍԽ-ի թողարկած ՖՀՄՍ 9
փոփոխությունները:
Նոր ստանդարտի կիրառումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ Բանկի սեփական
կապիտալի սկզբնական մնացորդի վրա 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ:
Բանկի գնահատումը դեռ նախնական է, քանի որ ոչ բոլոր անցումային աշխատանքներն են
ավարտված: Մասնավորապես Բանկը դեռ չի ավարտվել ՖՀՄՍ 9-ի պահանջներին
համապատասխան
հաշվապահական
գործընթացների
վերանայման
և
ներքին
վերահսկողության փոփոխությունների աշխատանքները, ակնկալվող պարտքային կորուստների
հաշվարկման մոդելների մշակումը և ամփոփումը, ինչպես նաև կարող են փոփոխվել նոր
հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, կիրառված ենթադրությունները,
դատողությունները և գնահատման մեթոդները մինչև Բանկը կամփոփի իր առաջին
ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք կներառեն սկզբնական կիրառման ամսաթիվը:

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում
ՖՀՄՍ 9-ը ներառում է ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման նոր մոտեցում,
որը արտացոլում է այդ ակտիվների կառավարման համար օգտագործվող բիզնես մոդելը և
դրանց հետ կապված դրամական միջոցների հոսքերի առանձնահատկությունները:
ՖՀՄՍ 9-ը ֆինանսական ակտիվների համար ներառում է երեք հիմնական դասակարգում՝
ամորտիզացված արժեքով չափվող, իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի միջոցով
չափվող (FVOCI) և իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով չափվող (FVTPL):
Բանկը, բաժնային գործիքների համար, որոնք չեն պահվում առևտրային նպատակներով,
սկզբնական ճանաչման պահին կարող է կատարել իրականան արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով (FVOCI) չափելու անհակադարձելի ընտրություն: Այս
ընտրությունը յուրաքանչյուր ներդրման համար կատարվում է առանձին:
Սկզբնական ճանաչման պահին ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են վերը նշված
դասերից մեկում: ՖՀՄՍ 9-ի կիրառմամբ դադարեցվում են ՀՀՄՍ 39-ով սահմանվող՝ մինչև
մարման ժամկետը պահվող, վարկեր և դեբիտորական պարտքեր, վաճառքի համար մատչելի և
իրական արժեքով՝ շահույթ կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների
դասակարգումները:
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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ՖՀՄՍ 9-ը կանդրադառնա 01 հունվարի 2018թ-ի դրությամբ
ակտիվների դասակարգման և չափման վրա հետևյալ կերպ.
-

-

-

-

-

պահվող

ֆինանսական

Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվները և առևտրային նպատակով
պահվող ածանցյալ գործիքները, որոնք պահվում են ռիսկի կառավարման նպատակով և
որոնք ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն չափվում են իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով,
համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի նույնպես կչափվեն իրական արժեքով` շահույթի կամ վնասի միջոցով,
Բանկերին և հաճախորդներին տրված վարկերը, որոնք ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն
դասակարգված են որպես վարկեր և դեբիտորական պարտքեր և չափվում են
ամորտիզացված արժեքով, համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի ընդհանուր առմամբ նույնպես կչափվեն
ամորտիզացված արժեքով,
Մինչև մարման ժամկետը պահվող պարտքային գործիքները (արժեթղթերը), որոնք ՀՀՄՍ
39-ի համաձայն չափվում են ամորտիզացված արժեքով, համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի ընդհանուր
առմամբ նույնպես կչափվեն ամորտիզացված արժեքով,
ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն վաճառքի համար մատչելի դասակարգված պարտքային գործիքները,
համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի կչափվեն ամորտիզացված արժեքով, իրականան արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով (FVOCI) կամ իրական արժեքով՝ շահույթի
և վնասի միջոցով (FVTPL)՝ կախված կոնկրետ հանգամանքներից,
Բաժնային գործիքների մեծ մասը, որոնք համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի դասակարգված են որպես
վաճառքի համար մատչելի, համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի կչափվեն իրականան արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով (FVOCI):

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դասակարգման և չափման գնահատումը պարտադիր չէ,
որ կներկայացնի ազդեցությունը Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա այնպես,
ինչպես կլինի 2018թ-ի հունվարի 1-ին, քանի որ ՖՀՄՍ 9-ը պահանջում է, որ բիզնես մոդելի
գնահատումը կատարվի սկզբնական կիրառման օրվա դրությամբ գոյություն ունեցող փաստերի
և հանգամանքների հիման վրա, որը Բանկի համար հանդիսանալու է 2018թ-ի հունվարի 1-ը:
ՖՀՄՍ 9-ը հիմնականում պահպանում է ֆինանսական պարտավորությունների դասակարգման
համար ՀՀՄՍ 39-ի ներկա պահանջները:
Այնուամենայնիվ, համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի ֆինանսական պարտավորությունների իրական
արժեքի բոլոր փոփոխությունները սահմանված իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով
(FVTPL-ով)՝ ճանաչվում են շահույթ և վնասում, մինչդեռ ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն իրական արժեքի
այդ փոփոխությունները հիմնականում կներկայացվեն հետևյալ կերպ.
-

Պարտավորության սեփական վարկային ռիսկին վերագրելի իրական արժեքի փոփոխության
գումարը կներկայացվի այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում (OCI), և
իրական արժեքի փոփոխության մնացած գումարը կներկայացվի շահույթ և վնասում:

Ֆինանսական ակտիվների, վարկերի տրամադրման պարտավորվածությունների և
ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրերի արժեզրկում
ՖՀՄՍ 9-ը փոխարինում է ՀՀՄՍ 39-ի «կրած կորուստների» մոդելը՝ ապագայի վրա հիմնված
«ակնկալվող պարտքային կորուստների» մոդելով: Նոր արժեզրկման մոդելի կիրառումը
Բանկից կպահանջի զգալի մասնագիտական դատողություններ, թե ինչպես են տնտեսական
գործոնների փոփոխություններն ազդում հավանականությամբ կշռված ակնկալվող պարտքային
կորուստների վրա:
Բանկը ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստ կճանաչի ստորև նշված այն
ֆինանսական գործիքների գծով, որոնք չեն հանդիսանում իրական արժեքով շահույթի և վնասի
միջոցով հաշվառվող.
-

ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ,
այլ համապարփակ եկամտի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ,
վարձակալության գծով դեբիտորական պարտքեր,
պայմանագրային ակտիվներ,
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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-

վարկերի տրամադրման պարտավորվածություններ,
ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր:

ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն
հաշվարկվում:

բաժնային

ֆինանսական

գործիքների

համար

արժեզրկում

չի

ՖՀՄՍ 9-ի արժեզրկման պահանջները բարդ են և կպահանջեն ղեկավարության
դատողություններ, գնահատումներ և ենթադրություններ, հատկապես հետևյալ ոլորտներում.
-

գնահատել՝ արդյոք ֆինանսական գործիքի վարկային ռիսկը սկզբնական ճանաչումից հետո
էական է աճել,
ակնկալվող
պարտքային
կորուստների
գնահատման
մեջ
կանխատեսվող
մակրոտնտեսական տեղեկատվության ընդգրկում,
դեֆոլտի սահմանում:

Ակնկալվող պարտքային կորուստների գնահատման հիմնական մուտքային տարրերն են
հանդիսանալու հետևյալ փոփոխականները.
-

դեֆոլտի հավանականություն (PD),
դեֆոլտի դեպքում վնասի գործակից (LGD),
դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումար (EAD):

Բանկը այս ցուցանիշները կստանա ներքին վիճակագրական մոդելներից և այլ պատմական
տվյալներից, որոնք օգտագործվում են կարգավորող մոդելներում: Կանխատեսվող
տեղեկատվությունը արտացոլեու համար՝ դրանք կճշգրտվեն:
ՖՀՄՍ 9-ի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա
ամենաէական ազդեցությունն ակնկալվում է, որ կլինի արժեզրկման նոր պահանջների
հետևանքով: ՖՀՄՍ 9-ի նոր արժեզրկման մոդելի կիրառումը կհանգեցնի ֆինանսական
գործիքների համար արժեզրկումից կորուստների ավելացմանը և փոփոխականությանը:
Արժեզրկման նոր պահանջները առավել մեծ ազդեցություն կունենան երկարաժամկետ
չապահովված վարկային պրոդուկտների, ինչպիսիք են օվերդրաֆտներն ու վարկային
քարտերը, կորուստների պահուստի վրա:

Անցումային դրույթներ
ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման արդյունքում հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունները հիմնականում կկիրառվեն հետադարձ, բացառությամբ ստորև նշված
դեպքերի.
- Բանկը օգտվում է ընտրության առավելությունից, որը թույլ է տալիս չվերահաշվարկել
նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատական տվյալները ֆինանսական գործիքների
դասակարգման և գնահատման (ներառյալ արժեզրկման) փոփոխությունների առումով:
ՖՀՄՍ 9-ի ընդունման արդյունքում առաջացող ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների տարբերությունները հիմնականում
ճանաչվելու են չբաշխված շահույթում և պահուստներում 2018թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ:
- Հետևյալ գնահատումները պետք է կատարվեն այն փաստերի և հանգամանքների հիման
վրա, որոնք առկա են սկզբնական կիրառման օրվանից.
 այն բիզնես մոդելի որոշումը, որի շրջանակում պահվում է ֆինանսական ակտիվը,
 իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով չափվող (FVTPL) որոշ ֆինանսական
ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ նախկին կայացրած
որոշումների չեղարկում և նոր որոշումների կայացում,
 իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով չափվող (FVTPL) ֆինանսական
պարտավորությունների վերաբերյալ որոշման կայացում, թե արդյոք ֆինանսական
պարտավորության վարկային ռիսկի փոփոխությունների ազդեցության ներկայացումը այլ
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համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով, կարող է ստեղծել կամ ընդլայնել
հաշվապահական անհամապատասխանությունը շահույթում կամ վնասում:
Եթե պարտքային գործիքները 2018թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեն ցածր վարկային ռիսկ,
ապա Բանկը որոշելու է, որ վարկային ռիսկը էական չի աճել սկզբնական ճանաչումից հետո:

ՖՀՄՍ 15, Հաճախորդների հետ պայմանագրերից հասույթ
ՖՀՄՍ 15-ը ներկայացնում է հասույթի ճանաչման նոր պահանջներ՝ փոխարինելով ՀՀՄՍ 18
«Հասույթ», ՀՀՄՍ 11 «Կառուցման պայմանագրեր», և որոշ հասույթի հետ կապված
մեկնաբանություններ: Նոր ստանդարտը սահմանում է հսկողության վրա հիմնված հասույթի
ճանաչման մոդել և տրամադրում է հավելյալ ուղղորդում մանրամասնորեն չլուսաբանված
տարբեր բնագավառներում գործող ՖՀՄՍ-ների ներքո, այդ թվում, թե
պայմանավորվածությունների համար ինչպես հաշվառել բազմաթիվ կատարողական
պարտավորությունները, փոփոխական գնագոյացումը, հաճախորդների փոխհատուցման
իրավունքները, մատակարարների հետգնման տարբերակները և այլ ընդհանուր
բարդություններ:
ՖՀՄՍ 15-ը ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ին կամ այդ ամսաթվից հետո սկսվող
տարեկան հաշվետու ժամանակաշրջաններում: Բանկի ղեկավարությունը դեռ չի գնահատել
ՖՀՄՍ 15-ի ազդեցությունը այս ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:

ՖՀՄՍ 16, Վարձակալություն
ՖՀՄՍ 16-ը ներկայացնում է վարձակալության հաշվառման նոր պահանջներ և
փոփոխություններ: ՖՀՄՍ 16-ը սահմանում է, որ վարձակալները պետք է հաշվառեն
վարձակալությունները «հաշվապահական հաշվեկշռում»՝ ճանաչելով «օգտագործման
իրավունքը» որպես ակտիվ և վարձակալության գծով համապատասխան պարտավորությունը:
Միևնույն ժամանակ ՖՀՄՍ 16-ը՝


փոփոխում է վարձակալության սահմանումը,



սահմանում է ակտիվի և պարտավորության հաշվառման պահանջներ, այդ թվում՝
այնպիսի առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են ոչ-վարձակալական տարրերը,
փոփոխվող վարձակալական վճարները և արտոնյալ (օպցիոն) ժամանակաշրջանները;



ազատման հնարավորություն է տալիս կարճաժամկետ վարձակալությունների և
ցածրարժեք ակտիվների համար,



փոխում է «վաճառք հետադարձ վարձակալությամբ» պայմանավորվածությունների
հաշվառումը,



մեծապես պահպանում է ՀՀՄՍ 17-ի մոտեցումը՝ վարձատուների հաշվառման մասով;



ներկայացնում է նոր բացահայտման պահանջներ:

ՖՀՄՍ 16-ը ուժի մեջ է մտնում 2019թ. հունվարի 1-ին և դրանից հետո սկսվող տարեկան
ժամանակաշրջանների համար: Թույլատրվում է ստանդարտի վաղաժամկետ կիրառումը՝
պայմանով, որ ՖՀՄՍ 15-ը «Հաճախորդների հետ պայմանագրերից հասույթ», նույնպես
կիրառվի: Բանկի ղեկավարությունը դեռևս չի գնահատել ՖՀՄՍ 16-ի ազդեցությունը սույն
ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:

Այլ ստանդարտներ
Հետևյալ փոփոխված ստանդարտները և մեկնաբանությունները զգալի ազդեցություն չեն
ունենա Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:
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2014-2016թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ-ՖՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 28
փոփոխություններ (ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ին)
ՀՀՄՍ 40 (Փոփոխություններ) «Ներդրումային գույք»՝ Ներդրումային գույքի
վերադասակարգումներ (ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ին)
ՖՀՄՄԿ 22 «Արտարժույթով գործարքներ և կանխավճարներ» (ուժի մեջ է մտնում
2018թ. հունվարի 1-ին)
ՖՀՄՄԿ 23 «Անորոշություն շահութահարկի մոտեցումների շուրջ» (ուժի մեջ է մտնում
2019թ. հունվարի 1-ին)

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

Ներկայացվող հաշվապահական քաղաքականությունը կիրառվել է ֆինանսական
հաշվետվությունների պատրաստման ընթացքում: Հաշվապահական քաղաքականությունը
կիրառվել է հետևողականորեն:

4.1

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ

Բանկը կիրառում է ձեռքբերման մեթոդը ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումների
հաշվառման համար:
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման գործարքում փոխանցված հատուցումը
չափվում է իրական արժեքով, որպես ձեռք բերողի փոխանցած ակտիվների, ձեռք բերվողի
նախկին սեփականատերերի հանդեպ ձեռք բերողի մոտ առաջացած պարտավորությունների և
ձեռք բերողի թողարկած սեփական կապիտալի բաժնեմասերի՝ ձեռքբերման ամսաթվի
դրությամբ իրական արժեքների հանրագումար: Ձեռքբերման ծախսերը ճանաչվում են որպես
ծախս դրանց տեղի ունենալու պահին:
Ձեռք բերված ակտիվները և ստանձնած պարտավորությունները սովորաբար չափվում են ձեռք
բերման ամսաթվով՝ իրական արժեքով:

4.2

Եկամուտների և ծախսերի ճանաչում

Եկամուտը ճանաչվում է այն դեպքում, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կհոսեն
Բանկ և ստացված եկամուտը կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ծախսը ճանաչվում է այն
ժամանակ, երբ հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կարտահոսեն Բանկից և ծախսը
կարելի է արժանահավատորեն չափել: Ստորև ներկայացվող չափանիշները նույնպես պետք է
հաշվի առնվեն մինչև եկամուտի ճանաչումը:

Տոկոսային եկամուտներ և ծախսեր
Տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը բոլոր տոկոսաբեր ֆինանսական գործիքների համար,
բացառությամբ առևտրային նպատակներով պահվող կամ ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող` իրական արժեքով հաշվառվող գործիքների, շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես
«տոկոսային եկամուտ» և «տոկոսային ծախս»՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի
մեթոդը:
Եթե ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ֆինանսական ակտիվների խմբի հաշվեկշռային
արժեքը նվազում է արժեզրկումից կորուստների պատճառով, տոկոսային եկամուտը
շարունակում է ճանաչվել կիրառելով սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքը` նոր
հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ:
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Կոմիսիոն և այլ եկամուտներ և ծախսեր
Վարկերի տրամադրման համար գանձվող վճարները (համապատասխան ծախսերի հետ
միասին) հետաձգվում են՝ ճշգրտելով տվյալ վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը:
Վարձավճարները, այլ եկամուտները և ծախսերը հինականում ճանաչվում են հաշվեգրման
սկզբունքով ծառայությունների մատուցման ընթացքում: Ներդրումային պորտֆելի, այլ
կառավարչական և խորհրդատվական ծառայությունների գծով վճարները ճանաչվում են
պայմանագրային պայմաններին համապատասխան:

Շահաբաժիններից եկամուտ
Եկամուտը ճանաչվում է, երբ Բանկի՝ վճարը ստանալու իրավունքը հաստատված է:

Զուտ օգուտ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական
գործիքներից
Զուտ եկամուտը ներառում է առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխությունից իրացված և չիրացված եկամուտը և
ծախսը, տոկոսները, շահաբաժինները:

4.3

Արտարժույթ

Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով՝
գործարքի օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված ակտիվների և
պարտավորությունների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը ճանաչվում են շահույթի
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության զուտ
եկամուտ փոխարժեքային տարբերություններից հոդվածում: Արտարժույթով արտահայտված
դրամային ակտիվները և պարտավորությունները փոխարկվում են գործառնական արժույթով
կիրառելով հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ գործող փոխարժեքը:
Արտարժույթով արտահայտված վաճառքի համար մատչելի դրամային արժեթղթերի իրական
արժեքում փոփոխությունները վերլուծվում են փոխարժեքային տարբերությունների միջև, որոնք
առաջանում են արժեթղթերի ամորտիզացված գումարների փոփոխության և արժեթղթերի
հաշվեկշռային արժեքի այլ փոփոխությունների արդյունքում: Ամորտիզացված գումարում
փոփոխությունների հետ կապված փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են շահույթի
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, իսկ
հաշվեկշռային արժեքում այլ փոփոխությունները ճանաչվում են սեփական կապիտալում:
Պատմական արժեքով հաշվառվող ոչ դրամային արտարժութային հոդվածները
վերահաշվարկվում են գործարքի օրվա փոխարժեքով: Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ
դրամային արտարժութային հոդվածները վերահաշվարկվում են իրական արժեքի որոշման
օրվա փոխարժեքով: Ոչ դրամային հոդվածների, ինչպիսին են ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող` իրական արժեքով պահվող բաժնետոմսերը, փոխարժեքային տարբերությունները,
ներկայացվում են որպես իրական արժեքի փոփոխությունից շահույթի կամ վնասի մաս: Ոչ
դրամային հոդվածների փոխարժեքային տարբերությունները, ինչպես օրինակ՝ վաճառքի
համար մատչելի դասակարգված բաժնետոմսերը, ընդգրկվում են կապիտալի վաճառքի համար
մատչելի ներդրումների գծով վերագնահատման պահուստում:
Յուրաքանչյուր գործառնության պայմանագրով նախատեսված փոխարժեքի և տվյալ
գործառնության օրվա գործող փոխարժեքի տարբերությունից առաջացող օգուտը կամ վնասը
հաշվառվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվության զուտ առևտրային եկամուտ հոդվածի արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ
եկամուտ տողում:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
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Բանկի կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման նպատակով օգտագործվել
են հետևյալ փոխարժեքները.
2017թ.
դեկտեմբերի 31

2016թ.
դեկտեմբերի 31

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար

484.10

483.94

ՀՀ դրամ/1 Եվրո

580.10

512.20

4.4

Հարկում

Շահույթի գծով հաշվետու տարվա շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված
հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն
հարկերի, որոնց գծով գործառնությունների արդյունքները ճանաչվել են սեփական
կապիտալում, ինչի դեպքում հարկերը նույնպես ճանաչվում են սեփական կապիտալում:
Ընթացիկ հարկը տարվա համար հարկվող եկամուտից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվին գործող հարկային դրույքներով, ինչպես նաև նախորդ տարիների
համար վճարված հարկերի ճշգրտումները: Այն դեպքում, երբ ֆինանսական
հաշվետվություններն արտոնված են ներկայացման համար մինչ համապատասխան հարկային
հաշվետվությունների ներկայացնելը, ապա հարկվող շահույթը կամ վնասը հիմնված է մոտավոր
թվերի վրա: Հարկային մարմինները կարող են ունենալ ավելի խիստ մոտեցում հարկային
օրենսդրությունը մեկնաբանելիս և հարկային հաշվարկները ստուգելիս: Որպես արդյունք,
հարկային մարմինները կարող են պահանջել լրացուցիչ հարկերի մուծում այն գործարքների
գծով, որոնց համար նախկինում պահանջ չի ներկայացվել: Հետևաբար, կարող են առաջանալ
նշանակալի լրացուցիչ հարկեր, տույժեր և տուգանքներ: Հարկային ստուգումը կարող է ներառել
ստուգման տարվան անմիջապես նախորդող 3 օրացուցային տարիներ: Որոշ
հանգամանքներում հարկային ստուգումը կարող է ներառել ավելի երկար
ժամանակաշրջաններ:
Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են հաշվապահական հաշվեկշռի պարտավորությունների
մեթոդի համաձայն, որը հաշվի է առնում բոլոր ժամանակային տարբերությունները, որոնք
առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկային նպատակներով հաշվարկվող
գումարների միջև, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ տարբերություններն առաջացել են
գուդվիլի նախնական ճանաչման ժամանակ կամ կազմակերպությունների միավորում
չհանդիսացող գործառնություններից առաջացող ակտիվների կամ պարտավորությունների
դեպքում և ինչը առաջացման պահին չի ազդում ոչ հաշվապահական, և ոչ էլ հարկման
նպատակով հաշվարկվող շահույթի վրա:
Հետաձգված հարկային ակտիվ ճանաչվում է միայն այն չափով, որքանով հավանական է, որ
ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի հաշվին կարող են օգտագործվել
ժամանակավոր տարբերությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները և
պարտավորությունները հաշվարկվում են այն հարկային դրույքով, որը ենթադրվում է, որ
կգործի ակտիվների իրացման և պարտավորությունների մարման ժամանակ՝ հիմնվելով տվյալ
ժամանակաշրջանի կամ հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի գործող դրույքների վրա:
Հետաձգված հարկային ակտիվներ և պարտավորություններ առաջանում են նաև այն
ժամանակավոր տարբերությունների գծով, որոնք առաջանում են դուստր, ասոցիացված կամ
համատեղ կազմակերպություններում ներդրումներից, բացի այն դեպքերից, երբ ժամանակավոր
տարբերությունների իրացման ժամկետները կառավարվում են մայր կազմակերպության
կողմից, և հավանական է, որ դրանք մոտ ապագայում չեն իրացվի:
ՀՀ-ում բանկերն իրենց գործունեության ընթացքում վճարում են նաև այլ հարկեր: Այդ հարկերը
ներառված են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվության «Այլ ծախսեր» հոդվածում:
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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4.5

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները բաղկացած են կանխիկ դրամից, ՀՀ ԿԲ-ում
պահվող միջոցներից (բացառությամբ ԱրՔա վճարային համակարգով իրականացվող
փոխհաշվարկների համար դեպոնացված գումարների) և այլ բանկերում հաշիվներից, այդ
թվում, բարձր իրացվելի ներդրումները, որոնց մարման ժամկետը ձեռք բերման օրից 90 օր է,
որոնք կարող են փոխարկվել կանխիկի կարճ ժամանակամիջոցում հեշտությամբ և չեն
ենթարկվում արժեքի փոփոխման զգալի ռիսկի:
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով:

4.6

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:

4.7

Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

Իր բնականոն գործունեության ընթացքում Բանկն օգտագործում է այլ բանկերում տարբեր
ժամկետայնության բացված ընթացիկ և ավանդային հաշիվներ: Բանկերին տրամադրված
ֆիքսված ժամկետով վարկերն ու կանխավճարները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝
օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը: Ոչ ֆիքսված ժամկետներով միջոցներն
ամորտիզացվում են Բանկի ղեկավարության կողմից գնահատված ժամկետներում:
Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գումարները նվազեցվում են
արժեզրկումից պահուստների գումարներով:

4.8

Ֆինանսական գործիքներ

Բանկը ֆինանսական ակտիվները և պարտավորություններն իր հաշվեկշռում ճանաչում է միայն
և միայն այն դեպքում, երբ նա դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ: Ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների սովորական բնույթ կրող առք ու վաճառքների դեպքում
դրանք ձևակերպվում են գործարքի օրվա ամսաթվով: Սովորական բնույթ կրող ձեռք
բերումների դեպքում, երբ ֆինանսական գործիքը հետագայում պետք է չափվի իրական
արժեքով, պայմանագրի օրվա և գործարքի օրվա միջև ընկած ժամանակամիջոցում այն
հաշվառվում է նույն սկզբունքով, ինչ որ ձեռք բերված գործիքների դեպքում:
Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները սկզբնական ճանաչման ժամանակ
չափվում են սկզբնական արժեքով, գումարած գործարքի հետ կապված ցանկացած
ծախսումները, բացի ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական գործիքների:
Սկզբնական ճանաչումից հետո բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները, բացի
ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
գործիքների (ներառված նաև առևտրային նպատակներով պահվող գործիքները), հաշվառվում
են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:
Սկզբնական ճանաչումից հետո ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով
հաշվառվող ֆինանսական գործիքները հաշվառվում են իրական արժեքով:
Բանկի կողմից ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են՝ ըստ հետևյալ կատեգորիաների.

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող, իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվներ,



մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ,



վարկեր և դեբիտորական պարտքեր,



վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ:

Ներդրումների նման դասակարգումը կատարվում է դրանց ձեռքբերման պահին՝ Բանկի
ղեկավարության կողմից սահմանված գնահատումների հիման վրա հաշվի առնելով
ձեռքբերման նպատակները: Ակտիվների հետագա վերադասակարգումը կատարվում է
անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում՝ յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա
ավարտից հետո:

Ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվներ
Այս կատեգորիայում հաշվառվում են առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական
ակտիվները և ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական ակտիվները: Ֆինանսական ակտիվը հաշվառվում է այս կատեգորիայում, եթե
այն ձեռք է բերվում կարճ ժամկետում վաճառքի նպատակով կամ եթե այդպես է որոշվում
ղեկավարության կողմից նշված ակտիվի ձեռք բերման պահին:
Իր բնականոն գործունեության ընթացքում, արտարժույթի և կապիտալի շուկաներում, Բանկը
հանդես է գալիս որպես ածանցյալ գործիքներով պայմանագրերի կողմ, որոնք ներառում են
ֆյուչերսներ, ֆորվարդներ, սվոպեր և օպցիոններ: Բոլոր ածանցյալ գործիքները դասակարգվում
են որպես առևտրական նպատակներով պահվող և դրանց հաշվառումը իրականացվում է
ֆինանսական գործիքների նախնական ճանաչման քաղաքականությունների համաձայն,
այնուհետև դրանք վերաչափվում են իրական արժեքով: Իրական արժեքը որոշվում է
շուկաներում գնանշումներով կամ այնպիսի մոդելների կիրառմամբ, որոնց հիմքում ընկած են
շուկաների ընթացիկ վիճակների գնահատումները և բազային գործիքների պայմանագրային
գները և այլ գործոններ: Դրական իրական արժեք ունեցող ածանցյալ գործիքները հաշվառվում
են որպես ակտիվ, իսկ բացասական իրական արժեքով ածանցյալ գործիքները՝ որպես
պարտավորություն:
Այլ ֆինանսական գործիքների բաղադրիչ հանդիսացող ածանցյալ գործիքները հաշվառվում են
որպես առանձին ածանցյալ գործիքներ, եթե դրանց գծով ռիսկերը և
առանձնահատկությունները խիստ կապված չեն հիմնական պայմանագրի ռիսկերից և
առանձնահատկություններից, և հիմնական պայմանագիրը չի հաշվառվում իրական արժեքով՝
ճշգրտվող ֆինանսական արդյունքներով: Ներառված ածանցյալ գործիքը հանդիսանում է բարդ
ֆինանսական գործիքի բաղադրիչ, որը ներառում է ինչպես հիմնական բաղադրիչը, այնպես էլ
ածանցյալ բաղադրիչը, ինչի արդյունքում որոշ դրամական միջոցների հոսքեր հիմնական
գործիքի և ինքնուրույն ածանցյալ գործիքի փոփոխվում են նույն ձևով:
Ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները դասակարգվում են որպես ֆինանսական
արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական արժեքով հաշվառվող, երբ


Այդպես վարվելը զգալիորեն կնվազեցնի չափման անհամապատասխանությունները, որոնք
կառաջանային, եթե կապված ածանցյալ գործիքները համարվեին առևտրական
նպատակներով պահվող, իսկ հիմք հանդիսացող ֆինանսական գործիքները հաշվառվեին
ամորտիզացված գումարով, ինչպես վարկերը կամ հաճախորդներին և բանկերին տրվող
կանխավճարները, կամ պարտքային արժեթղթերի տեսքով թողարկված արժեթղթերը:



Որոշ ներդրումներ, ինչպես օրինակ կապիտալի գործիքներում կատարված ներդրումները,
որոնք փաստաթղթավորված ռիսկերի կառավարման կամ ներդրումային քաղաքականության
համաձայն հաշվառվում են իրական արժեքով և կառավարչական անձնակազմին
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հաղորդվում են այդ արժեքով, համարվում են ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝
իրական արժեքով հաշվառվող, և


Ֆինանսական գործիքները, ինչպես պարտքային արժեթղթերը, որոնք պարունակում են մեկ
կամ ավելի բաղադրիչ ածանցյալ գործիքներ, որոնք էականորեն ազդում են դրամական
միջոցների հոսքերի վրա, համարվում են ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող՝ իրական
արժեքով հաշվառվող:

Ածանցյալ գործիքները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակներով պահվող, բացի
այն դեպքերից, երբ դրանք օգտագործվում են հեջավորման նպատակով: Առևտրային
նպատակներով պահվող ակտիվներից շահույթը և վնասը արտացոլվում են շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ
Ֆիքսված մարման ժամկետով ներդրումները դասակարգվում են որպես մինչև մարման
ժամկետը պահվող, երբ Բանկը հաստատապես մտադրված է և հնարավորություն ունի պահել
այդ ներդրումները մինչև դրանց մարման ժամկետի լրանալը: Եթե Բանկի կողմից
իրականացվում է մարման ժամկետին ոչ մոտ ակտիվների էական գումարի վաճառք, ապա
ամբողջ դասը վերադասակարգվում է որպես վաճառքի համար մատչելի: Մինչև մարման
ժամկետը պահվող ներդրումները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով
արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը՝ հանած դրանց գծով արժեզրկումից պահուստները:

Վարկեր և դեբիտորական պարտքեր
Վարկերը և դեբիտորական պարտքերը ֆիքսված կամ որոշելի վճարումներով ֆինանսական
ակտիվներն են, որոնք ստեղծվում են Բանկի կողմից ուղղակիորեն պարտապանին դրամ
տրամադրելու միջոցով՝ առանց պարտքը վաճառելու մտադրության:
Ֆիքսված ժամկետներով տրամադրված վարկերը սկզբնապես ճանաչվում են իրական
արժեքով՝ գումարած գործարքից ծախսումները: Երբ տրամադրված գումարների իրական
արժեքը տարբերվում է վարկի իրական արժեքից, օրինակ երբ վարկը տրամադրվում է
շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, տրամադրված գումարի և վարկի իրական արժեքների
տարբերությունը վարկի սկզբնական ճանաչման ժամանակ ձևակերպվում է որպես ծախս
շուկայականից ցածր դրույքներով ակտիվների տեղաբաշխումից՝ շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Այնուհետև վարկերն
ու փոխատվությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով՝ կիրառելով արդյունավետ
տոկոսադրույքի մեթոդը: Ֆիքսված մարման ժամկետ չունեցող վարկերն ու
փոխատվությունները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ ելնելով մարման ենթադրվող
ժամկետներից: Հաճախորդներին տրված վարկերի ու փոխատվությունների գումարները
նվազեցվում են դրանց գծով արժեզրկումից պահուստների գումարներով:

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Վաճառքի համար մատչելի ակտիվները պարտքային, ինչպես նաև կապիտալի գործիքներում
կատարված այն ներդրումներն են, որոնք Բանկը մտադիր է պահել անորոշ ժամկետով, և որոնք
կարող են վաճառվել իրացվելիության կարիքների բավարարման համար, ինչպես նաև
տոկոսադրույքներում, փոխարժեքներում կամ բաժնետոմսերի գներում փոփոխությունների
դեպքում: Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվները նախնական ճանաչումից հետո
հաշվառվում են իրական արժեքով: Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
իրական արժեքի փոփոխություններից առաջացած օգուտն ու վնասը վերագրվում է սեփական
կապիտալին մինչև ֆինանսական ակտիվի օտարումը կամ արժեզրկումը, որի դեպքում
կապիտալում ճանաչված օգուտը կամ վնասը վերաձևակերպվում է ֆինանսական արդյունքների
մասին հաշվետվությունում: Ամեն դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են արդյունավետ
տոկոսադրույքի մեթոդով՝ շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական
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արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Վաճառքի համար մատչելի կապիտալի գործիքների
գծով շահաբաժինները շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների
մասին հաշվետվությունում գրանցվում են այն ժամանակ, երբ Բանկը իրավունք է ձեռք բերում
ստանալու այդ շահաբաժինները:
Ակտիվ ֆինանսական շուկաներում գործող Ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքը հաշվետու
ամսաթվին բորսայի փակման պահին այդ ակտիվի գծով գնանշվող գինն է: Եթե գնանշված
շուկայական գինը առկա չէ, ապա գործիքի իրական արժեքը որոշվում է գնային մոդելների կամ
զեղչված դրամական միջոցների հոսքերի տեխնիկայի միջոցով: Հակառակ դեպքում
ներդրումները հաշվառվում են ինքնարժեքով՝ նվազեցնելով արժեզրկումից կորուստները:

4.9

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում

Յուրաքանչյուր հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվով Բանկն իրականացնում է
արժեզրկման գնահատում ֆինանսական ակտիվների կամ ֆինանսական ակտիվների խմբի
համար:

Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ակտիվներ
Ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական ակտիվների խումբը արժեզրկվում է և
արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է միայն այն դեպքում, եթե կա օբյեկտիվ վկայություն
արժեզրկման մասին՝ որպես ակտիվի նախնական ճանաչումից հետո կատարված մեկ կամ մի
քանի իրադարձությունների («ծախսային իրադարձություն») արդյունք, և երբ այդ
իրադարձությունը կամ իրադարձություններն ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվի կամ
ակտիվների խմբի ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի վրա, որոնք կարելի է
արժանահավատորեն չափել:
Արժեզրկումից կորստի օբյեկտիվ վկայության գոյությունը որոշվում է որոշ չափանիշներով,
որոնք վկայում են, որ վարկառուն կամ վարկառուների խումբն ունեն զգալի ֆինանսական
դժվարություններ (օրինակ՝ կապիտալի նորմատիվ, զուտ եկամտի և վաճառքների
հարաբերակցություն), առկա են տոկոսագումարների և մայր գումարների վճարման
պարտավորությունների, վարկային համաձայնության կամ պայմանների խախտումներ, գրավի
արժեքի նվազում, հավանականություն, որ կլինի սնանկացում կամ այլ ֆինանսական
վերակազմակերպում և կա տեղեկատվություն ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների
հոսքերի չափելի նվազման վերաբերյալ՝ կապված տնտեսական պայմանների
փոփոխություններով, որոնք ազդում են վարկառուի և չվճարումների վրա:
Բանկը սկզբից գնահատում է արժեզրկման օբյեկտիվ պայմանների գոյությունը անհատական
գնահատման արդյունքում այն ակտիվների համար, որոնք անհատապես էական են և հետո
անհատական կամ խմբային գնահատումների արդյունքում այն ֆինանսական ակտիվների
համար, որոնք անհատապես էական չեն: Անհատական գնահատման արդյունքում արժեզրկման
օբյեկտիվ գոյությունը հաստատելուց կամ ժխտելուց հետո ակտիվները դասակարգվում են
վարկային ռիսկի նմանատիպ բնույթ ունեցող խմբերում՝ խմբային գնահատում իրականացնելու
նպատակով: Այն ակտիվները, որոնց գծով անհատական գնահատման արդյունքում ձևավորվել
են արժեզրկումից պահուստներ, չեն ներառվում վերոհիշյալ խմբերում:
Երբ առկա է վկայություն ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվի
արժեզրկման վերաբերյալ, արժեզրկման պահուստի գումարը որոշվում է որպես ակտիվի
հաշվեկշռային արժեքի և այդ ֆինանսական գործիքի սկզբնական արդյունավետ
տոկոսադրույքով զեղչված դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի
(բացառությամբ վարկի հետ կապված ապագա ծախսերի) ներկա արժեքի միջև տարբերություն:
Ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկման պահուստի միջոցով,
արժեզրկումից ծախսը արտացոլվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Եթե վարկը կամ մինչև մարման
ժամկետը պահվող ներդրումն ունի փոփոխական տոկոսադրույք, ցանկացած արժեզրկումից
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ծախս չափելու համար զեղչման դրույքը պայմանագրով որոշված ընթացիկ արդյունավետ
տոկոսադրույքն է: Բանկը կարող է արժեզրկումը չափել գործիքի իրական արժեքի հիման վրա՝
օգտագործելով տեսանելի շուկայական գինը:
Ապահովված ֆինանսական ակտիվների դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի
ներկա արժեքը ներառում է գրավների իրացումից փոխհատուցվող գումարները, հանած գրավի
ձեռքբերման և իրացման ծախսերը, անկախ նրանից, թե գրավը կփոխանցվի Բանկին, թե ոչ:
Արժեզրկման խմբային գնահատման նպատակով, ֆինանսական ակտիվները խմբավորվում են
Բանկի ներքին վարկային դասակարգման հիման վրա, որը հաշվի է առնում վարկային ռիսկի
բնութագրիչները, ինչպես՝ ակտիվի տեսակը, արդյունաբերական ոլորտը, աշխարհագրական
դիրքը, գրավի տեսակը, ժամկետանց կարգավիճակը և այլ կապակցված գործոններ:
Ֆինանսական ակտիվների ապագա դրամական միջոցների հոսքերը, որոնց արժեզրկումը
խմբային է գնահատված, որոշվում են խմբում գտնվող ակտիվների պայմանագրային
դրամական միջոցների հոսքերի և նմանատիպ ակտիվների պատմական ծախսերի
պրակտիկայի հիման վրա: Վերջինս ճշգրտվում է ընթացիկ տեսանելի տեղեկատվությամբ,
որպեսզի արտացոլվեն ներկա պայմանները, որոնք չեն ազդել այն ժամանակահատվածում,
որի վրա հիմնված է պատմական ծախսերի պրակտիկան, և պատմական ժամանակաշրջանում
ներկայում գոյություն չունեցող պայմանների հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով:
Ակտիվների խմբերի ապագա դրամական միջոցների հոսքերում փոփոխությունների
գնահատականը պետք է արտացոլի և համապատասխան լինի դրանց հետ կապված տեսանելի
տվյալների ժամանակաշրջանից ժամանակաշրջան փոփոխությունների հետ (օրինակ՝
փոփոխություններ գործազրկության դրույքներում, գույքի գնի, վճարումների կարգավիճակի
կամ խմբում կորուստների հավանականությունը մատնանշող այլ գործոնների և կորուստների
ծավալների մեջ): Ապագա դրամական միջոցների հոսքերի գնահատման համար օգտագործվող
մեթոդոլոգիան և վարկածները պարբերաբար վերանայվում են Բանկի կողմից՝ կորուստների
իրական և գնահատված արժեքների միջև տարբերությունները նվազեցնելու համար:
Վարկերը համապատասխան պահուստների հետ միասին դուրս են գրվում, եթե ապագայում
չկա վարկը հավաքագրելու իրատեսական հեռանկար, և երբ բոլոր գրավներն օգտագործվել են
կամ փոխանցվել Բանկին: Եթե հաջորդող տարում, գնահատված արժեզրկման ծախսը
ավելանում կամ նվազում է արժեզրկման ճանաչումից հետո կատարված իրադարձությունների
պատճառով, նախկինում ճանաչված արժեզրկման ծախսը ավելացվում կամ նվազեցվում է
պահուստի գումարը ճշտելով: Եթե ապագա դուրսգրումը հետագայում վերականգնվում է, ապա
վերականգնված գումարը կրեդիտագրվում է պահուստի հաշվին:
Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման պահուստները ֆինանսական հաշվետվություններում
ձևավորվել են գոյություն ունեցող տնտեսական պայմանների հիման վրա: Բանկը չի կարող
կանխատեսել՝ ինչպես Հայաստանում կարող են փոխվել տնտեսական պայմանները, և ինչ
ազդեցություն կարող են ունենալ այդ փոփոխությունները ֆինանսական ակտիվների
արժեզրկման պահուստների ճշտության վրա հետագա ժամանակաշրջաններում:

Վերանայված վարկեր
Որտեղ հնարավոր է, Բանկը փորձում է վերանայել վարկերը, քան բռնագանձել գրավը: Սա
կարող է հանգեցնել վճարումների երկարաձգումների և վարկի մարման նոր պայմանների
մասին համաձայնության: Երբ վարկի պայմանները վերանայված են, վարկն այլևս չի
համարվում ժամկետանց: Ղեկավարությունը շարունակաբար վերանայում է վերանայված
պայմաններով վարկերը, համոզվելու համար, որ բոլոր համաձայնությունները պահպանված են
և որ ապագա վճարումները կկատարվեն: Վարկերը շարունակում են մնալ արժեզրկման
անհատական կամ խմբային գնահատման առարկա՝ օգտագործելով վարկի սկզբնական
արդյունավետ տոկոսադրույքը:
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Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Երբ վաճառքի համար մատչելի ակտիվն արժեզրկվում է, ապա նրա արժեքի (նվազեցված
մարումների և ամորտիզացիայի գումարներով) և ընթացիկ իրական արժեքի տարբերությունը,
բացառությամբ նախկինում համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվությունում ճանաչված արժեզրկումից գումարների, այլ համապարփակ եկամուտներից
վերաձևակերպվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:
Վաճառքի համար մատչելի դասակարգված կապիտալ գործիքների արժեզրկումից կորուստների
հակադարձումը ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում չի ճանաչվում, այլ
հաշվառվում է կապիտալի առանձին բաժնում, որպես՝ այլ համապարփակ եկամուտ: Վաճառքի
համար մատչելի պարտքային գործիք հանդիսացող ներդրումների գծով արժեզրկումից
կորուստների հակադարձումը ճանաչվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե ակտիվի իրական արժեքի
բարձրացումը օբյետիվորեն կարելի է համարել հետագա իրադարձությունների արդյունք, որոնք
կատարվել են կորուստը ֆինանսական արդյունքներով ճանաչելուց հետո:

4.10

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների
ապաճանաչում

Ֆինանսական ակտիվներ
Ֆինանսական ակտիվը (կամ ֆինանսական ակտիվի մի մասը, կամ ֆինանսական ակտիվների
խմբի մի մասը) ապաճանաչվում է, երբ.


վերանում է ակտիվից դրամական միջոցների հոսքեր ստանալու պահանջի իրավունքը,



Բանկը փոխանցում է ակտիվից դրամական միջոցների հոսքեր ստանալու պահանջի
իրավունքը, կամ պահպանում է այդ իրավունքը, բայց պարտավորվում է ստացված
գումարներն ամողջությամբ և ժամանակին փոխանցել երրորդ կողմին՝ փոխանցման
համաձայնագրի համաձայն,



և Բանկը կամ (ա) փոխանցում է ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի մասը, կամ
(բ) չի փոխանցում, և չի պահպանում ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների զգալի
մասը, այլ փոխանցում է ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը:

Եթե Բանկը փոխանցում է ակտիվից դրամական միջոցների հոսքեր ստանալու պահանջի
իրավունքը և չի փոխանցում, և չի պահպանում ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և օգուտների
զգալի մասը, և չի փոխանցում ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա ակտիվը
հաշվառվում է Բանկի շարունակվող մասնակցության համապատասխան ֆինանսական
ակտիվում: Երբ շարունակվող մասնակցությունը ձեռք է բերում փոխանցվող ակտիվի
երաշխիքային ապահովման ձև, ապա այդպիսի մասնակցության չափը համարվում է հետևյալ
երկու մեծություններից նվազագույնը՝ ակտիվի հաշվեկշռային արժեք կամ Խմբի/Բանկի կողմից
փոխհատուցվելիք առավելագույն գումար:
Երբ շարունակվող մասնակցությունը ձեռք է բերում փոխանցվող ակտիվի դուրս գրված
վաճառքի և/կամ գնման օպցիոնի ձև (ներառյալ դրամային և նման պայմաններով օպցիոնները),
մասնակցության չափը որոշվում է այն գումարի չափով, որով Բանկը կարող է հետ գնել
փոխանցվող ակտիվը, բացառությամբ իրական արժեքով գնահատված դուրսգրված վաճառքի
օպցիոնի (ներառյալ դրամային և նման պայմաններով օպցիոնները), երբ շարունակվող
մասնակցության չափը համարվում է հետևյալ երկու մեծություններից նվազագույնը՝
փոխանցվող ակտիվի իրական արժեքը կամ օպցիոնի կատարման գինը:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
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Ֆինանսական պարտավորություններ
Ֆինանսական պարտավորությունն ապաճանաչվում է, երբ այն մարվում է, չեղյալ է համարվում
կամ լրացել է դրա ուժի մեջ մնալու ժամկետը:
Փոխառուի և փոխատուի միջև պարտքային գործիքների փոխանակումը, որոնց պայմաններն
էականորեն տարբերվում են միմյանցից, կամ կատարվում է գործող պարտքային գործիքի
պայմանների էական փոփոխություն, իրենից ներկայացնում է հին պարտքի մարում, որը պետք
է հանգեցնի այդ պարտքի ապաճանաչմանը և նոր պարտքային գործիքի ճանաչմանը, իսկ
տարբերությունը համապատասխան հաշվեկշռային հաշվի հետ ձևակերպվում է շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

4.11

Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր

Հետգնման պայմանով արժեթղթերի վաճառքի գործառնությունները («ռեպո») դիտարկվում են
որպես ապահովված ֆինանսական գործարքներ: Հետգնման պայմանով վաճառված
արժեթղթերը շարունակվում են հաշվառվել ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, և
այն դեպքում, երբ գնորդն ունի նշված արժեթղթերի վաճառքի կամ գրավադրման
պայմանագրային իրավունք կամ համաձայնություն, դրանք վերադասակարգվում են որպես
«Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված արժեթղթեր» և ներկայացվում են որպես
առանձին հաշվեկշիռային հոդված: Համապատասխան պարտավորությունն արտացոլվում է
ֆինանսական կազմակերպությունների կամ հաճախորդների նկատմամբ հաշիվներում:
Հետվաճառքի պայմանով գնված արժեթղթերը («հակադարձ ռեպո») չեն ճանաչվում
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում, իսկ տրամադրված գումարները հաշվառվում
են որպես պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ կամ
հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ:
Արժեթղթերի գնման և վաճառքից առաջացած եկամուտը կամ ծախսը իրենից ներկայացնում է
տոկոսային եկամուտ կամ ծախս, որոնք հաշվեգրվում են հետգնման պայմանագրերի
գործողության ժամկետների ընթացքում՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:
Եթե հակադարձ ռեպո պայմանագրով գնված ակտիվները վաճառվեն երրորդ կողմին,
արժեթղթերի վերադարձի պարտավորությունը գրանցվում է որպես առևտրային
պարտավորություն և չափվում է իրական արժեքով:

4.12

Վարձակալություն

Գործառնական վարձակալություն - Բանկը որպես վարձակալ
Ակտիվների վարձակալությունը, որի դեպքում ակտիվի սեփականության հետ կապված բոլոր
ռիսկերն ու օգուտները պահպանվում են վարձատուի մոտ, դասակարգվում է որպես
գործառնական վարձակալություն: Գործառնական վարձակալության շրջանակներում
վարձավճարները ճանաչվում են որպես ծախս ֆինանսական արդյունքում գծային հիմունքով
վարձակալության ժամկետի ընթացքում և ներառվում են գործառնական ծախսերում:

4.13

Հիմնական միջոցներ

Հիմնական միջոցները ներկայացված են սկզբնական արժեքի և կուտակված մաշվածության
տարբերությամբ: Երբ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը ավելի մեծ է նրա գնահատված
փոխհատուցվող գումարից ոչ ժամանակավոր հանգամանքների պատճառով, այն անմիջապես
նվազեցվում է մինչև այդ փոխհատուցվող գումարը: Հողը հաշվառվում է սկզբնական արժեքով և
ունի անսահմանափակ օգտակար ծառայության ժամկետ և, հետևաբար, չի ամորտիզացվում:
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Ձեռնարկատիրական միավորման ժամանակ ձեռք բերված հիմնական միջոցները ի սկզբանե
ճանաչվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ իրական արժեքով՝ ձեռք
բերման ամսաթվի դրությամբ:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի
ընթացքում, կիրառելով հետևյալ տարեկան դրույքաչափերը`

Շենքեր
Համակարգիչներ և կապի միջոցներ
Տրանսպորտային միջոցներ
Այլ հիմնական միջոցներ

Օգտակար
ծառայության ժամկետ
(տարիներ)

Տոկոսադրույք
(%)

30

3.3

1-3-5

20-33.33-100

5

20

1-5

20-100

Վարձակալված հիմնական միջոցների վրա ուղղված կապիտալ բնույթի ծախսումները
կապիտալացվում և ամորտիզացվում են գծային հիմունքով վարձակալման ժամկետի և
հիմնական միջոցների և դրանց օգտակար ծառայության ժամկետներից նվազագույնով:
Հիմնական միջոցների վերանորոգման և պահպանման հետ կապված ծախսումները շահույթի
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
ճանաչվում են որպես ծախս՝ դրանց կատարման պահին: Կապիտալ բնույթի նորոգման
ծախսումները ավելացվում են ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին, երբ այդ ծախսումները
կատարվում են, և եթե բավարարում են ակտիվի ճանաչման չափանիշներին:Այս ծախսումների
մաշվածությունը հաշվարկվում է համապատասխան ակտիվի օգտակար ծառայության
մնացորդային ժամկետի ընթացքում:
Հիմնական միջոցի իրացումից առաջացած օգուտ կամ վնասը որոշվում է որպես ակտիվի
իրացումից զուտ մուտքերի և հաշվեկշռային արժեքի տարբերություն և հաշվառվում է
գործառնական շահույթում:

4.14

Գուդվիլ

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձեռքբերված գուդվիլը
սկզբնապես ճանաչվում է որպես փոխանցված հատուցման և ձեռքբերված որոշելի զուտ
ակտիվների և ստանձնած պարտավորությունների տարբերություն:
Սկզբնական ճանաչումից հետո գուդվիլը հաշվառվում է սկզբնական արժեքով` հանած
արժեզրկումից կորուստները:
Գուդվիլը գնահատվում է արժեզրկման տեսանկյունից յուրաքանչյուր տարի կամ ավելի հաճախ,
եթե ինչ-որ իրադարձություններ կամ հանգամանքների փոփոխություններ վկայում են
հաշվեկշռային արժեքի արժեզրկման մասին:
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձևավորված գուդվիլը
արժեզրկման տեսանկյունից գնահատելու նպատակով «ձեռքբերման ամսաթվից սկսած
բաշխվում է Բանկի դրամաստեղծ միավորների կամ դրամաստեղծ միավորների խմբերի միջև ,
որոնք ակնկալվում է որ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում
կստանան օգուտներ: Յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավոր կամ դրամաստեղծ միավորների
խումբ, որին վերաբերում է գուդվիլը պետք է


իրենից ներկայացնի ներքին կառավարման նպատակով գուդվիլի վերլուծության
տեսանկյունից Բանկի կազմում առավել ցածր մակարդակի վարչական միավոր
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մինչ միավորումը չգերազանցի գործառնական սեգմենտի սահմանումը համաձայն
ՖՀՄՍ 8 «Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի:

Գուդվիլի արժեզրկումը գնահատվում է դրամաստեղծ միավորների (կամ դրամաստեղծ
միավորների խմբի) փոխհատուցվող արժեքի հիման վրա: Արժեզրկումից կորուստները
ճանաչվում են եթե դրամաստեղծ միավորի հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է դրա
փոխհատուցվող արժեքը: Գուդվիլի արժեզրկումից կորուստները հետագայում չեն
հակադարձվում:

4.15

Ոչ նյութական ակտիվներ

Ոչ նյութական ակտիվները բաղկացած են համակարգչային ծրագրերից, արտոնագրերից և
այլն:
Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ինքնարժեքով:
Նախնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են ինքնարժեքով՝
նվազեցնելով կուտակված ամորտիզացիան կամ արժեզրկումից կորուստները: Ոչ նյութական
ակտիվների օգտակար ծառայությունների ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ անորոշ:
Որոշակի օգտակար ծառայությունների ժամկետներ ունեցող ոչ նյութական ակտիվներն
ամորտիզացվում են գծային հիմունքով օգտակար ծառայության ընթացքում: Համակարգչային
ծրագրերի և լիցենզիաների օգտակար ծառայության գնահատված ժամկետը 10 տարի:
Ամորտիզացիայի հաշվառման մեթոդները և ժամկետները վերանայվում են յուրաքանչյուր
ֆինանսական տարվա վերջում:
Համակարգչային ծրագրերի ընթացիկ սպասարկման ծախսերը հաշվառվում են որպես ծախս
դրանց կատարման ժամանակ:

4.16

Բռնագանձված ակտիվներ

Որոշ դեպքերում, ակտիվները բռնագանձվում են վարկային պարտավորությունների
չկատարման արդյունքում: Բռնագանձված ակտիվները չափվում են սկզբնական արժեքից և
իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:

4.17

Ներգրաված միջոցներ

Ներգրաված միջոցները, որոնք ներառում են ՀՀ կառավարության և կենտրոնական բանկի, այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների հաշիվները, թողարկված
արժեթղթերը, սկզբնապես ճանաչվում են ստացված միջոցների իրական արժեքով՝ հանած
գործառնությունների գծով ուղղակի ծախսերը: Սկզբնական ճանաչումից հետո ներգրաված
միջոցները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ
տոկոսադրույքի մեթոդը: Եկամուտները և ծախսերը գրանցվում են շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, ինչպես
պարտավորությունների ապաճանաչման ժամանակ, այնպես էլ ամորտիզացիայի ընթացքում:

4.18

Ֆինանսական երաշխիքներ

Ֆինանսական երաշխիքների պայմանագրերը այն պայմանագրերն են, որոնք պահանջում են,
որ երաշխիքը տրամադրողը փոխհատուցի երաշխիքը ստացողին կոնկրետ պարտապանի
կողմից պարտքային գործիքի ժամկետներին համաձայն վճարումները ժամանակին չկատարելու
պատճառով վերջինիս կողմից կրած վնասների դիմաց: Նման ֆինանսական երաշխիքներ
տրամադրվում են բանկերին, ֆինանսական և այլ կազմակերպություններին հաճախորդների
վարկերը, օվերդրաֆտները և այլ բանկային գործիքները ապահովելու նպատակով:
Ֆինանսական երաշխիքները ֆինանսական հաշվետվություններում սկզբնապես ճանաչվում են
իրական արժեքով «Այլ պարտավորություններ»-ում՝ որպես կոմիսիոն վճար: Սկզբնական
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ճանաչումից հետո Բանկը յուրաքանչյուր երաշխավորության տակ պարտավորությունը չափում է
ամորտիզացված վճարից և երաշխավորության արդյունքում առաջացած ցանկացած
ֆինանսական պարտավորություն լուծելու համար անհրաժեշտ ելքերի լավագույն գնահատումից
առավելագույնով:

4.19

Պահուստներ

Պահուստը ճանաչվում է, երբ Բանկը ունի ներկա իրավական կամ կառուցողական
պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ
պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի տնտեսական օգուտներ մարմնավորող
միջոցների արտահոսք, և պարտականության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն
գնահատել:

4.20

Սեփական կապիտալ

Բաժնետիրական կապիտալ
Սովորական բաժնետոմսերը դասակարգվում են որպես կապիտալ: Նոր բաժնետոմսերի
թողարկմանը, բացի կազմակերպությունների միավորման դեպքում թողարկվող
բաժնետոմսերի, վերաբերող ուղղակի ծախսերը նվազեցվում են կապիտալի աճից: Երբ
թողարկման արդյունքում ստացված գումարների իրական արժեքը գերազանցում է
բաժնետոմսերի անվանական արժեքը, տարբերությունը հաշվառվում է որպես հավելավճար:

Էմիսիոն եկամուտ
Էմիսիոն եկամուտը ներառում է բաժնետոմսերի թողարկումից ստացված ցանկացած
հավելավճար: Գործարքի գծով ցանկացած ծախսում, որը կապված է բաժնետոմսերի
թողարկման հետ նվազեցվում է էմիսիոն եկամուտից:

Չբաշխված շահույթ
Չբաշխված շահույթը ներառում է ընթացիկ և նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված
շահույթը:

Շահաբաժիններ
Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվով շահաբաժինները դուրս են գրվում կապիտալից և
ճանաչվում են որպես պարտավորություն, միայն երբ դրանք հաստատվում են հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվով կամ մինչև այդ: Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո մինչև
ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման ամսաթիվը հայտարարված կամ
հաստատված շահաբաժինները բացահայտվում են:

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների վերագնահատման պահուստ
Այս պահուստը արտացոլում է վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրական արժեքի
փոփոխությունները:

4.21

Հաշվանցում

Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները, եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական
հաշվետվություններում ներկայացվում են հաշվանցված, եթե գոյություն ունի օրենսդրորեն
հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների հաշվանցում, ինչպես նաև
մտադրություն իրականացնելու հաշվանցում կամ միաժամանակ իրացնելու ակտիվը և մարելու
պարտավորությունը:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

34

Եկամուտները և ծախսերը ներկայացվում են զուտ արժեքի հիման վրա, միայն երբ դա
թույլատրվում է համաձայն ՖՀՄՍ, կամ մի խումբ համանման գործարքների օգուտի և վնասի
համար, ինչպիսին հանդիսանում է Բանկի առևտրային գործունեությունը:

5

Կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ և
դատողություններ

ՖՀՄՍ համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է, որ Բանկի
ղեկավարությունը կատարի կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ,
դատողություններ և ենթադրություններ, որոնք ազդեցություն են թողնում ֆինանսական
հաշվետվությունների ամսաթվի դրությամբ ակտիվների և պարտավորությունների
ներկայացվող գումարների, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամուտների և
ծախսերի վրա: Գնահատումները և դրանց հետ կապված ենթադրություննեը, հիմնվելով
պատմական փորձի և այլ գործոնների վրա, որոնք հիմնավորված են տվյալ պայմաններում,
հիմք են հանդիսանում դատողություններ անելու այն ակտիվների և պարտավորությունների
հաշվեկշռային արժեքների վերաբերյալ, որոնց արժեքը հնարավոր չէ որոշել այլ վստահելի
աղբյուրներից: Ամեն դեպքում, չնայած գնահատումները հիմնվում են ղեկավարության կողմից
ընթացիկ իրադարձությունների լավագույն պատկերացումների վրա, փաստացի արդյունքները
վերջին հաշվով կարող են տարբերվել կատարված գնահատումներից:
Ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների առումով նշանակալից դատողությունները և
գնահատումները ներկայացվում են ստորև:

Իրական արժեքի չափումը
Ֆինանսական գործիքների (երբ ակտիվ շուկայի գնանշումներ չկան) և ոչ ֆինանսական
ակտիվների իրական արժեքը սահմանելու համար ղեկավարությունն օգտագործում է
գնահատման տեխնիկան: Սա ներառում է զարգացող գնահատումները և ենթադրությունները
համապատասխան նրան, թե շուկայի մասնակիցները ինչպես կգնահատեն գործիքները:
Ղեկավարությունն իր ենթադրություններում որքան հնարավոր է հիմնվում է դիտարկվող
տվյալների վրա, սակայն դրանք միշտ չէ, որ հասանելի են: Այդ դեպքում, ղեկավարությունն
օգտագործում է իր ունեցած ամենալավ տեղեկատվությունը: Գնահատված իրական արժեքը
կարող է տարբերվել փաստացի արժեքից, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կարող
է հասանելի լինել անհատական գործարքների դեպքում (տես՝ ծանոթագրություն 32):

Ներդրումային արժեթղթերի դասակարգում
Բանկի ներդրումային արժեթղթերը ներառում են ՀՀ պետական և ոչ պետական
պարտատոմսերը, ոչ պետական բաժնետոմսերը: Սկզբնական ճանաչման ժամանակ Բանկը
դասակարգում է արժեթղթերը վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ, որոնց
իրական արժեքի ճշգրտումն իրականցվում է կապիտալում:

Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետ
Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետի գնահատումը դատողության
արդյունք է՝ հիմնված նման ակտիվի հետ կապված փորձի վրա: Ապագա տնտեսական
օգուտները մարմնավորվում են ակտիվներում և սպառվում հիմնականում օգտագործմանը
զուգընթաց: Այնուամենայնիվ, այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են գործառնական,
տեխնիկական կամ առևտրային մաշվածությունները, հաճախ հանգեցնում են ակտիվի
տնտեսական օգուտների նվազեցմանը: Ղեկավարությունը մնացորդային օգտակար
ծառայության ժամկետը գնահատում է ակտիվի ընթացիկ տեխնիկական վիճակին
համապատասխան և ըստ այն գնահատված ժամանակաշրջանի, որի ընթացքում Բանկը
կանխատեսում է ստանալ օգուտներ: Մնացորդային օգտակար ծառայության ժամկետի
գնահատման համար հաշվի են առնվում հետևյալ հիմնական գործոններն. ակտիվների
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կանխատեսվող օգտագործումը, գործառնական գործոններից և պահպանման ծրագրից
կախված՝ մաշվածությունը և շուկայական պայմանների փոփոխություններից առաջացող
տեխնիկական և առևտրային մաշվածությունը:

Ածանցյալ գործիքներ
Ակտիվ շուկայում չհաշվառվող ֆինանսական ածանցյալ գործիքների իրական արժեքները
սահմանվում են գնահատման մեթոդների կիրառմամբ: Ածանցյալ գործիքների գնահատումը
ներառվում է մեկ արժութային տոկոսադրուքի սվոպի, բազմարժութային տոկոսադրույքի սվոպի
գործարքներում և փոխարժեքի ֆորվարդային պայմանագրերում: Այս գործարքների իրական
արժեքը սահմանվում է որպես հաստատուն դեբիտորական պարտքերի և լողացող
պարտավորության ներկա արժեքների միջև տարբերություն կամ հակառակը: Լողացող
պարտավորության ներկա արժեքը սահմանվում է ըստ զրոյական արժեկտրոնային կորից
ստացված զեղչային գործոնների: Եթե գնահատման մեթոդները կիրառվում են իրական արժեքը
սահմանելու համար, դրանք հաստատվում կամ պարբերաբար վերլուծության են ենթարկվում
որակավորված մասնագետների կողմից՝ անկախ առաջացման պայմաններից: Այնքանով,
որքանով գործնականում հնարավոր է, մոդելները կիրառում են միայն դիտարկելի տվյալները,
այնուամենայնիվ, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսին պարտքային ռիսկն է (ինչպես
սեփականատիրոջ, այնպես էլ պայմանագրային գործընկերոջ), փոփոխականությունները և
կոռելյացիաները պահանջում են Ղեկավարության գնահատականը: Այս ապագա դրամական
միջոցներից ցանկացածի գերագնահատումը և թերագնահատումը կարող է պահանջել այս
ածանցյալների հաշվեկշռային արժեքների էական ճշգրտում:

Կապակցված կողմերի հետ գործառնություններ
Բանկն իր գործունեության ընթացքում իրականացնում է գործառնություններ կապակցված
կողմերի հետ: Նշված գործառնությունները հիմնականում իրականացվում են շուկայական
պայմաններով: Գործող շուկայի բացակայության դեպքում Բանկը կատարում է
դատողություններ գործառնությունների շուկայական կամ ոչ շուկայական բնույթի վերաբերյալ:
Դատողությունները հիմնվում են այլ հաճախորդների հետ նմանատիպ գործառնությունների,
ինչպես նաև արդյունավետ դրույքների վերլուծությունների վրա (տես՝ ծանոթագրություն 31):

Վարկերի և այլ փոխատվությունների արժեզրկում
Բանկը գնահատում է խնդրահարույց վարկերը և փոխատվությունները յուրաքանչյուր հաշվետու
ամսաթվի համար՝ պարզելու համար, թե արդյոք առկա են արժեզրկման օբյեկտիվ
հայտանիշներ: Մասնավորապես, ղեկավարության դատողությունն անհրաժեշտ է ապագա
դրամական միջոցների հոսքերի գումարը և պարբերականությունը գնահատելու համար, երբ
անհրաժեշտ է պահանջվող պահուստի չափը որոշել: Նման գնահատումները հիմնված են որոշ
գործոնների շուրջ ենթադրությունների վրա և ներկա արդյունքները կարող են տարբեր լինել՝
հանգեցնելով պահուստում հետագա փոփոխությունների:
Նշանակալի վարկերի և փոխատվությունների համար անհատական ստեղծված հատուկ
պահուստներից բացի, Բանկը նաև ստեղծում է արժեզրկման խմբային պահուստներ, այն
ռիսկերի գծով, որոնք չնայած որ անհատապես չեն գնահատվել, սակայն պարունակում են
չվճարման ավելի մեծ ռիսկ, քան սկզբնապես որոշվել էր: Սա հաշվի է առնում այնպիսի
գործոնների ազդեցությունը, ինչպիսիք են վատթարացումը երկրի ռիսկում, արդյունաբերության
մեջ և տեխնոլոգիական հնացումը, ինչպես նաև բացահայտված կառուցվածքային
թերությունները կամ դրամական միջոցների հոսքերի նվազումները (տես՝ ծանոթագրություն
20):

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Կապիտալի գործիք հանդիսացող վաճառքի համար մատչելի ներդրումների
արժեզրկում
Բանկը համարում է կապիտալի գործիք հանդիսացող վաճառքի համար մատչելի ներդրումն
արժեզրկված, երբ դրա իրական արժեքի նվազումը էական է կամ կրում է երկարատև բնույթ:
Որոշելու համար էական է կամ երկարատև նվազումը՝ Բանկը կատարում է որոշակի
դատողություններ: Այդ դատողությունները կատարելիս, այլ գործոնների հետ մեկտեղ, Բանկը
հաշվի է առնում նաև բաժնետոմսերի գնի փոփոխականությունը: Բացի դրանից, արժեզրկումը
հնարավոր է, երբ առկա են ապացույցներ, որ վատացել է ֆինանսական վիճակը տվյալ
կազմակերպության, արդյունաբերության կամ ճյուղի, որտեղ կատարվել է ներդրումը,
կատարվել են փոփոխություններ տեխնոլոգիաներում և գործառնական կամ ֆինանսական
դրամական միջոցների հոսքերում:

Գուդվիլի արժեզրկում
Բանկը գնահատում է գուդվիլը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի համար՝ պարզելու համար,
թե արդյոք առկա են արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշներ: Գուդվիլի արժեզրկումը
գնահատվում է դրամաստեղծ միավորների փոխհատուցվող արժեքի հիման վրա:

6

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում

Միացման պայմանագրի համաձայն Բանկը 2017թ. հունվարին ձեռք է բերել "Հայկական
զարգացման Բանկ" ՓԲԸ-ի 100% բաժնետոմսերը և վերահսկողություն, որի լիցենզիան ՀՀ
Կենտրոնական բանկի կողմից հետ է կանչվել: Ձեռբերումը թույլ է տալիս Բանկին ընդլայնել իր
բանկային գործունեությունը:

Փոխանցված հատուցում
Փոխանցված հատուցման իրական արժեքը կազմում է 15,129,999 հազար դրամ:

Որոշելի ձեռքբերված ակտիվներ և ստանձնած պարտավորություններ
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձեռք բերված ակտիվների և
ստանձնած պարտավորությունների իրական արժեքները ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ
հետևյալն են.
Ձեռբերման ամսաթվի
դրությամբ ճանաչված
իրական արժեքներ

Հազար ՀՀ դրամ

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

12,495,061

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

336,307
3,346

Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

4,680,292

Մինչև մարումը պահվող արժեթղթեր

1,263,786

Հաճախորդներին տրված վարկեր

38,746,022

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

2,810,226

Բռնագանձված ակտիվներ

1,390,558

Այլ ակտիվներ
Ընդամենը՝ ակտիվներ

176,104
61,901,702

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Ձեռբերման ամսաթվի
դրությամբ ճանաչված
իրական արժեքներ

Հազար ՀՀ դրամ

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ*

114,250

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ

50,089,623

Այլ փոխառություններ

878,788

Այլ պարտավորություններ

93,379

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

51,176,040

Որոշելի զուտ ակտիվներ

10,725,662

*Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ ներառում է Արարատբանկ ԲԲԸ-ի բանկային
հաշիվների մնացորդը 114,009 հազար դրամ գումարով

Իրական արժեքի չափում
Պահանջներ և պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Մեկ ամիս մարման ժամկետ ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների համար,
հաշվեկշռային արժեքը մոտավոր արտացոլում է իրական արժեքը, քանի որ այս ֆինանսական
գործիքների մարման ժամկետները բավականին կարճ են: Մեկ ամսից ավելի մարման ժամկետ
ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը սահմանվում է ակնկալվող
ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից ելնելով և զեղչվել է ձեռքբերման օրվա
դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով:

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Այն միջոցների գնահատաված իրական արժեքները, որոնք ունեն ֆիքսված տոկոսադրույք,
սահմանվում են ելնելով ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից,
որոնք զեղչվել են նման պարտքային ռիսկ և մարման ժամկետ ունեցող գործիքների
ձեռքբերման օրվա դրությամբ գործող տոկոսադրույքներով: Արժեզրկված վարկերի իրական
արժեքը հաշվարկվում է գրավի առարկայի վաճառքից ակնկալվող դրամական միջոցների
հոսքերի հիման վրա:

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների իրական արժեքը հիմնված է շուկայում գործող
տոկոսադրույքների վրա: Այն արժեթղթերի իրական արժեքը, որոնց վերաբերյալ բացակայում
են գնանշումները, հիմնված են ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկի
վրա, որոնք զեղչվել են ձեռքբերման օրվա դրությամբ շուկայում գործող տոկոսադրույքներով:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Գուդվիլ ձեռք բերումից
Ձեռքբերման արդյուքնում ճանաչվել է գուդվիլ.
Հազար ՀՀ դրամ
Փոխանցված հատուցում

15,129,999

Որոշելի զուտ ակտիվների իրական արժեք

10,725,662

Գուդվիլ

4,404,337

Գուդվիլի արժեզրկում

(880,871)

Գուդվիլի մնացորդ արժեզրկումից հետո

7

3,523,466

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ և ծախսեր
2017

2016

12,782,080

7,845,483

2,398,919

1,930,002

Հակադարձ ռեպո գործառնություններ

562,610

559,517

Բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին
տրված վարկեր և փոխատվություններ, դրամական
միջոցներ և դրանց համարժեքներ

192,551

284,615

Անհատապես արժեզրկված ակտիվների գծով հաշվեգրված
տոկոսներ

118,513

155,891

16,054,673

10,775,508

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ

4,743,727

2,433,587

Այլ փոխառություններ

3,190,351

2,821,350

Հազար ՀՀ դրամ

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ

144,753

147,795

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

331,429

268,931

57,950

53,251

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

8,468,210

5,724,914

Տոկոսային և նմանատիպ զուտ եկամուտներ

7,586,463

5,050,594

Ռեպո գործառնություններ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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8

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ և ծախսեր
2017

2016

Վճարահաշվարկային և այլ ծառայություններ

935,971

709,586

Պլաստիկ քարտերի սպասարկում

431,883

336,858

12,412

3,383

1,380,266

1,049,827

Գործառնություններ պլաստիկ քարտերով

554,481

454,748

Վճարահաշվարկային ծառայություններ

137,758

71,281

Երաշխիքներ

19,917

31,796

Ֆոնդային բորսայի ծառայություններ

31,555

1,109

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

743,711

558,934

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով զուտ եկամուտներ

636,555

490,893

Հազար ՀՀ դրամ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

Երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

9

Զուտ եկամուտ արտարժութային գործառնություններից

Հազար ՀՀ դրամ

Արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ
Զուտ օգուտ/(վնաս) ոչ առևտրային ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների
վերագնահատումից

Ընդամենը զուտ եկամուտ արտարժութային
գործառնություններից

2017

2016

926,420

696,994

78,555

(249,015)

1,004,975

447,979

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Այլ գործառնական եկամուտներ և ծախսեր
2017

2016

669,098

452,511

12

47,575

Այլ ակտիվների վաճառից եկամուտներ

8,789

-

Արժեթղթերի հաշվառման ծառայություններ

51,931

-

Այլ եկամուտ

50,818

30,693

780,648

530,779

Վճարումներ ավանդների հատուցումը երաշխավորող
պետական հիմնադրամին

312,127

65,002

Ինկասացիայի գծով գործառնական ծախսեր

89,890

70,200

Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ

43,300

-

Պլաստիկ քարտերի գծով գործառնական ծախսեր

28,059

18,599

Վճարներ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին

21,725

13,336

Հիմնական միջոցների օտարումից զուտ վնաս

41,832

-

Հազար ՀՀ դրամ

Այլ գործառնական եկամուտներ
Ստացված տույժեր և տուգանքներ
Թանկարժեք մետաղներով գործառնություններից
եկամուտներ

Ընդամենը այլ գործառնական եկամուտներ

Այլ գործառնական ծախսեր

Այլ ակտիվների օտարումից զուտ վնաս

-

4,354

46,668

37,513

Ընդամենը այլ գործառնական ծախսեր

583,601

209,004

Այլ գործառնական զուտ եկամուտ

197,047

321,775

Այլ ծախսեր

11

Արժեզրկման կորուստներ/(հակադարձում)
2017

2016

11,822

(11,037)

725,988

1,272,884

Այլ ակտիվներ (ծանոթագրություն 23)

(33,614)

3,433

Ընդամենը արժեզրկումից կորուստներ

704,196

1,265,280

Հազար ՀՀ դրամ

Պահանջներ բանկերին և այլ ֆինանսական
կազմակերպություններին նկատմամբ (ծանոթագրություն
17)
Հաճախորդներին տրված վարկեր (ծանոթագրություն 20)

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Անձնակազմի գծով ծախսեր
2017

2016

3,253,567

2,293,546

34,781

19,969

3,288,348

2,313,515

2017

2016

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր

458,183

369,386

Վերանորոգման և պահպանման ծախսեր

260,835

188,054

Անվտանգության ծառայություն

262,680

236,167

Գովազդ և շուկայավարում

150,664

101,790

Հարկեր, բացառությամբ շահութահարկի

238,430

163,959

Կապի և տեղեկատվական ծառայություններ

124,545

92,784

Գործուղման ծախսեր

41,515

35,827

Գրասենյակային ծախսեր

61,041

53,789

Կոմունալ և գրասենյակի սպասարկման ծախսեր

79,364

48,963

Մասնագիտական ծառայություններ

37,524

48,452

Ներկայացուցչական ծախսեր

21,361

12,322

Ապահովագրություն

24,869

16,345

Անդամավճարներ

10,894

12,529

Այլ ծախսեր

78,870

57,055

1,850,775

1,437,422

2017

2016

655,545

283,144

-

1,793

Հետաձգված հարկ

(37,448)

6,397

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս

618,097

291,334

Հազար ՀՀ դրամ

Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ
Անձնակազմի գծով այլ ծախսեր

13

Այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

Ընդամենը այլ ընդհանուր վարչական ծախսեր

14

Շահութահարկի գծով ծախս

Հազար ՀՀ դրամ

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս
Նախորդ տարիների շահութահարկի ճշգրտում

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 20% (2016թ.՝ 20%):
ՀՀ հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունը մի շարք ակտիվների և
պարտավորությունների գծով առաջացնում է ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական
հաշվետվությունների կազման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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բազայի միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է 20% հիմնական
դրույքաչափը կիրառելով:
Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև
փոխկապակցվածությունը.
Հազար ՀՀ դրամ

Արդյունավետ
դրույքաչափ
(%)
2016

Արդյունավետ
դրույքաչափ
(%)
2017

Շահույթ մինչև հարկումը

2,622,483

1,380,809

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով

524,497

20

276,162

20

Չնվազեցվող ծախսեր

135,681

5

4,594

1

Արտարժույթի (դրական)/բացասական
փոխարժեքային տարբերություն

(15,711)

(1)

8,785

-

(26,370)

(1)

-

-

-

-

1,793

-

618,097

23

291,334

21

Հարկային օրենդրության
փոփոխությունների հետ կապված
չճանաչված հետաձգված հարկային
պարտավորության ազդեցությունը
Նախորդ տարվա ընթացիկ հարկին
վերաբերող ճշգրտումներ
Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս

Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկ.

Շահույթում
կամ վնասում
ճանաչված

Այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքում
ճանաչված

2017թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

20,636

(3,214)

-

17,422

Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ

3,635

9,021

-

12,656

Այլ պարտավորություններ

95,217

4,625

-

99,842

Համախառն հետաձգված
հարկային ակտիվ

119,488

10,432

-

129,920

Բանկերին և այլ ֆինանսական
կազմակերպություններին տրված
վարկեր և փոխատվություններ

(29,938)

27,016

-

(2,922)

Հիմնական միջոցներ և ոչ
նյութական ակտիվներ

(23,841)

-

-

(23,841)

Վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվներ

(216,655)

-

(5,079)

(221,734)

Ընդամենը հետաձգված հարկային
պարտավորություն

(270,434)

27,016

(5,079)

(248,497)

Զուտ հետաձգված հարկային
ակտիվ/(պարտավորություն)

(150,946)

37,448

(5,079)

(118,577)

Հազար ՀՀ դրամ

Հաճախորդներին տրված վարկեր

2016թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Շահույթում
կամ վնասում
ճանաչված

Այլ
համապարփակ
ֆինանսական
արդյունքում
ճանաչված

2016թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

50,730

-

(50,730)

-

27,504

(6,868)

-

20,636

Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ

-

3,635

-

3,635

Այլ պարտավորություններ

83,438

11,779

-

95,217

Համախառն հետաձգված
հարկային ակտիվ

161,672

8,546

(50,730)

119,488

Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ

(7,167)

7,167

-

-

Բանկերին և այլ ֆինանսական
կազմակերպություններին տրված
վարկեր և փոխատվություններ

(12,837)

(17,101)

-

(29,938)

Հիմնական միջոցներ և ոչ
նյութական ակտիվներ

(15,646)

(8,195)

-

(23,841)

(3,186)

3,186

-

-

-

-

(216,655)

(216,655)

(38,836)

(14,943)

(216,655)

(270,434)

122,836

(6,397)

(267,385)

(150,946)

Հազար ՀՀ դրամ
2015թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

Վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր

Այլ ակտիվներ
Վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվներ
Ընդամենը հետաձգված հարկային
(պարտավորություն)

Զուտ հետաձգված հարկային
ակտիվ/(պարտավորություն)

15

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ

Հազար ՀՀ դրամ

Տարվա շահույթ
Շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի
կշռված միջին թիվ (հատ)

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթը

2017

2016

2,004,386

1,089,475

1,760,731

1,337,077

1.13

0.81

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Հազար ՀՀ դրամ

Կանխիկ դրամական միջոցներ
Թղթակցային հաշիվներ ՀՀԿԲ-ում
Նոստրո հաշիվներ այլ բանկերում

Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

7,613,864

9,850,129

29,647,732

25,869,141

782,830

2,898,463

38,044,426

38,617,733

Թղթակցային հաշիվները ՀՀ ԿԲ-ում ներառում են նաև ՀՀ բանկային օրենսդրության
համաձայն ՀՀ ԿԲ-ում տեղաբաշխված պարտադիր պահուստները, որոնք դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ հաշվարկվել են Բանկի կողմից ներգրաված դրամային որոշ միջոցների 2%-ի և
արտարժույթով որոշ միջոցների 18%-ի չափով ամբողջությամբ ՀՀ դրամով: Այդ միջոցները
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում են 13,950,521 հազար դրամ (2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ՝ 10,650,734 հազար դրամ): Այդ միջոցների ելքագրումն արգելված չէ, սակայն
պահուստավորման նվազագույն չափը չպահպանելը հանգեցնում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի
կողմից տույժերի կիրառման: Պարտադիր պահուստավորման միջոցների դիմաց Բանկը
տոկոսներ չի ստանում:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չունի նոստրո հաշիվ (2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ` նույնպես), որի մնացորդը գերազանցում է սեփական կապիտալի 10%-ը:
2017թ. ընթացքում իրականացվել են հետևյալ անկանխիկ գործառնությունները.


վարկի մարում գրավների տրամադրման միջոցով 539,072 հազար դրամ գումարով (2016թ.՝
137,234 հազար դրամ)

17

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Պահանջներ բանկերի նկատմամբ
Վարկեր

678,019

3,880,848

ՀՀ ԿԲ-ում պլաստիկ քարտերով գործառնությունների
համար դեպոնացված միջոց

620,000

290,000

-

16,357

4,828,803

5,008,629

111,249

36,511

6,238,071

9,232,345

Սառեցված ավանդներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում
Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր
Այլ մնացորդներ
Ընդամենը պահանջներ բանկերի նկատմամբ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ
Վարկեր

2,527,472

1,345,122

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր

3,423,945

2,455,331

261,507

255,760

6,212,924

4,056,213

(25,273)

(13,451)

6,187,651

4,042,762

12,425,722

13,275,107

Սառեցված ավանդներ ֆինանսական
կազմակերպություններ
Ընդամենը այլ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ պահանջների համախառն գումար
Արժեզրկումից պահուստներ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով
Ընդամենը պահանջներ այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Ընդամենը պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների նկատմամբ

Վարկերն ու ավանդները ժամկետանց կամ արժեզրկված չեն:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ սառեցված ավանդները ֆինանսական
կազմակերպություններում իրենցից ներկայացնում են Master Card վճարային համակարգում
անդամակցության դիմաց սառեցված ավանդը 70,771 հազար դրամ գումարի չափով (2016թ.՝
65,087 հազար դրամ) և Visa վճարային համակարգում անդամակցության դիմաց սառեցված
190,735 հազար դրամ գումարը (2016թ.` 190,672 հազար դրամ):
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հակադարձ ռեպո համաձայնագրերով գնված արժեթղթերի
իրական արժեքը և տրամադրված վարկերի հաշվեկշռային արժեքը ներկայացվում է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Գրավի
իրական
արժեքը

Վարկի
գումարը

Գրավի
իրական
արժեքը

Վարկի
գումարը

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

8,499,474

8,252,748

7,510,133

7,463,960

Ընդամենը հետգնման պայմանագրերով
գնված արժեթղթեր

8,499,474

8,252,748

7,510,133

7,463,960

Բանկերին տրված վարկերը արժեզրկված կամ ժամկետանց չեն:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

46

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով արժեզրկման
կորուստների հատկացումների շարժը հետևյալն է.
Հազար ՀՀ դրամ

Ընդամենը

01 հունվար 2016

24,488

Տարվա զուտ հակադարձում

(11,037)

31 դեկտեմբեր 2016

13,451

Տարվա զուտ ծախս

11,822

31 դեկտեմբեր 2017

25,273

18

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ

Արժույթի և տոկոսադրույքի սվոպերը դրամական միջոցների մեկը մյուսով փոխարինման
ապահովումներ են: Սվոփերը հանգեցնում են արտարժույթների տնտեսական փոխանակման:
Բանկի վարկային ռիսկը ներկայացնում է սվոփային պայմանագրերի փոխարինման
պոտենցիալ ծախս, այն դեպքում, եթե պայմանագրային կողմերը չմարեն իրենց
պարտավորությունները:
Առկա ածանցյալ ֆինանսական գործիքների համախառն պայմանագրային կամ պայմանական
գումարները, համաձայն որոնց գործիքները նպաստավոր են կամ ոչ, կարող են ժամանակ առ
ժամանակ նշանակալիորեն տատանվել՝ հանգեցնելով ածանցյալ ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների համախառն իրական արժեքների տատանման:
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների իրական արժեքները ներկայացված են ստորև.
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Պայմանական
գումար

Ակտիվների
Պարտավ.
իրական արժեք իրական արժեք

Արտարժույթով պայմանագրեր
Արտարժութային սվոփ պայմանագրեր

5,871,622

20,766

49

Արտարժութային ֆորվարդ պայմանագրեր

1,889,901

768

3,204

21,534

3,253

Ընդամենը ածանցյալ ֆինանսական
գործիքներ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Պայմանական
գումար

Ակտիվների
Պարտավ.
իրական արժեք իրական արժեք

Արտարժույթով պայմանագրեր
Արտարժութային սվոփ պայմանագրեր
Արտարժութային ֆորվարդ պայմանագրեր
Ընդամենը ածանցյալ ֆինանսական
գործիքներ

3,482,819

156,234

-

992,289

6,443

847

162,677

847

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր
2017թ. դեկտեմբերի 31ի դրությամբ

2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

25,840,497

26,081,268

Ոչ պետական պարտատոմսեր

3,310,619

764,837

Կորպորատիվ բաժնետոմսեր

87,122

55,839

29,238,238

26,901,944

Հազար ՀՀ դրամ

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

Ընդամենը ներդրումներ

Բոլոր պարտքային արժեթղթերն ունեն հաստատուն տոկոսներ.
Բանկը տարվա ընթացքում ամորտիզացված արժեքով չափվող որևէ ֆինանսական ակտիվ չի
վերադասակարգել որպես իրական արժեքով չափվող (2016թ. նույնպես):
Չգնանշվող վաճառքի համար մատչելի պարտքային արժեթղթերը չափվում են իրական
արժեքով, օգտագործելով գնահատման տեխնիկա՝ հիմնված տվյալ պահին գործող շուկայական
տոկոսադրույքների վրա, որպես տվյալ ֆինանսական գործիքի ապագա դրամական միջոցների
հոսքերի զեղչատոկոս:
Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերն ըստ արդյունավետ տոկոսադրույքների և մարմանը
մնացած ժամկետների ներառում են.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

%

Ժամկետ

%

Ժամկետ

Պետական պարտատոմսեր

4.74%-16.60%

2018-2047

4.74%-16.35%

2017-2036

Ոչ պետական պարտատոմսեր

4.36%-12.75%

2018-2024

4.36%-10.75%

2018-2019

Սկզբնական արժեքով ներկայացված վաճառքի համար մատչելի ներդրումները ներառում են
չգնանշվող բաժնային արժեթղթերը դրամային փոխանցումների և ֆինանսական
ծառայությունների ոլորտում: Այս ներդրումների համար գործող շուկա գոյություն չունի, և
վերջերս տեղի չեն ունեցել այնպիսի գործարքներ, որոնք կարող էին տրամադրել վկայություն
դրանց ընթացիկ իրական արժեքի մասին: Ի լրումն, զեղչված դրամական միջոցների հոսքերի
մեթոդի կիրառման արդյունքում ձևավորվում են մի շարք իրական արժեքներ, ինչը
պայմանավորված է այս ոլորտում դրամական միջոցների ապագա հոսքերի առկայության հետ
կապված անորոշությամբ: Այնուամենայնիվ, ղեկավարությունը գտնում է, որ քիչ հավանական է,
որ տարեվերջի դրությամբ իրական արժեքն էականորեն կտարբերվի հաշվեկշռային աժեքից:
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20

Հաճախորդներին տրված վարկեր
2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Վարկեր

93,198,548

55,193,382

15,821,677

6,111,372

7,665,216

6,058,277

50,613

346,342

322,466

89,051

4,141,700

38,055

121,200,220

67,836,479

Արժեզրկումից պահուստներ վարկերի գծով

(2,033,077)

(1,687,532)

Ընդամենը հաճախորդներին տրված վարկեր

119,167,143

66,148,947

Վարկային քարտեր
Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր
Հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր
Ֆինանսական վարձակալություն
Ֆակտորինգ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հակադարձ հետգնման պայմանագրերի դիմաց
գրավադրված ՀՀ պետական պարտատոմսերի իրական արժեքը, որոնք Բանկն իրավունք ունի
վաճառել կամ վերագրավադրել պարտավորությունների խախտման բացակայության դեպքում,
կազմում է 56,033 հազար դրամ (2016թ.` 375,276 հազար դրամ):
Վարկերը տրամադրվել են հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող
հաճախորդներին, որոնք իրենց գործունեությունը ծավալել են տնտեսության հետևյալ
ճյուղերում.
Տրամադրված վարկերի վերլուծությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի ներկայացված է ստորև.
2017թ. Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հազար ՀՀ դրամ

Վարկեր

Արդյունաբերություն

Գյուղատնտեսություն

21,104,470

2,508,351

(429,935)

(50,167)

(223,010)

20,674,535

2,458,184

10,927,502

Շինարարություն

Առևտուր

11,150,512 25,499,604

Տրանսպորտ և Սպասարկում
կապ

Սպառողական
ոլորտ

Հիփոթեք

4,579,277

7,723,399

23,391,700

(290,455)

(45,720)

(71,945)

(334,273)

(373,406)

25,209,149

4,533,557

7,651,454

23,057,427

16,397,501

Այլ

Ընդամենը

16,770,907 8,472,000 121,200,220

Արժեզրկումից
պահուստներ
վարկերի գծով
Զուտ վարկեր

(214,166) (2,033,077)
8,257,834

119,167,143
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2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հազար ՀՀ դրամ

Արդյունաբերություն

Գյուղատնտեսություն

Շինարարություն

8,494,339

1,740,661

վարկերի գծով

(582,006)

(66,667)

Զուտ վարկեր

7,912,333

1,673,994

Վարկեր

Առևտուր

Տրանսպորտ և Սպասարկում
կապ

Սպառողական
ոլորտ Հիփոթեք

4,580,160

20,277,608

4,770,471 8,068,708

11,403,112 6,870,220

1,631,200 67,836,479

(69,361)

(283,939)

(59,519)

(249,858)

(167,438)

(68,702)

(140,042)

(1,687,532)

4,510,799 19,993,669

4,710,952

7,818,850

11,235,674

6,801,518

1,491,158

66,148,947

Այլ

Ընդամենը

Արժեզրկումից
պահուստներ

Վարկերի և փոխատվությունների գծով արժեզրկման պահուստի շարժն ըստ դասերի հետևյալն
է.
2017թ. Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. Հունվարի 1
դրությամբ
Ձեռնարկատիրական
գործունեության
միավորման միջոցով
ձեռքբերված
Տարվա
ծախս/(հակադարձու
մ)
Զուտ (դուրսգրում)/
վերադարձ

2017թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

Անհատական
արժեզրկում
Խմբային
արժեզրկում

Անհատապես
արժեզրկված
վարկերի
համախառն գումար
(մինչև անհատապես
գնահատված
արժեզրկման
պահուստներով
զտելը)

Գյուղատնտեսություն

Շինարա
րություն

582,006

66,667

69,361

283,939

59,519

249,858

167,438

68,702

140,042

1,687,532

110,736

1,212

18,719

91,162

2,801

62,416

527,566

382,001

62,857

1,259,470

353,972

(58,627)

128,971

(174,023)

(97,836)

5)

100,097

855,612

(77,783)

725,988

(616,779)

40,915

5,959

89,377

81,236

64,066

(460,828)

(932,909)

89,050

(1,639,913)

429,935

50,167

223,010

290,455

45,720

71,945

334,273

373,406

214,166

2,033,077

-

-

41,613

-

-

32,470

90,558

60,689

225,330

429,935

50,167

223,010

248,842

45,720

71,945

301,803

282,848

153,477

1,807,747

429,935

50,167

223,010

290,455

45,720

71,945

334,273

373,406

214,166

2,033,077

-

-

-

215,546

-

-

49,496

219,555

687,362

1,171,959

Արդյունաբերություն

Առևտուր

Տրանսպորտ և Սպասարկում
կապ

Սպառողական

Հիփոթեքային

Այլ

Ընդամենը

(304,39

-
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2016թ. Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. Հունվարի 1
դրությամբ
Տարվա
ծախս/(հակադարձում)
Զուտ (դուրսգրում)/
վերադարձ

2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

Գյուղատնտեսություն

Շինարա
րություն

320,630

29,656

90,266

266,849

127,592

271,348

155,168

54,689

310,295

1,626,493

305,899

179,425

115,737

313,185

(56,346)

(5,813)

71,915

(1,009)

349,891

1,272,884

(44,523)

(142,414)

(136,642)

(296,095)

(11,727)

(15,677)

(59,645)

15,022

(520,144)

(1,211,845)

582,006

66,667

69,361

283,939

59,519

249,858

167,438

68,702

140,042

1,687,532

Արդյունաբերություն

Տրանսպորտ և Սպասարկապ
կում

Առևտուր

Սպառողական

Հիփոթե
-քային

Այլ

Ընդամենը

Անհատական
արժեզրկում

301,753

-

-

19,523

12,326

174,883

55,162

-

50,554

614,201

Խմբային արժեզրկում

280,253

66,667

69,361

264,416

47,193

74,975

112,276

68,702

89,488

1,073,331

582,006

66,667

69,361

283,939

59,519

249,858

167,438

68,702

140,042

1,687,532

553,032

-

-

93,203

51,149

571,180

175,549

-

166,582

1,610,695

Անհատապես
արժեզրկված
վարկերի համախառն
գումար (մինչև
անհատապես
գնահատված
արժեզրկման
պահուստներով
զտելը)

Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերլուծությունն ըստ հաճախորդների ունի
հետևյալ տեսքը.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Պետական ձեռնարկություններ և հիմնարկներ

8,509,635

456,417

Մասնավոր ձեռնարկություններ

61,122,497

39,597,013

42,596,067

19,935,283

8,972,021

7,847,766

121,200,220

67,836,479

Արժեզրկումից պահուստներ վարկերի և
փոխատվությունների գծով

(2,033,077)

(1,687,532)

Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ

119,167,143

66,148,947

Ֆիզիկական անձիք
Անհատ ձեռնարկատերեր
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Ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկերը ներկայացվում են ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

Վարկային քարտեր

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

15,721,417

6,089,814

16,770,907

6,870,220

5,578,951

4,510,565

Հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր

50,613

346,342

Ավտոմեքենաների ձեռքբերման

64,409

5,229

4,409,770

2,113,113

42,596,067

19,935,283

Հիփոթեքային
Ոսկի

Սպառողական վարկեր

Ընդամենը ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկեր

Ֆինանսական վարձակալության գծով տեղեկատվությունը ներկայացվում է ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Ֆինանսական վարձակալության գծով համախառն
ներդրումներ
Մինչև 1 տարի

81,684

37,310

312,854

65,424

394,538

102,734

Մինչև 1 տարի

(14,922)

(1,471)

1-5 տարի

(57,150)

(12,212)

(72,072)

(13,683)

322,466

89,051

1-5 տարի

Ֆինանսական վարձակալության գծով չվաստակած
ապագա ֆինանսական եկամուտ

Ֆինանսական վարձակալության գծով զուտ ներդրումներ

Ֆինանսական վարձակալության գծով արժեզրկումից պահուստները ներառված են վարկերի և
փոխատվությունների գծով արժեզրկումից պահուստում և 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
կազմում են 4,407 հազար դրամ (2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 7,453 հազար դրամ):
Ֆինանսական վարձակալության գծով ենթադրվող տոկոսադրույքը կազմում է 8-16 % (2016թ.՝
նույնպես):

20.1

Հաճախորդներին տրված վարկերի պորտֆելի որակական
ցուցանիշներ

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված է տեղեկատվություն հաճախորդներին տրված
վարկերի պորտֆելի որակական ցուցանիշների վերաբերյալ:
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ժամկետանց, բայց չարժեզրկված վարկեր
Ժամկետանց են համարվում այն վարկերը և փոխատվությունները, որոնց գծով առկա են մի
քանի օրյա չվճարումներ: Ժամկետանց վարկերի հիմնական մասն արժեզրկված չեն:
Ժամկետանց, բայց չարժեզրկված վարկերի ժամկետանց օրերի վերլուծությունն ըստ դասերի
ներկայացվում է հետևյալ աղյուսակում.
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Մինչև 30
օր

31-ից 60
օր

61-ից 90
օր

91 օրից
ավել

Ընդամենը

Արդյունաբերություն

16,924

26,039

-

223

43,186

Գյուղատնտեսություն

4,184

7,310

-

37,847

49,341

Առևտուր

1,970

38,243

2,341

43,179

85,733

Սպառողական

103,997

53,486

34,343

208,330

400,156

Հիփոթեքային

-

25,431

-

17,758

43,189

10,327

1,218

-

514

12,059

-

13,545

-

8,142

21,687

Այլ

79,903

-

-

13,217

93,120

Ընդամենը

217,305

165,272

36,684

329,210

748,471

Սպասարկում
Տրանսպորտ և կապ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Մինչև 30
օր

31 –ից 60
օր

61 –ից 90
օր

91 օրից
ավել

Ընդամենը

4,944

-

6,713

6,810

18,467

773

-

-

8,173

8,946

Արևտուր

29,655

31,631

41,873

39,552

142,711

Սպառողական

57,354

23,087

10,971

110,932

202,344

Հիփոթեքային

46,835

11,721

-

1,726

60,282

Սպասարկում

-

-

-

21,516

21,516

Տրանսպորտ և կապ

-

-

-

5,894

5,894

Այլ

-

692

-

-

692

139,561

67,131

59,557

194,603

460,852

Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն

Ընդամենը
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Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

53

Չարժեզրկված, ոչ ժամկետանց վարկեր և փոխատվություններ
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է չարժեզրկված և ոչ ժամկետանց վարկերի որակը՝
հիմնված կորուստների պատմության վրա:
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Արդյունաբերություն

2.96%

3.52%

Գյուղատնտեսություն

3.26%

3.83%

շինարարություն

2.07%

1.04%

տրանսպորտ և կապ

0.28%

0.87%

Առևտուր

0.96%

1.31%

Սպառողական

1.30%

0.93%

Հիփոթեքային

1.71%

-

Այլ

1.84%

6.00%

Անհատապես արժեզրկվող վարկեր և փոխատվություններ
Մինչև գրավներից առաջացող դրամական հոսքերը հաշվի առնելը հաճախորդներին
տրամադրված անհատապես արժեզրկված վարկերը և փոխատվությունները կազմում են
1,171,959 հազար դրամ (2016թ.` 1,610,695 հազար դրամ): 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Բանկի անհատապես արժեզրկված վարկերի գրավների իրական արժեքը կազմում է 2,129,187
հազար դրամ (2016թ.` 1,780,039 հազար դրամ): Գրավները բաղկացած են անշարժ գույքից և
շարժական գույքից:

20.2

Վարկերի արժեզրկման գնահատման համար կիրառված
հիմնական ենթադրություններ և դատողություններ

Վարկերի արժեզրկումը տեղի է ունենում վարկի սկզբնական ճանաչումից հետո տեղի ունեցած
մեկ կամ մի քանի դեպքերի արդյունքում, որոնք ազդեցություն են ունենում վարկի հետ կապված
դրամական միջոցների ապագա գնահատված հոսքերի վրա և որը կարելի է
աժանահավատորեն գնահատել: Արժեզրկման առանձին հայտանիշ չունեցող վարկերի համար
բացակայում է դրանց ուղղակիորեն վերագրելի արժեզրկման անկողմնակալ վկայություն:
Հաճախորդներին տրված վարկերի արժեզրկման անկողմնակալ հայտանիշներ են
հանդիսանում՝




վարկային պայմանագրի ժամկետանց վճարները,
վարկառուի ֆինանսական վիճակի էական վատթարացումը,
տնտեսական միջավայրի վատթարացումը, բացասական փոփոխությունները վարկառուի
շուկաներում:

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստը գնահատելիս ղեկավարությունը հիմնվում է
արժեզրկված վարկերի գծով դրամական միջոցների ապագա հոսքերի վերլուծության և
արժեզրկման հայտանիշ չունեցող վարկերի գծով վնաս կրելու իր նախկին փորձի վրա:
Հաճախորդներին տրված վարկերի գծով արժեզրկման պահուստը որոշելիս՝ ղեկավարությունն
առաջնորդվում է հետևյալ հիմնական ենթադրություններով.


չարժեզրկված վարկերի գծով Բանկը ձևավորում է խմբային պահուստ՝ հաշվի առնելով
տնտեսական միջավայրը և շուկայում վնաս կրելու իր փորձը:
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արժեզրկված վարկերի համար գրավադրված գույքի իրացվելի արժեքի որոշման համար
կիրառվում է 30% զեղչ գրավի սկզբնապես գնահատված արժեքի գծով, և գրավի իրացումից
մուտքերի ստացումը հետաձգվում է 12-ից 48 ամսով:

Այս գնահատումների փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկերի
արժեզրկման գծով պահուստի վրա:
Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության.
Հազար ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

76,189,680

46,825,318

Շարժական գույք

907,443

282,339

Շրջնառու միջոցներ

401,476

1,206,771

Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց
երաշխիքներ

4,357,310

1,001,971

Թանկարժեք զարդեր,ոսկու ջարդոն

7,047,341

5,707,812

24,953,989

7,483,498

1,884,741

519,658

586,534

4,269,380

4,871,706

539,732

121,200,220

67,836,479

Դրամական հոսքեր
Դրամական միջոցներ
Արժեթղթեր
Այլ
Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ (համախառն)

Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային արժեքներն են,
և պարտադիր չէ 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:
Վարկերի և փոխատվությունների համար գրավի հիմնական տեսակներն են.
Կորպորատիվ հաճախորդներին տրված վարկեր
Կորպորատիվ հաճախորդներին տրված վարկերի դիմաց գրավադրվում է.
 Կազմակերպությունների գործառնական ակտիվները՝ անշարժ, շարժական գույք,
պաշարները
 Ֆինանսական գործիքները՝ պարտքային և բաժնային արժեղթղթերը:

Անհատներին տրված վարկեր
Հիփոթեքային վարկերի դիմաց գրավադրվում է վարկի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքը:
Ավտոմեքենայի վարկերի դիմաց գրավադրվում են գնված ավտոմեքենաները: Ոսկու գրավով
վարկերն ապահովված են ոսկու գրավով: Այլ վարկերը հիմնականում ներառում են Բանկի
աշխատակիցներին տրամադրված վարկերը, որոնց համար ապահովություն են հանդիսանում
աշխատակիցների աշխատավարձերը: Սպառողական վարկերը գրավով ապահովված են ձեռք
բերվող ապրանքներով: Վարկային քարտերի ապահովվածություն հանդիսանում են դրամական
հոսքերը:
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20.3

Վարկային ռիսկին ենթարկվածություն

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի հինգ վարկառու (2016թ-ին՝ երկու), որոնց, այդ
թվում նրանց փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերի մնացորդները գերազանցում
են Բանկի սեփական կապիտալի 10%-ը: 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս վարկերի
ընդհանուր գումարը կազմում է 21,498,630 հազար դրամ (2016թ-ին ՝ 7,210,623 հազար դրամ):

20.4

Գրավադրված ակտիվներ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 9,033,265 հազար դրամ ընդհանուր գումարով
հաճախորդներին տրված վարկերը (2016թ-ին` 3,216,361 հազար դրամ) ծառայում են որպես
գրավ այլ փոխառությունների դիմաց:

20.5

Վարկերի ժամկետայնություն

Վարկային պորտֆելի ժամկետայնության վերլուծությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 34ում, որտեղ արտացոլված է հաշվետու ամսաթվից մինչև վարկերի պայմանագրով
նախատեսված մարման ժամկետն ընկած ժամանակահատվածը:
Ինչպես նշված է 32 ծանոթագրությունում, 31.12.17թ. և 31.12.16թ. դրությամբ վարկերի և
փոխատվությունների գնահատված իրական արժեքը մոտ է դրանց հաշվեկշռային արժեքին:
Վարկային պորտֆելին ներհատուկ պարտքային, արժութային և տոկոսային ռիսկը
բացահայտված է 35 ծանոթագրությունում: Կապակցված անձանց վերաբերյալ
տեղեկատվությունը բացահայտված է 31 ծանոթագրությունում:
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Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

Հող և
շենքեր

Համակարգիչներ
Վարձակալված
Ոչ
և կապի սարքա- Տնտեսական Փոխադրա
գույքի նյութական
վորումներ
գույք միջոցներ բրելավումներ ակտիվներ Ընդամենը

Սկզբնական արժեք
2016թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Ավելացում
Օտարում
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Ավելացում
Օտարում
Ձեռնարկատիրական
գործունեության
միավորման միջոցով
ձեռքբերված
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

1,732,302

1,698,345

669,969

122,650

201,881

500,962

4,926,109

166,141

79,404

83,387

-

43,235

2,297

374,464

-

(38,224)

(31,810)

-

-

-

(70,034)

1,898,443

1,739,525

721,546

122,650

245,116

503,259

5,230,539

9,647

374,219

208,427

-

59,614

467,950

1,119,857

-

(8,228)

(47,814)

(169,223)

(115,426)

-

(340,691)

2,382,672

691,893

704,841

197,175

155,997

226,069

4,358,647

4,290,762

2,797,409

1,587,000

150,602

345,301

1,197,278 10,368,352

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հող և
շենքեր

Համակարգիչներ
Վարձակալված
Ոչ
և կապի սարքա- Տնտեսական Փոխադրա
գույքի նյութական
վորումներ
գույք միջոցներ բրելավումներ ակտիվներ Ընդամենը

Կուտակված մաշվածություն
2016թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ

300,042

1,180,739

474,586

68,378

143,452

190,197

2,357,394

59,719

195,677

84,402

21,507

23,329

45,088

429,722

-

(38,224)

(31,810)

-

-

-

(70,034)

359,761

1,338,192

527,178

89,885

166,781

235,285

2,717,082

117,656

272,027

176,697

21,513

24,177

75,025

687,095

-

(7,652)

(40,267)

(169,201)

(56,758)

-

(273,878)

208,817

448,878

528,142

184,839

60,727

117,018

1,548,421

686,234

2,051,445

1,191,750

127,036

194,927

427,328

4,678,720

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

1,538,682

401,333

194,368

32,765

78,335

267,974

2,513,457

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

3,604,528

745,964

395,250

23,566

150,374

769,950

5,689,632

Տարվա մաշվածություն և
ամորտիզացիա
Օտարում
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Տարվա մաշվածություն և
ամորտիզացիա
Օտարում
Ձեռնարկատիրական
գործունեության
միավորման միջոցով
ձեռքբերված
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Հաշվեկշիռային արժեք

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ոչ նյութական ակտիվներում ներառված են 619,241
հազար դրամ հաշվեկշռային արժեքով Մայքրոսոֆտ համակարգչային ծրագրային ապահովման
օգտագործման իրավունքի արտոնագրերը (2016թ՝ 110,663 հազար դրամ):

Ամբողջությամբ մաշված ակտիվներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ամբողջությամբ
մաշված ակտիվների սկբնական արժեքը կազմում է 1,496,428 հազար դրամ (2016թ. 1,145,097
հազար դրամ):

Ներդրման փուլում գտնվող հիմնական միջոցներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ներդրման
փուլում գտնվող հիմնական միջոցների գումարը կազմում է 69,292 հազար դրամ (2016թ.`
39,184 հազար դրամ): Տվյալ սարքավորումները չեն ամորտիզացվում և դասակարգված են
համաձայն իրենց դասերի:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների սահմանափակումներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկը չի տիրապետել պարտավորությունների դիմաց
գրավադրված կամ որևէ այլ սահմանափակման ենթակա հիմնական միջոցների և ոչ նյութական
ակտիվների (2016թ.՝ նույնպես):

Պայմանագրային պարտավորություններ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի պայմանագրային պարտավորություններ
հիմնական միջոցների ձեռք բերման գծով 8,000 հազար դրամ գումարով (2016թ.՝454 հազար
դրամ), ոչ նյութական ակտիվների ձեռք բերման գծով 43,750 հազար դրամ գումարով
(2016թ.՝զրո):

22

Բռնագանձված ակտիվներ

Տարվա ընթացքում Բանկի կողմից տրամադրված վարկերի ապահովվածություն հանդիսացող
գրավների նկատմամբ սեփականության իրավունք ստանալու արդյունքում ձեռք բերված
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների մասնրամասները դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ներկայացված են ստորև.
Հազար ՀՀ դրամ
Անշարժ գույք
Այլ
Ընդամենը բռնագանձված ակտիվներ

2017

2016

2,180,288

677,800

63

63

2,180,351

677,863

Բռնագանձման ամսաթվի դրությամբ գրավը չափվում է չմարած վարկային պարտավորության
հաշվեկշռային արժեքից և գրավի իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:
Բանկի քաղաքականությունն է հետամուտ լինել այդ ակտիվների իրացմանը պատշաճ կերպով
և սեղմ ժամկետներում: Բանկը հիմնականում չի օգտագործում ոչ կանխիկ գրավները իր
սեփական գործունեության իրականացման համար: Ակտիվները չափվում են հաշվեկշռային
արժեքից և իրական արժեքից հանած վաճառքի ծախսումները նվազագույնով:

23

Այլ ակտիվներ

Հազար ՀՀ դրամ

Դրամային փոխանցումների և քլիրինգային համակարգերի
շրջանակներում ստացվելիք գումարներ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

1,384,344

687,460

126,227

61,398

1,510,571

748,858

(24,145)

(24,361)

1,486,426

724,497

Կանխավճարներ

323,644

94,813

Թանկարժեք մետաղներ

294,609

17,312

74,203

63,743

568

594

693,024

176,462

Այլ ստացվելիք գումարներ

Արժեզրկումից պահուստներ
Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ

Նյութեր և պաշարներ
Այլ ակտիվներ
Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական ակտիվներ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

Դրամային փոխանցումների և քլիրինգային համակարգերի
շրջանակներում ստացվելիք գումարներ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

1,384,344

687,460

126,227

61,398

1,510,571

748,858

(24,145)

(24,361)

1,486,426

724,497

Կանխավճարներ

323,644

94,813

Թանկարժեք մետաղներ

294,609

17,312

74,203

63,743

568

594

2,179,450

900,959

Այլ ստացվելիք գումարներ

Արժեզրկումից պահուստներ
Ընդամենը այլ ֆինանսական ակտիվներ

Նյութեր և պաշարներ
Այլ ակտիվներ

Ընդամենը այլ ակտիվներ

Այլ ակտիվների գծով արժեզրկման կորուստների պահուստի շարժը հետևյալն է.
Հազար ՀՀ դրամ

Ընդամենը

01 հունվար 2016

21,425

Տարվա ծախս

3,433

Զուտ դուրսգրում

(497)

31 դեկտեմբեր 2016

24,361

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման միջոցով ձեռքբերված

10,460

Տարվա ծախս

(33,614)

Զուտ դուրսգրում

22,938

31 դեկտեմբեր 2017

24,145

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Վարկեր ՀՀ ԿԲ-ից

1,530,540

1,207,694

Վարկեր առևտրային բանկերից

2,176,250

1,289,575

672

5,511

1,466

16,011

3,708,928

2,518,791

Լորո հաշիվներ
Այլ պարտավորություններ

Ընդամենը պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ

ՀՀ ԿԲ-ից այլ վարկեր հոդվածը ներառում է տարբեր միջազգային ծրագրերի շրջանակներում
ստացված վարկեր:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկում միջոցներ չունի որևէ բանկ, որի մնացորդը
գերազանցում է Բանկի սեփական կապիտալի 10%-ը (2016թ.` նույնպես):
2017 և 2016թթ. ընթացքում Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ այլ
խախտումներ:
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Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Ընթացիկ հաշիվներ և ցպահանջ ավանդներ
Անհատներ

16,467,309

13,427,080

Իրավաբանական անձինք

26,780,129

18,010,313

5,813,284

3,822,612

37,175,167

22,109,592

9,576,024

5,506,183

95,811,913

62,875,780

ՀՀ կառավարություն և պետական հիմնարկներ

Ժամկետային ավանդներ
Անհատներ
Իրավաբանական անձինք

Ընդամենը պարտավորություններ հաճախորդների
նկատմամբ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկում հաճախորդների ավանդների մնացորդները
2,358,716 հազար դրամ (2016թ-ին՝ 1,464,747 հազար դրամ) գումարով հանդիսանում են գրավ
Բանկի կողմից տրամադրված վարկերի դիմաց:

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվների և ավանդների կենտրոնացում
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի երեք հաճախորդներ կամ կապակցված
հաճախորդների խմբեր, որոնց միջոցների մնացորդները գերազանցում են Բանկի սեփական
կապիտալի 10%-ը (2016թ-ին՝ երեք): 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այդ մնացորդները
կազմում են 15,638,413 հազար դրամ (2016թ-ին՝ 18,550,412 հազար դրամ):

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Ժամկետային ավադներն ունեն հաստատուն տոկոսադրույքներ:
2017 և 2016թթ. ընթացքում Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ այլ
խախտումներ:
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Այլ փոխառություններ

Հազար ՀՀ դրամ

Փոխառություններ միջազգային և այլ ֆինանսական
կազմակերպություններից
Փոխառություններ ՀՀ կառավարությունից
Փոխառություններ տեղական ֆինանսական
կազմակերպություններից

Ընդամենը այլ փոխառություններ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

61,064,008

39,658,072

720,267

1,914,039

5,059,341

4,156,925

66,843,616

45,729,036

ֆինանսական կազմակերպությունների փոխառությունների կենտրոնացում
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկն ունի վեց պայմանագրային կողմ (2016թ-ին` վեց),
որոնց մնացորդները գերազանցում են Բանկի սեփական կապիտալի 10%-ը: 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս մնացորդների ընդհանուր արժեքը կազմում է 50,748,183
հազար դրամ (2016թ-ին` 35,916,527 հազար դրամ):
Այլ փոխառությունների մի մասն ունեն հաստատուն, մյուսները՝ փոփոխական
տոկոսադրույքներ:
2017 և 2016թթ. ընթացքում Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ այլ
խախտումներ:
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Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Պարտատոմսեր

8,733,830

3,812,886

Ընդամենը թողարկված պարտքային արժեթղթեր

8,733,830

3,812,886

Տարվա ընթացքում Բանկը հետ չի գնել իր կողմից թողարկված որևէ արժեթուղթ (2016թ.՝
նույնպես):
Հաշվետու ժամականաշրջանում Բանկը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների չվճարումներ կամ
այլ խախտումներ (2016թ.՝ ոչինչ):
Թողարկված պարտատոմսերը ներառում են հետևյալ թողարկումները՝
2017թ. դեկտեմբերի 4-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 24 ամիս ժամկետայնությամբ 9.5%
եկամտաբերությամբ 1,000,000 հազար ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով 100,000 հատ
սովորական պարտատոմս:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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2017թ. դեկտեմբերի 4-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 51 ամիս ժամկետայնությամբ 5.5%
եկամտաբերությամբ 5,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով 200,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
2017թ. հոկտեմբերի 2-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 51 ամիս ժամկետայնությամբ 5.75%
եկամտաբերությամբ 5,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով 200,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
2016թ. հոկտեմբերի 28-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 36 ամիս ժամկետայնությամբ 6.5%
եկամտաբերությամբ 1,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով 40,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
2016թ. հուլիսի 22-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 24 ամիս ժամկետայնությամբ 13%
եկամտաբերությամբ 400,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով 40,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
2016թ. հունիսի 17-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 36 ամիս ժամկետայնությամբ 7%
եկամտաբերությամբ 1,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով 40,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
2015թ. հունիսի 26-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 36 ամիս ժամկետայնությամբ 7.25%
եկամտաբերությամբ 2,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով 80,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
2014թ. հունիսի 11-ին Բանկի կողմից թողարկվել է 48 ամիս ժամկետայնությամբ 8%
եկամտաբերությամբ 1,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով 40,000 հատ սովորական
պարտատոմս:
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Այլ պարտավորություններ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Աշխատավարձ և նմանատիպ վճարներ

678,010

513,458

Մատակարարներին վճարվելիք գումարներ

456,367

100,358

Այլ ֆինանսական պարտավորություններ

548,953

232,571

1,683,330

846,387

Այլ վճարվելիք հարկեր

57,137

83,307

Այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ

84,750

27,402

141,887

110,709

1,825,217

957,096

Ընդամենը այլ ֆինանսական պարտավորություններ

Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական պարտավորություններ
Ընդամենը այլ պարտավորություններ

29

Բաժնետիրական կապիտալ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի գրանցված և ամբողջությամբ վճարված
բաժնետիրական կապիտալը կազմում էր 8,803,655 հազ. դրամ: Համաձայն Բանկի
կանոնադրության, բաժնետիրական կապիտալը կազմված է թվով 1,760,731 հատ սովորական
անվանական բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 5,000 դրամ անվանական արժեքով:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Բանկի բաժնետերերն են՝
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
Վճարված
բաժնետիրական կապիտալ

"Ֆլեշ" ՍՊԸ
Բարսեղ Բեգլարյան
Վերակառուցման և Զարգացման
Եվրոպական Բանկ
Ռուռալ Իմպուլս Հիմնադրամ II Էս
Էյ ՍԻԿԱՎ-ՍԻՖ ԲԸ
Այլ բաժնետերեր

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Բաժնեմասը
Վճարված
վճարված
բաժնետիրակապիտալում
% կան կապիտալ

Բաժնեմասը
վճարված
կապիտալում
%

6,402,640

72.73%

6,402,640

72.73%

1,614,285

18.33%

-

-

-

-

1,596,880

18.14%

755,315

8.58%

755,315

8.58%

31,415

0.36%

48,820

0.55%

8,803,655

100%

8,803,655

100%

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի կողմից հետ գնված բաժնետոմսեր չեն եղել:
Սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերը ունեն մեկ ձայնի իրավունք Բանկի տարեկան և
ընդհանուր ժողովներում և իրավունք ստանալու շահաբաժին:
Բանկի բաժնետիրական կապիտալի համալրումը բաժնետերերի կողմից կատարվել է ՀՀ
դրամով և նրանք իրավունք ունեն ստանալ շահաբաժին և բաշխել շահույթը ՀՀ դրամով:
Բաշխման ենթակա Բանկի պահուստները սահմանափակվում են կուտակված շահույթով՝
հաշվարկված համաձայն ՀՀ օրենսդրության: 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 Բանկի
կանոնադրության, որը նախատեսում է պահուստի ստեղծում այդ նպատակների համար ոչ
պակաս քան հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում արտացոլված բաժնետիրական
կապիտալի 15 %-ի չափով:

30

Պայմանական պարտավորություններ

Իրավական և հարկային պարտավորություններ
Հայաստանում հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է, և նրան բնորոշ է օրենսդրության,
պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների հաճախակի
փոփոխությունները, որոնք երբեմն անհասկանալի են, հակասական և ենթակա տարբեր
մեկնաբանությունների: Հարկերը ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրման հարկային
մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել տույժեր և տուգանքներ: Հարկային
օրենսդրության խախտման դեպքում, հարկային մարմինների կողմից չի կարող կիրառվել
հավելյալ հարկերի պարտադրումներ, տույժեր և տուգանքներ, ավելի քան ստուգման նախորդող
հաշվետու 3 տարիների համար:
Այս հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել հարկային ռիսկեր, որոնք ավելի
զգալի են քան այլ երկներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ պատշաճ կերպով կատարել է
իր հարկային պարտավորությունները, հիմնվելով Հայաստանում կիրառվող հարկային
օրենսդրության, պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների իր
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մեկնաբանությունների վրա: Այնուամենայնիվ, համապատասխան մարմինների
մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և եթե ղեկավար մարմիններին հաջողվի
հարկադրել իրենց մեկնաբանությունները, ապա այս ֆինանսական հաշվետվությունների վրա
ազդեցությունը կարող է էական լինել:
Ղեկավարությունը համոզված է, որ Բանկն իր գործունեությունը ծավալում է օրենսդրությամբ
նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և ամբողջությամբ կատարել է իր հարկային
պարտավորությունները:
Բանկին ներկայացվող դատական հայցերի առումով Բանկի ղեկավարությունը համոզված է, որ
դրանց հետևանքով առաջացող պարտավորությունները էական ազդեցություն չեն ունենա
Բանկի ֆինանսական վիճակի կամ ապագա գործառնությունների արդյունքների վրա:

Պարտքային ռիսկ պարունակող պարտավորություններ, երաշխիքներ և այլ
ֆինանսական պայմանագրեր
Իր գործունեության ընթացքում Բանկը տրամադրում է իր հաճախորդներին հետհաշվեկշռային
ռիսկ պարունակող ֆինանսական գործիքներ: Նշված ֆինանսական գործիքները, որոնք ունեն
վարկային ռիսկի տարբեր մակարդակներ, չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվության մեջ:
Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անվանական կամ պայմանագրային գումարները հետևյալն են.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Վարկերի և վարկային գծերի գծով
պարտավորվածություններ

6,895,624

3,073,883

Վարկային քարտերի գծով պարտավորվածություններ

5,735,273

4,081,670

941,310

669,290

1,153,195

154,564

156,490

109,272

14,881,892

8,088,679

Չօգտագործված օվերդրաֆտներ
Երաշխիքներ և ակրեդիտիվներ
Ֆակտորինգային պայմանագրեր
Ընդամենը պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ

Վարկային պարտավորությունների, երաշխիքների և այլ ֆինանսական միջոցների պարտքային
ռիսկի առավելագույն չափը լավագույնս ներկայացված է այս պարտավորությունների և
պայմանական պարտավորությունների ընդհանուր գումարով:

Պարտավորություններ գործառնական վարձակալության գծով –Բանկը որպես
վարձակալ
Բանկն իր գործունեությունն ապահովելու նպատակով կնքում է առևտրային վարձակալության
պայմանագրեր փոխադրամիջոցներ, շենք և տարածքներ վարձակալելու նպատակով:
Չեղյալ չհայտարարվող գործառնական վարձակալության գծով վճարվելիք ապագա ընդհանուր
նվազագույն վարձավճարների կառուցվածքը հետևյալն է.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Մինչև 1 տարի

419,569

377,459

Ընդամենը պարտավորություններ գործառնական
վարձակալության գծով

419,569

377,459
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Կապիտալ բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացահայտված է 21
ծանոթագրությունում:

Ապահովագրություն
Հայաստանում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում, և այլ երկրներին
հատուկ բազմաթիվ ապահովագրության ձևաչափեր հիմնականում դեռևս կիրառելի չեն: 2017-ի
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող շենքերը և
փոխադրամիջոցները ապահովագրված են: Բանկն ունի բանկային ռիսկերի համալիր
ապահովագրություն էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործությունների և
մասնագիտական պատասխանատվության համար, ինչպես նաև ընդհանուր
պատասխանատվության ապահովագրություն:
Սկսած 2005թ. Բանկը հանդիսանում է ավանդների պարտադիր ապահովագրական
համակարգի անդամ: Նշված համակարգը գործում է համաձայն ՀՀ 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 դրամ
ընդհանուր գումարով (մինչև 5,000 հազար դրամ արտարժույթով ավանդների դեպքում) Բանկի
սնանկացման և բանկային արտոնագրի հետ կանչման դեպքում:

31

Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» 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 բաժնետերերը, ղեկավար
անձնակազմի անդամները, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձիք և նրանց կողմից
վերահսկվող կազմակերպությունները:
Բանկի վերջնական վերահսկող է համարվում ՀՀ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը, ով
հանդիասնում է Բանկի բաժնետեր "Ֆլեշ" ՍՊԸ-ի սեփականատերը:
Բանկն իր գործունեության ընթացքում ներգրավված է լինում կապակցված կողմերի հետ մի
շարք գործարքներում: Այդ գործարքները ներառում են վարկերը, ավանդները և այլն: Նշված
գործարքները իրականացվել են՝ շուկայում գործող պայմաններից և տոկոսադրույքներից
ելնելով:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
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Գործարքների ծավալները, մնացորդները տարվա վերջի դրությամբ և տարվա եկամուտ և
ծախսերը հետևյալն են.
2016

2017
Հազար ՀՀ դրամ

Ղեկավար
անձնակազմը և
կապակ-ցված
կողմեր

Բաժնետերեր և
կապակց- ված
կողմեր

Ղեկավար
անձնակազմը և
կապակցված
կողմեր

-

386,374

-

430,984

3,192,494

391,948

-

3,427,527

(1,459,537)

(504,516)

-

(3,472,137)

1,732,957

273,806

-

386,374

(17,763)

(4,309)

-

(4,507)

1,715,194

269,497

-

381,867

Բաժնետերեր և
կապակցված
կողմեր

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Վարկի մնացորդը 1 հունվարի
դրությամբ, համախառն
Տարվա ընթացքում տրամադրված
վարկեր
Տարվա ընթացքում մարված վարկեր
Վարկի մնացորդը դեկտեմբերի 31
դրությամբ, համախառն
Արժեզրկումից պահուստ
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
Մնացորդը հունվարի 1-ի դրությամբ

824,537

Տարվա ընթացքում ստացված

2,524,130

Տարվա ընթացքում վճարված

(3,348,667)

Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

2,081,326

-

439,134
-

-

-

(1,695,923)

-

824,537

Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ
Ավանդներ 1 հունվարի դրությամբ

2,530,863

8,001,860

9,487,669

6,322,342

Տարվա ընթացքում ստացված
ավանդներ

148,555,315

41,337,870

113,681,275

39,589,886

Տարվա ընթացքում վճարված
ավանդներ

(145,477,869)

(48,942,798)

(120,638,081)

(37,910,368)

Ավանդներ դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

5,608,309

396,932

2,530,863

8,001,860

416,504

-

28,785

-

Տրված երաշխիքներ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
Տոկոսային եկամուտ վարկերի գծով

56,309

16,214

-

60,190

Վարկերի կորուստի գծով
(ծախս)/վերադարձ

(17,763)

198

-

6,892

-

-

2,567

853

Արտարժույթի առք ու վաճառքից
զուտ եկամուտ/(վնաս)

(20,583)

3,330

(23,310)

5,544

Զուտ օգուտ/(վնաս) արտարժույթի
վերագնահատումից

(29,865)

15,913

85,766

(8,869)

Տոկոսային ծախսեր միջազգային
կազմակերպություններից
ներգրաված միջոցների դիմաց

(46,618)

-

(166,500)

-

(225,858)

(18,264)

(113,039)

(207,228)

Միջնորդավճարների գծով եկամուտ

Տոկոսային ծախսեր հաճախորդներ
ավանդների գծով
Միջնորդավճարների գծով ծախսեր
Վարձակալության գծով ծախսեր

3,848

6,154

(21,440)

-

(17,400)

(78,211)

(17,400)

(55,627)

Բանկի հետ կապված անձանց տրամադրված վարկերը վճարման են ենթակա 1-ից 12
տարիների ընթացքում և դրանց տոկոսադրույքը կազմում է 4%-24% (2016թ.՝ 6%-17%):
Ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված փոխհատուցումները հետևյալն են.
2017

2016

Աշխատավարձ և պարգևատրումներ

281,813

277,753

Ընդամենը ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված
փոխհատուցումներ

281,813

277,753

Հազար ՀՀ դրամ

32

Իրական արժեքի չափումը

Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները ներկայացվում են
համաձայն իրական արժեքի հիերարխիայի: Այս հիերարխիան բաժանում է ֆինանսական և ոչ
ֆինանսական ակտիվներն ու պարտավորությունները երեք մակարդակների՝ հիմք ընդունելով
դրանց իրական արժեքի չափման ժամանակ օգտագործված գործիքների նշանակալիությունը:
Իրական արժեքի հիերարխիան ունի հետևյալ երեք մակարդակները՝
Մակարդակ 1 - նույն ակտիվների և պարտավորությունների գծով ակտիվ շուկաներում
գնանշվող գները (չճշգրտված).
Մակարդակ 2- Մակարդակ 1-ում ներառված գնանշվող գներից տարբեր այլ ելակետային
տվյալներ, որոնք ակտիվի և պարտավորության համար դիտարկելի են ուղղակիորեն (այսինքն՝
որպես գներ) և թե° անուղղակիորեն (այսինքն՝ գների հիման վրա ստացվող):
Մակարդակ 3 - ակտիվի կամ պարտավորության գծով ելակետային տվյալներ, որոնք հիմնված
չեն դիտարկվող շուկայական տվյալների վրա (ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալներ):

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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32.1 Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ
Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների իրական արժեքը, որոնք ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում չեն չափվել իրենց իրական արժեքով և ըստ մակարդակի վերլուծում է
դրանք իրական արժեքի հիերարխիայում, թե իրական արժեքի չափումը որ դասում է
դասակարգված:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը
իրական
արժեք

Ընդամենը
հաշվեկշռային
արժեք

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

38,044,426

-

38,044,426

38,044,426

Պահանջներ բանկերին և այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

-

12,425,722

-

12,425,722

12,425,722

Հաճախորդներին տրված վարկեր

-

119,167,143

-

119,167,143

119,167,143

Այլ ակտիվներ

-

1,486,426

-

1,486,426

1,486,426

Պարտավորություններ բանկերի
նկատմամբ

-

3,708,928

-

3,708,928

3,708,928

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և
ավանդներ

-

95,811,913

-

95,811,913

95,811,913

Այլ փոխառություններ

-

66,843,616

-

66,843,616

66,843,616

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

-

8,733,830

-

8,733,830

8,733,830

Այլ պարտավորություններ

-

1,683,330

-

1,683,330

1,683,330

Ֆինանսական ակտիվներ

Ֆինանսական պարտավորություններ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը
իրական
արժեք

Ընդամենը
հաշվեկշռային
արժեք

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

38,617,733

-

38,617,733

38,617,733

Պահանջներ բանկերին և այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

-

13,275,107

-

13,275,107

13,275,107

Հաճախորդներին տրված վարկեր

-

66,116,539

-

66,116,539

66,148,947

Այլ ակտիվներ

-

724,497

-

724,497

724,497

Ֆինանսական ակտիվներ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
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2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը
իրական
արժեք

Ընդամենը
հաշվեկշռային
արժեք

Պարտավորություններ բանկերի
նկատմամբ

-

2,518,791

-

2,518,791

2,518,791

Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և
ավանդներ

-

62,875,780

-

62,875,780

62,875,780

Այլ փոխառություններ

-

45,729,036

-

45,729,036

45,729,036

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

-

3,812,886

-

3,812,886

3,812,886

Այլ պարտավորություններ

-

846,387

-

846,387

846,387

Ֆինանսական պարտավորություններ

Պահանջներ և պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
Մեկ ամիս մարման ժամկետ ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների համար,
հաշվեկշռային արժեքը մոտավոր արտացոլում է իրական արժեքը, քանի որ այս ֆինանսական
գործիքների մարման ժամկետները բավականին կարճ են: Մեկ ամսից ավելի մարման ժամկետ
ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը սահմանվում է ակնկալվող
ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից ելնելով և զեղչվում է տարվա վերջի
դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում համընկնում
են գործող տոկոսադրույքներին:
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Փոփոխվող դրույքաչափերով գործիքների իրական արժեքը հավասար է նրանց հաշվեկշռային
արժեքին: Այն միջոցների գնահատաված իրական արժեքները, որոնք ունեն ֆիքսված
տոկոսադրույք, սահմանվում են ելնելով ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի
հաշվարկից, որոնք զեղչվում են նման պարտքային ռիսկ և մարման ժամկետ ունեցող
գործիքների ընթացիկ տոկոսադրույքներով: Կիրառվելիք տոկոսադրույքերը կախված են
վարկառուի վարկային ռիսկից և տատանվում են 4% մինչև 24% տարեկան (2016թ. 6% մինչև
24% տարեկան):
Արժեզրկված վարկերի իրական արժեքը հաշվարկվում է գրավի առարկայի վաճառքից
ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի հիման վրա: Գրավի առարկայի արժեքը հիմնված է
անկախ, մասնագիտական որակավորում ունեցող գույքի գնահատողի իրականացրած
գնահատումների վրա:
Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների նկատմամբ
Ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների ավանդների իրական արժեքը
գնահատվում է օգտագործելով զեղչված դրամական միջոցների հոսքերի մեթոդը, կիրառելով
նմանատիպ մարման ժամկետ ունեցող ավանդների համար առաջարկվող դրույքաչափերը:
Ցպահանջ վճարվելիք ավանդների իրական արժեքը հաշվետու ամսաթվին վճարվելիք գումարն
է:
Այլ փոխառություններ
Ֆիքսված և չգնանշվող տոկոսադրույքներով ավանդների և փոխառությունների գնահատված
իրական արժեքը սահմանվում է, ելնելով ակնկալվող ապագա դրամական հոսքերի հաշվարկից,
որոնք զեղչվում են նմանատիպ մարման ժամկետ ունեցող նոր պարտքային գործիքների
տոկոսադրույքներով:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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32.2 Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր

-

29,151,116

-

29,151,116

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ

-

21,534

-

21,534

Ընդամենը

-

29,172,650

-

29,172,650

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

-

3,253

-

3,253

Ընդամենը

-

3,253

-

3,253

Զուտ իրական արժեք

-

29,169,397

-

29,169,397

Ֆինանսական ակտիվներ

Ֆինանսական
պարտավորություններ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Մակարդակ 1 Մակարդակ 2 Մակարդակ 3

Ընդամենը

Ֆինանսական ակտիվներ
Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր

-

26,846,105

-

26,846,105

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ

-

162,677

-

162,677

Ընդամենը

-

27,008,782

-

27,008,782

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

-

847

-

847

Ընդամենը

-

847

-

847

Զուտ իրական արժեք

-

27,007,935

-

27,007,935

Ֆինանսական
պարտավորություններ

Ածանցյալներ
Երբ ածանցյալները շրջանառվում են կա՛մ բորսայում, կա՛մ բորսայից դուրս, Բանկը
օգտագործում է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ փակման գինը: Այս պայմանագրերի իրական
արժեքները գնահատվում են՝ օգտագործելով այն գնահատման մեխանիզմը, որը
առավելագույնս մեծացնում է դիտարկելի շուկայի գործիքների օգտագործումը: Բանկի կողմից
ներդրվող ածանցյալների մեծամասնությունը ներառված է 2-րդ մակարդակում և բաղկացած է
արտարժութային սվոփ պայմանագրերից:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Չգնանշվող ՀՀ և այլ երկրների բաժնեմասային ներդրումներ
Բանկի ներդրումների իրական արժեքը չգնանշվող ՀՀ բաժնեմասային արժեթղթերում չի կարող
արժանահավատորեն գնահատվել և հետևաբար դուրս է մնում այս բացահայտումից: Սեփական
կապիտալի այս ներդրումների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության համար տես Ծան. 19-ը:

33

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվանցում

Իր գործունեության ընթացքում Բանկը ֆինանսական գործիքների հետ իրականացնում է
տարբեր գործառնություններ, որոնք կարող են ներկայացվել զուտ արժեքով, եթե գոյություն ունի
օրենսդրորեն հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների հաշվանցում,
ինչպես նաև մտադրություն իրականացնելու հաշվանցում կամ միաժամանակ իրացնելու
ակտիվը և մարելու պարտավորությունը:
Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվներն ու ֆինանսական
պարտավորությունները, որոնք հաշվանցված են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության
մեջ, կամ ենթակա են կատարման համաձայն հաշվանցման գլխավոր համաձայնագրի կամ
համանման պայմանագրերի, որը ներառում է նմանատիպ ֆինանսական գործիքները, անկախ
այն բանից, դրանք հաշվանցվել են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետության մեջ թե ոչ:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Կապակցված գումարներ, որոնց գծով
ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում հաշվանցում չի
իրականացվել

Ճանաչված
ֆինանսական
ակտիվներ/
պարտավորո
ւթյուն-ների
համախառն
գումար

Ճանաչված
ֆինանսական
ակտիվների/պա
րտավորությունն
երի համախառն
գումար՝
հաշվանցված
ֆինանսական
վիճակի մասին
հաշվետվությունում

Ֆինանսական
ակտիվների
զուտ գումար՝
ներկայացված
ֆինանսական
վիճակի մասին
հաշվետվությունում

Ֆինանսական
վիճակի մասին
հաշվետվությունում
չճանաչված
ֆինանսա-կան
գործիքներ

Ստացված
դրամական
ապահովում

8,303,361

-

8,303,361

(8,303,361)

-

Ճանաչված
ֆինանսական
ակտիվների/
պարտավորությունների
համախառն
գումար

Ճանաչված
ֆինանսական
ակտիվների/
պարտավորությունների
համախառն
գումար՝
հաշվանցված
ֆինանսական
վիճակի մասին
հաշվետվությունում

Ֆինանսական
ակտիվների
զուտ գումար՝
ներկայացված
ֆինանսական
վիճակի մասին
հաշվետվությունում

Ֆինանսական
վիճակի մասին
հաշվետվությունում
չճանաչված
ֆինանսա-կան
գործիքներ

Ստացված
դրամական
ապահովում

7,810,302

-

7,810,302

(7,810,302)

-

Զուտ

Ֆինանսական ակտիվներ
Հակադարձ հետգնման
պայմանագրեր (Ծանոթ.
17,20)

Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կապակցված գումարներ, որոնց գծով
ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում հաշվանցում չի
իրականացվել

Զուտ

Ֆինանսական ակտիվներ
Հակադարձ հետգնման
պայմանագրեր (Ծանոթ.
17,20)

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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34

Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային
վերլուծություն

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորություններն ըստ
սպասվելիք մարման ժամկետների: Բանկի չզեղչված պայմանագրային պարտավորությունների
մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 35.3-ում:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Ցպահանջ և
մինչև 1
ամիս

1-ից մինչև
12 ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

38,044,426

-

38,044,426

-

-

-

38,044,426

Պահանջներ բանկերի և այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

10,070,665

2,107,353

12,178,018

244,887

2,817

247,704

12,425,722

10,334

11,200

21,534

-

-

-

21,534

-

3,213,510

1,875,472 26,024,728

29,238,238

Հաճախորդներին տրված վարկեր

8,254,556

36,361,848

44,616,404 50,496,023 24,054,716 74,550,739

119,167,143

Այլ ակտիվներ

1,486,426

-

57,866,407

41,693,911

906,201

1,726,726

2,632,927

1,076,001

-

1,076,001

3,708,928

51,601,665

40,614,165

92,215,830

3,555,578

40,505

3,596,083

95,811,913

3,253

-

3,253

-

-

-

3,253

5,420,641 54,836,994

66,843,616

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

12 ամսից
ավելի,
ենթահանրագումար

Ընդամենը

Ակտիվներ

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ
Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումներ

3,213,510 24,149,256

1,486,426

-

-

-

1,486,426

99,560,318 74,890,166 25,933,005 100,823,171 200,383,489

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի
նկատմամբ
Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ
Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

479,338

11,527,284

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

Այլ փոխառություններ

64,282

1,852,300

1,916,582

6,817,248

-

6,817,248

8,733,830

Այլ պարտավորություններ

1,683,330

-

1,683,330

-

-

-

1,683,330

54,738,069

12,006,622 49,416,353

55,720,475 110,458,544 60,865,180

5,461,146 66,326,326 176,784,870

Զուտ Դիրք

3,128,338 (14,026,564) (10,898,226) 14,024,986 20,471,859 34,496,845

Կուտակված ճեղքվածք

3,128,338 (10,898,226)

23,598,619

3,126,760 23,598,619
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2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Ցպահանջ և
մինչև 1
ամիս

1-ից մինչև
12 ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

38,617,733

-

38,617,733

-

-

-

38,617,733

Պահանջներ բանկերի և այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

12,108,488

985,316 13,093,804

181,303

-

181,303

13,275,107

-

-

-

162,677

941,225 17,603,285

26,901,944

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

12 ամսից
ավելի,
ենթահանրագումար

Ընդամենը

Ակտիվներ

Ածանցյալ ֆինանսական
ակտիվներ
Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումներ
Հաճախորդներին տրված վարկեր
Այլ ակտիվներ

162,677

-

684

9,297,975

162,677

9,298,659 16,662,060

3,266,878 23,180,608 26,447,486 30,082,992
724,497

-

724,497

-

9,618,469

39,701,461

66,148,947

-

-

724,497

54,880,957 33,463,899 88,344,856 46,926,355 10,559,694 57,486,049 145,830,905

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ բանկերի
նկատմամբ
Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ
Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Այլ փոխառություններ

282,732

1,298,510

1,581,242

937,549

-

937,549

2,518,791

36,734,462

25,303,751

62,038,213

822,159

15,408

837,567

62,875,780

847

-

847

-

-

-

847

3,982,237 35,680,567

45,729,036

495,936

9,552,533 10,048,469 31,698,330

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

15,467

977,719

993,186

2,819,700

-

2,819,700

3,812,886

Այլ պարտավորություններ

846,387

-

846,387

-

-

-

846,387

3,997,645 40,275,383

115,783,727

6,562,049

30,047,178

38,375,831

37,132,513 75,508,344 36,277,738

Զուտ Դիրք

16,505,126 (3,668,614)

Կուտակված ճեղքվածք

16,505,126
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12,836,512

12,836,512

10,648,617

17,210,666

23,485,129 30,047,178

Ռիսկի կառավարում

Բանկային գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն և այդ
գործունեությունը ենթադրում է ռիսկերի որոշակի աստիճանի և համադրությունների
վերլուծություն, գնահատում, ընդունում և կառավարում:
Ռիսկերի կառավարումը Բանկն իրականացնում է բացահայտման, գնահատման և
մոնիթորինգի մշտական գործընթացների, ինչպես նաև ռիսկերի սահմանաչափերի
հաստատման և ներքին վերահսկողության այլ միջոցառումների միջոցով: Ռիսկերի
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կառավարման գործընթացը էական նշանակություն ունի Բանկի շահութաբերության
կայունության ապահովման գործում, և Բանկի յուրաքանչյուր աշխատակից
պատասխանատվություն է կրում իր պարտականությունների հետ կապված ռիսկերի
առաջացման համար: Բանկի գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային, իրացվելիության,
շուկայական և գործառնական ռիսկերի:

Ռիսկերի կառավարման կառուցվածք
Ռիսկերի կառավարումն իրականացվում է Բանկի կառուցվածքային տարբեր մակարդակներում:

Բանկի Խորհուրդ
Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման ընդհանուր վերահսկողության,
ռազմավարության հաստատման և ռիսկերի կառավարման սկզբունքների հաստատման
համար:

Բանկի վարչություն
Բանկի վարչությունը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման գործընթացի վերահսկման
համար:

Խորհրդին կից աուդիտի և ռիսկերի կառավարման հանձնաժողով
Ռիսկերի կոմիտեն ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ռիսկերի կառավարման
ռազմավարության, սկզբունքների, հայեցակարգերի, քաղաքականության և սահմանների
մշակման ու կիրառման համար: Այն պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման կարևոր
խնդիրների համար և վերահսկում է դրանց նկատմամբ ընդունված համապատասխան
որոշումների կատարումը:

Ակտիվների և պասիվների կառավարման հանձնաժողով
Ակտիվների և պասիվների կառավարման հանձնաժողովը պատասխանատվություն է կրում
իրացվելիության և շուկայական ռիսկերի կառավարման, բանկի ակտիվների և
պարտավորությունների կառավարման համար, իր լիազորությունների շրջանակներում
որոշումներ է կայացնում վերոհիշյալ ռիսկերի գծով:

Վարկային կոմիտե
Վարկային կոմիտեները իրենց իրավասությունների շրջանակներում որոշումներ են ընդունում
պարտքային ռիսկի ընդունման վերաբերյալ, պատասխանատվություն են կրում պարտքային
ռիսկի զսպմանն ուղղված սահմանաչափերի պահպանման համար:

Ռիսկերի կառավարման վարչություն
Ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումը պատասխանատու է բանկային ռիսկերի
բացահայտման, գնահատման, վերլուծության, մոնիտորինգի և հսկողության համար: Այն
պատասխանատու է նաև ռիսկերի գնահատման համապատասխան հաշվետվությունների
բազայի ստեղծման համար:

Ներքին աուդիտ
Բանկի կողմից իրականացվող ռիսկի կառավարման գործընթացը յուրաքանչյուր տարի
աուդիտի է ենթարկվում ներքին աուդիտի բաժնի կողմից, որը ստուգում է ինչպես
ընթացակարգերի ամբողջականությունը, այնպես էլ Բանկի գործունեության
համապատասխանությունը ընթացակարգերին: Ներքին աուդիտի բաժինը անցկացված
ստուգումների արդյունքները քննարկում է ղեկավարության հետ և իր եզրակացություններն ու
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առաջարկները ներկայացնում է Խորհրդին կից Աուդիտի և ռիսկերի կառավարման
հանձնաժողով:

Ռիսկի գնահատման և ռիսկերի ներկայացման համակարգեր
Բանկի ռիսկերը գնահատվում են այն մեթոդով, որն արտացոլում է ինչպես սպասվող կորուստը,
որը հնարավոր է սովորական գործունեության ընթացքում, այնպես էլ անսպասելի
կորուստները, որոնք իրենցից ներկայացնում են փաստացի ամենաշատ կորուստների արժեքը
ըստ վիճակագրական մոդելների հիմքի: Մոդելում կիրառվում են նախորդ փորձից ստացված և
շտկված հնարավորությունների նշանակությունները, հաշվի առնելով տնտեսական
պայմանները: Բանկը նաև մոդելավորում է «վատագույն դեպքերը», որոնք տեղ կունենան քիչ
հավանական թվացող դեպքերի առաջացման ժամանակ:
Ռիսկերի մոնիթորինգը և կառավարումը հիմնականում հիմնված է Բանկի կողմից սահմանված
ռիսկերի սահմանաչափերի վրա: Այս սահմանաչափերը արտացոլում են Բանկի գործարար
ռազմավարությունը և շուկայական պայմանները, որոնցում գործում է Բանկը, ինչպես նաև
Բանկի համար ընդունելի ռիսկի մակարդակը, որը Բանկը պատրաստ է ընդունել, ընդ որում
հատուկ ուշադրություն է դարձվում առանձին բնագավառների վրա: Բացի դրանից, Բանկը
վերահսկում և գնահատում է իր ընդհանուր կարողությունը կրել ռիսկեր՝ կապված բոլոր
տեսակի ռիսկերի և գործառնությունների համապարփակ դիրքերի հետ:
Գործունեության բոլոր տեսակների գծով ստացվող տեղեկատվությունը ուսումնասիրվում և
մշակվում է ռիսկերի վերլուծության, վերահսկողության և գնահատման նպատակով: Տվյալ
տեղեկատվությունը բացատրություններով ներկայացվում է Բանկի վարչությանը:
Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություններ վարկային ռիսկի համապարփակ չափի,
ռիսկի սահմանված սահմանաչափերի բացառությունների վերաբերյալ, արտարժութային
ռիսկի, իրացվելիության ցուցանիշների և սթրես թեստերի վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր ամիս
տրամադրվում է ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ըստ տնտեսության ճյուղերի
կենտրոնացումների: Ակտիվների և պասիվների կառավարման հանձնաժողովը և վարկային
ռիսկերի գնահատման հանձնաժողովը ամսեկան կտրվածքով ստանում են ռիսկերի վերաբերյալ
մանրամասն հաշվետվություն, որը պարունակում է ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
Բանկի ռիսկերի գնահատման և համապատասխան որոշումների կայացման համար:
Բանկի բոլոր մակարդակների համար կազմվում են ռիսկերի վերաբերյալ տարբեր
հաշվետվություններ, որոնք տարածվում են, որպեսզի Բանկի բոլոր բաժիններին ապահովեն
հասանելիություն ընդհանուր, անհրաժեշտ և ժամանակին համապատասխան
տեղեկատվությանը:
Յուրաքանչյուր օր անց է կացվում կարճատև նիստ ղեկավարության և Բանկի այլ
աշխատակիցների մասնակցությամբ, որտեղ քննարկվում են սահմանված սահմանաչափերի
պահպանումը, վերլուծվում է ռիսկը ներառյալ արժեքի ներդրումները, իրացվելիությունը, ինչպես
նաև ռիսկի մակարդակում փոփոխությունները:

Ռիսկի նվազեցում
Բանկը ռիսկերի կառավարման շրջանակներում կիրառում է ածանցյալ և այլ գործիքներ
դիրքերի կառավարման համար, որոնք առաջանում են տոկոսադրույքների, տարադրամների,
ակցիաների արժեքի փոփոխության ռիսկի, պարտքային ռիսկի ինչպես նաև ըստ
նախատեսված գործարքների դիրքերի փոփոխությունների հետևանքով:

Ռիսկի չափազանց կենտրոնացումներ
Ռիսկի կենտրոնացումները առաջանում են, երբ մի շարք գործընկերներ իրականացնում են
նմանատիպ գործունեություն, կամ գործունեությունը կատարվում է միևնույն շրջանում, կամ
նրանք ունեն համանման տնտեսական հատկանիշներ, և տնտեսական, քաղաքական կամ այլ
պայմաններում փոփոխության արդյունքում ցուցաբերում են նմանատիպ ազդեցություն այդ
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գործընկերների պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ունակության վրա:
Ռիսկի կենտրոնացումները արտացոլում են Բանկի գործունեության արդյունքների
հարաբերական զգայունությունը պայմանների փոփոխություններին, որոնք ազդեցություն են
ունենում կոնկրետ բնագավառի կամ աշխարհագրական շրջանի վրա:
Ռիսկի չափազանց կենտրոնացումներից խուսափելու համար, Բանկի քաղաքականությունը և
գործընթացները ներառում են հատուկ սկզբունքներ, ուղղված բազմաբնույթ պորտֆելի
պահպանմանը: Իրականացվում է կառավարում ռիսկի սահմանված կենտրոնացումներով:

35.1 Պարտքային ռիսկ
Բանկի գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային ռիսկի` կապված վարկառուի կողմից
պարտավորության չկատարելու հետ, որը Բանկին կորուստներ կարող է պատճառել:
Պարտքային ռիսկը Բանկի կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով էլ Բանկն այն առանձնակի
ուշադրությամբ է վերահսկում: Պարտքային ռիսկը կապված է հիմնականում վարկային
գործառնությունների հետ, որոնք հանգեցնում են վարկերի և փոխատվությունների
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: Պարտքային ռիսկի կառավարումը և վերահսկողությունը
իրականացվում է Ռիսկերի կառավարման վարչության կողմից և հաշվետվությունները
պարբերաբար ներկայացվում են Բանկի Խորհրդին և վարչությանը:
Բանկի ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը լավագույնս ներկայացնում է նրանց
պարտքային ռիսկի առավելագույն ենթարկվածությունը` առանց հաշվի առնելու պահվող գրավը
կամ պարտքի որակի բարելավման այլ միջոցները:

35.1.1 Պարտքային ռիսկի առավելագույն չափի կենտրոնացումներ
Աշխարհագրական սեգմենտներ
Պարտքային ռիսկի ենթարկվող ակտիվներն ամբողջությամբ տեղաբաշխված են ՀՀ
տարածքում:

35.1.2 Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկողություն և զսպողական
քաղաքականություն
Բանկը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները՝ մեկ փոխառուի կամ փոխառուների
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 ապրանքների,
արդյունաբերության ճյուղերի և երկրների վարկային ռիսկի սահմանաչափերը հաստատվում են
եռամսյակային կտրվածքով Բանկի Խորհրդի կողմից:
Վարկային պորտֆելի պարտքային ռիսկի կենտրոնացվածության աստիճանը ներկայացված է
ծանոթագրություն 20.3-ում:
Պարտքային ռիսկը նաև կառավարվում է վարկառուների և պոտենցիալ վարկառուների՝ մայր
գումարի և տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծելով և
անհրաժեշտության դեպքում վարկի տրամադրման սահմանաչափերը փոխելով:
Ստորև ներկայացված են հատուկ հսկողության և զսպողական մի քանի այլ միջոցներ:
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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:
Վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության ներկայացված է
ծանոթագրություն 20.2- ում:
Վարկեր և փոխատվություններից տարբեր ֆինանսական ակտիվներ ապահովող գրավները
որոշվում են ֆինանսական գործիքի բնույթով: Պարտատոմսերը և այլ պարտքային
արժեթղթերը հիմնականում չեն ապահովվում:

Պարտքային ռիսկ պարունակող 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:
Այս դեպքում, հնարավոր կորուստների գումարը, որ Բանկը կարող է կրել, հավասար է
չօգտագործված վարկային գծերի գումարին:
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 պարտքային ռիսկ,
քան կարճաժամկետ պարտավորությունները:

35.2 Շուկայական ռիսկ
Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերը
կամ իրական արժեքը կտատանվի այնպիսի շուկայական փոփոխականների պատճառով,
ինչպիսիք են տոկոսադրույքները և արտարժույթի փոխարժեքները: Բանկը տարանջատում է
շուկայական ռիսկերը առևտրային և ոչ առևտրային պորտֆելների: Ոչ առևտրային պորտֆելը
կառավարվում և վերահսկվում է զգայունության վերլուծությունների օգնությամբ:

35.2.1 Շուկայական ռիսկ – Ոչ առևտրային
Տոկոսադրույքի ռիսկ
Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է այն հավանականությունից, որ տոկոսադրույքների
փոփոխություններն ուղղակիորեն կազդեն Բանկի ֆինանսական գործիքների հետ կապված
դրամական միջոցների հոսքի և նրանց իրական արժեքի վրա: Բանկի Խորհուրդը սահմանել է
որոշված ժամկետների համար տոկոսադրույքների ճեղքվածքների չափ: Դիրքերը վերահսկվում
են օրական կտրվածքով, և հեջավորման ռազմավարություն է օգտագործվում դրանք
սահմանված շրջանակներում պահելու համար:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Միջին տոկոսադրույքներ
Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացված են տոկոսակիր ակտիվների և
պարտավորությունների գծով կիրառվող միջին արդյունավետ տոկոսադրույքները 2017թ. և
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:
2017

2016

Միջին կշռված արդյունավետ

Միջին կշռված արդյունավետ

տոկոսադրույք, %

տոկոսադրույք, %

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ
դոլար

Այլ
արտարժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ
դոլար

Այլ
արտարժույթ

Տոկոսակիր ակտիվներ
Պահանջներ բանկերի և այլ
ֆինանսական
կազմակերպությունների
Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր

6.39

2.59

-

16.19

2.93

-

10.31

5.74

5.06

9.29

6.03

-

Հաճախորդներին տրված
վարկեր

12.88

10.43

7.41

14.57

9.82

7.09

7.92

3.12

1.46

7.84

2.01

0.39

Տոկոսակիր
պարտավորություններ
Պարտավորություններ
բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ
- Ընթացիկ հաշիվներ և
ցպահանջ ավանդներ
- Ժամկետային ավանդներ
Այլ փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

0.1

0.1

-

0.1

0.1

-

10.52

5.88

4.87

10.95

6.03

-

8.7

5.74

-

8.15

5.71

-

10.98

6.31

-

13

7.14

-

Տոկոսադրույքի փոփոխության զգայունության վերլուծություն
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս Բանկի ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության
զգայունությունը տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ՝ այլ
փոփոխականները հաստատուն մնալու պայմանով:
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության զգայունությունը տոկոսադրույքներում
ենթադրվող փոփոխությունների ազդեցությունն է մեկ տարվա զուտ տոկոսային եկամուտի վրա`
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեկշռում հաշվառվող տատանվող տոկոսադրույքով ոչ
առևտրային ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների գծով: Կապիտալի
զգայունությունը հաշվարկվում է վերագնահատելով վաճառքի համար մատչելի հաստատուն
տոկոսադրույքով ակտիվները, 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ հիմք ընդունելով
տոկոսադրույքների ենթադրվող փոփոխությունները:
Կապիտալի զգայունությունը վերլուծվում է ըստ ակտիվի իրացման ժամկետների: Կապիտալի
ընդհանուր զգայունությունը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ եկամտաբերության կորում
կան զուգահեռ փոփոխություններ, մինչդեռ ըստ ժամկետների վերլուծությունը ցույց է տալիս
զգայունությունը ոչ զուգահեռ փոփոխությունների նկատմամբ:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Կապիտալի զգայունություն
Փոփոխություններ
հիմնական
տոկոսադրույքներում

Զուտ
տոկոսային
եկամտի
զգայունություն

Մինչև 1
տարի

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

Ընդամենը

ՀՀ դրամ

+3

-

(83,106)

(764,387)

(31,348)

(878,841)

ԱՄՆ դոլար

+2

(444,699)

-

-

-

(444,699)

ՀՀ դրամ

(3)

-

83,106

764,387

31,348

878,841

ԱՄՆ դոլար

(2)

444,699

-

-

-

444,699

Արտարժույթ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Կապտիալի զգայունություն

Արժույթ

Զուտ
Փոփոխություններ տոկոսային
եկամտի
հիմնական
զգայուտոկոսանություն
դրույքներում

Մինչև 1
տարի

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

Ընդամենը

ՀՀ դրամ

+3

-

(76,224)

(789,578)

(137,574)

(1,003,376)

ԱՄՆ դոլար

+2

(286,063)

-

-

-

(286,063)

ՀՀ դրամ

(3)

-

77,818

870,848

183,092

1,131,758

ԱՄՆ դոլար

(2)

286,063

-

-

-

286,063

Արտարժույթի ռիսկ
Արտարժույթի ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների արժեքը կտատանվի
արտարժույթի փոխարժեքներում փոփոխությունների հետևանքով: Դիրքերը վերահսկվում են
օրական կտրվածքով:
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս այն արտարժույթները, որոնք կարող են ազդել 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի ոչ առևտրային դրամային ակտիվների և
պարտավորությունների և դրանց կանխատեսված դրամական հոսքերի վրա: Վերլուծությունը
հաշվարկում է արտարժույթի ՀՀ դրամի նկատմամբ հնարավոր տատանումների
ազդեցությունը, այլ փոփոխականները հաստատուն մնալու պայմանով, ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվության վրա (կապված արտարժույթի նկատմամբ զգայուն ոչ
առևտրային դրամային ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխմամբ):
Աղյուսակում հանդիպող բացասական արժեքը արտացոլում է ֆինանսական արդյունքների
մասին հաշվետվությունում պոտենցիալ զուտ նվազում, մինչդեռ դրական արժեքը ցույց է տալիս
պոտենցիալ զուտ աճ:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Հազար ՀՀ դրամ

Արտարժույթ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Փոփոխություն
արտարժույթի Ազդեցությունը
շահույթի վրա
փոխարժեքում,
տոկոս մինչև հարկումը

Փոփոխություն
արտարժույթի Ազդեցությունը
շահույթի վրա
փոխարժեքում,
տոկոս մինչև հարկումը

ԱՄՆ դոլար

+5

15,741

+5

(62,370)

Եվրո

+5

(683)

+5

18,309

Բանկի արտարժույթի ռիսկի վերլուծությունն ըստ ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների ունի հետևյալ տեսքը.

Հազար ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ
Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ
Պահանջներ ֆինանսական
կազմակերպությունների
նկատմամբ
Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր
Հաճախորդներին տրված
վարկեր
Այլ ակտիվներ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Այլ
արտարժույթ

Ընդամենը

15,332,550

20,660,034

881,090

1,170,752

38,044,426

7,204,128

5,221,594

-

-

12,425,722

22,675,166

6,306,878

256,194

33,939,006

81,434,301

3,721,239

72,597

119,167,143

336,912

443,413

90,179

615,922

1,486,426

79,487,762

114,066,220

4,948,702

1,859,271

200,361,955

1,532,677

1,344,216

832,035

-

3,708,928

44,816,188

45,962,972

4,405,887

626,866

95,811,913

8,401,881

58,441,735

-

-

66,843,616

1,417,398

7,316,432

-

-

8,733,830

1,544,116

94,358

-

44,856

1,683,330

57,712,260

113,159,713

5,237,922

671,722

176,781,617

1,956,775

(591,680)

275,547

(1,622,361)

18,281

Զուտ դիրք 2017թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

23,732,277

314,827

(13,673)

(434,812)

23,598,619

Պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ին

5,339,223

6,946,511

2,511,097

85,061

14,881,892

Ընդամենը

29,238,238

Պարտավորություններ
Պարտավորություններ
բանկերի նկատմամբ
Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ
Այլ փոխառություն
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Այլ պարտավորություններ
Ընդամենը
Ընդամենը ածանցյալ
ֆինանսական գործիքների
ազդեցությունը

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

80

Հազար ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ
Ընդամենը ֆինանսական
ակտիվներ
Ընդամենը ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը ածանցյալ
ֆինանսական գործիքների
ազդեցությունը
Զուտ դիրք 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
Պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ 2016թ.
դեկտեմբերի 31-ին

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Այլ
արտարժույթ

Ընդամենը

67,984,429

70,412,482

6,259,678

1,011,639

145,668,228

37,001,443

75,744,444

2,652,291

384,702

115,782,880

-

4,084,551

(3,241,202)

(681,519)

161,830

30,982,986

(1,247,411)

366,185

(54,582)

30,047,178

2,819,803

4,490,101

770,107

8,668

8,088,679

35.3 Իրացվելիության ռիսկ
Իրացվելիության ռիսկը կապված է Բանկի ֆինանսական պարտավորությունները ժամանակին
մարելու կարողությամբ նորմալ և սթրեսային իրավիճակներում: 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 միջոցների հոսքերը և իրացվելիությունը օրական կտրվածքով: Սա
ներառում է նաև սպասվելիք դրամական միջոցների հոսքերի գնահատումները և բարձր
իրացվելի ապահովվածության հասանելիությունը, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է
օգտագործվել լրացուցիչ ֆինանսավորում ստանալու նպատակով:
Բանկը պահում է բարձր իրացվելի և ապակենտրոնացված ակտիվների պորտֆել, որը կարող է
հեշտությամբ կանխիկացվել դրամական միջոցների հոսքերի չկանխատեսված ընդհատման
դեպքում: Բանկն ունի նաև ապահով վարկային գծեր, որ նա կարող է օգտագործել
իրացվելիության կարիքները բավարարելու համար: Բացի այդ Բանկը ՀՀ կենտրոնական
բանկում պահում է իր որոշ դրամով պարտավորությունների 2%-ի և որոշ արտարժույթով
պարտավորությունների 20%-ի չափով պահուստավորման գումար (տես ծանոթագրություն 16-ը):
Իրացվելիության դիրքը գնահատվում և կառավարվում է տարբեր 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 պլանի առկայությունը և վերահսկել հաշվեկշռային իրացվելիության
նորմատիվները կանոնակարգային պահանջներին համապատասխան:Բանկը հաշվարկում է
իրացվելիության ցուցանիշները ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջներին համապատասխան:
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Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ցուցանիշները հետևյալն են.
Աուդիտ չարված
2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ, %
31-ի դրությամբ, %

Ն21- Ընդհանուր իրացվելիություն
(Բարձր իրացվելի ակտիվներ/ Ընդհանուր
ակտիվներ)
Ն22- Ընթացիկ իրացվելիություն
(Բարձր իրացվելի ակտիվներ/ցպահանջ
պարտավորություններ)

32.02%

47.91%

136.37%

209.89%

Ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծությունը` ըստ մինչև մարումը մնացած
ժամկետների
Ստորև ներկայացվում է 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Բանկի չզեղչված ֆինանսական
պարտավորությունների բաշխումը՝ հաշվեկշռի ամսաթվից մինչև պայմանագրերում նշված
մարմանը մնացած ժամկետների համաձայն: Տես ծանոթագրություն 34-ը այս
պարտավորությունների մարման սպասվելիք ժամկետների համար: Ցպահանջ վճարումները
դասակարգված են այն ենթադրությամբ, որ վճարումը կպահանջվի անմիջապես: Սակայն
Բանկի ղեկավարությունը կարծում է, որ շատ հաճախորդներ անմիջապես վճարում չեն
պահանջի, և աղյուսակը չի արտացոլում սպասվող դրամական միջոցների հոսքերը, ինչպես
նշված է Բանկի կողմից ավանդների պահպանման պատմության մեջ:
Ստորև ներկայացված է ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետայնության
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ
Ոչ ածանցյալ
պարտավորություններ
Պարտավորություններ
բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ
Այլ փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը
պարտավորություններ

1-12 ամիս

Ավելի քան
1 տարի

Արտահոսքի
ընդհանուր
համախառն
գումար

1,227,444

3,973,080

Հաշվեկշռ.
արժեք

906,201

1,839,435

3,708,928

51,609,901

41,967,883

3,779,187

97,356,971

95,811,913

567,875

14,266,664

63,511,803

78,346,342

66,843,616

64,282

1,932,784

8,222,862

10,219,928

8,733,830

1,683,330

-

-

1,683,330

1,683,330

54,831,589

60,006,766

76,741,296

191,579,651

176,781,617

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
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2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ

1-12 ամիս

Ավելի քան
1 տարի

Արտահոսքի
ընդհանուր
համախառն
գումար

Հաշվեկշռ.
արժեք

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Արտարժույթի սվոփ
պայմանագրեր
Ներհոսք

1,990,460

3,884,000

-

5,874,460

5,871,623

Արտահոսք

1,973,130

3,872,800

-

5,845,930

5,850,906

Ներհոսք

1,890,669

-

-

1,890,669

1,890,669

Արտահոսք

1,893,105

-

-

1,893,105

1,893,105

14,122,962

386,538

372,392

14,881,892

14,881,892

Արտարժույթի ֆորվարդ
պայմանագրեր

Վարկային ռիսկ
պարունակող
պարտավորություններ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ
Ոչ ածանցյալ
պարտավորություններ
Պարտավորություններ
բանկերի նկատմամբ
Հաճախորդների ընթացիկ
հաշիվներ և ավանդներ
Այլ փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Այլ ֆինանսական
պարտավորություններ
Ընդամենը
պարտավորություններ

1-12 ամիս

Ավելի քան
1 տարի

Արտահոսքի
ընդհանուր
համախառն
գումար

Հաշվեկշռ.
արժեք

283,147

1,385,702

1,062,847

2,731,696

2,518,791

36,795,679

25,515,662

848,790

63,160,131

62,875,780

526,245

11,623,281

41,063,950

53,213,476

45,729,036

15,467

1,039,748

3,234,355

4,289,570

3,812,886

846,387

-

-

846,387

846,387

38,466,925

39,564,393

46,209,942

124,241,260

115,782,880

Ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Արտարժույթի սվոփ
պայմանագրեր
Ներհոսք

1,876,510

1,613,191

-

3,489,701

3,485,533

Արտահոսք

1,792,700

1,536,600

-

3,329,300

3,329,300

Ներհոսք

992,289

-

-

992,289

992,289

Արտահոսք

986,692

-

-

986,692

986,692

7,983,320

89,157

9,679

8,088,679

8,088,679

Արտարժույթի ֆորվարդ
պայմանագրեր

Վարկային ռիսկ
պարունակող
պարտավորություններ
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35.4 Գործառնական ռիսկ
Գործառնական ռիսկը ուղղակի կամ անուղղակի կորստի ռիսկն է, որն առաջանում է
պատճառների լայն բազմազանությունից՝ կապված Բանկի ֆինանսական գործիքների մեջ
ներգրավվածության, գործընթացների, անձնակազմի, տեխնոլոգիաների և
ենթակառուցվածքների հետ, և արտաքին գործոններից՝ բացառությամբ վարկային,
շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի, ինչպիսիք են իրավական և կարգավորիչ
պահանջները և կորպորատիվ վարքագծի ընդհանուր ընդունված չափանիշները:
Բանկի նպատակն է կառավարել գործառնական ռիսկը՝ ֆինանսական վնասներից և
հեղինակության կորստից խուսափումը հավասարակշռելով ռիսկի կառավարման ծախսային
արդյունավետության հետ:
Գործառնական ռիսկի կառավարմանն ուղղված վերահսկողության մշակման, հաստատման և
իրականացման հիմնական պատասխանատվությունը կրում է Ռիսկերի կառավարման
ծառայությունը, տնօրինությունը, Խորհուրդը: Այս պատասխանատվությունը ուղեկցվում է
գործառնական ռիսկի կառավարման համար 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 ստանդարտների 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:
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36

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքերի համադրում

Բանկի պարտավորություններում ֆինանսավորման գործունեությունից առաջացող
փոփոխությունները կարող են դասակարգվել հետևյալ կերպ․
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ
Պարտավորություններ ՀՀ
բանկերի
նկատմամբ

Թողարկված
պարտքային
արժեթղթեր

Այլ երկարաժամկետ
փոխառություններ

Ընդամենը

2,497,269

3,812,886

45,729,036

52,039,191

274,657

4,860,373

19,685,805

24,820,835

(8,251,688)

(1,010,270)

(9,816,695)

(19,078,653)

8,526,345

5,870,643

29,502,500

43,899,488

Ոչ դրամային հոսքերից

934,864

60,571

1,428,775

2,424,210

Փոխարժեքային տարբերությունից
օգուտ/վնաս

197,032

21,595

300,398

519,025

Ձեռնարկատիրական
գործունեության միավորման
միջոցով ձեռքբերված

726,151

-

878,593

1,604,744

11,681

38,976

249,784

300,441

3,706,790

8,733,830

66,843,616

79,284,236

2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Դրամային հոսքերից
Վճարումներ
Ստացված գումար

Հաշվեգրված տոկոսներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
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Կապիտալի համարժեքություն

Բանկը պահպանում է ակտիվ կառավարվող կապիտալի կառուցվածք բանկային
գործունեությանը բնորոշ ռիսկերը ծածկելու համար: Բանկի կապիտալի համարժեքությունն այլ
միջոցների հետ մեկտեղ վերահսկվում է նաև օգտագործելով 1988թ. Բանկային
Վերահսկողություն Բազելյան Հանձնաժողովի, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
հաստատված կանոնները և նորմատիվները:
Բանկի կապիտալի կառավարման առաջնային նպատակներն են համոզվել, որ Բանկի
կապիտալը համապատասխանում է հաստատված պահանջներին, և որ Բանկը պահպանում է
ամուր վարկային վարկանիշ և առողջ կապիտալի ցուցանիշներ՝ իր գործունեությունը
ամրապնդելու և բաժնետերերի շահույթը առավելագույնի հասցնելու համար:
Բանկը կառավարում է իր կապիտալի կառուցվածքը և իրականացնում համապատասխան
ճշգրտումները տնտեսական պայմանների և իր գործունեության ռիսկերի փոփոխությանը
համապատասխան: Կապիտալի կառուցվածքը պահպանելու կամ փոփոխելու համար Բանկը
կարող է փոփոխել բաժնետերերին վճարվող շահաբաժինների գումարը, կապիտալը
վերադարձնել բաժնետերերին կամ բաժնետոմսեր թողարկել: Նախորդ տարիների համեմատ
նպատակներում, քաղաքականությունում և գործընթացներում փոփոխություններ չեն եղել:
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը սահմանվում է 12%:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
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Ընդհանուր կապիտալը կազմված է հիմնական կապիտալից, որը ներառում է բաժնետիրական
կապիտալը, էմիսիոն եկամուտը, չբաշխված շահույթը, այդ թվում ընթացիկ տարվա շահույթը,
գլխավոր պահուստը: Կապիտալի մեկ այլ բաղադրիչ է լրացուցիչ կապիտալը, որը ընդգրկում է
վերագնահատման պահուստները:
Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ըստ ռիսկերի կշիռների՝ դասակարգված համաձայն
վարկային, շուկայական և գործառնական ռիսկերի գնահատման:
2017 և 2016թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր կապիտալի, ռիսկով կշռված
ակտիվների և կապիտալի համարժեքության նորմատիվի չափերը՝ հաշվարկված համաձայն ՀՀ
կենտրոնական բանկի պահանջների, ներկայացված է ստորև.
Աուդիտ չարված
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Հիմնական կապիտալ

31,789,077

31,263,199

Լրացուցիչ կապիտալ

1,079,189

1,102,060

32,868,267

32,365,259

213,057,883

121,309,066

15.43%

26.68%

Ընդամենը՝ ընդհանուր կապիտալ
Ռիսկով կշռված ակտիվներ

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվ

Ժամանակաշրջանի ընթացքում Բանկը պահպանել է կապիտալի համարժեքության նկատմամբ
բոլոր պահանջները:
2009թ. հունվարի 1-ից ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվել է ընդհանուր կապիտալի
նվազագույն չափ 5,000,000 հազար ՀՀ դրամ գումարով:
2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ և դրանից հետո ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվել
է ընդհանուր նորմատիվային կապիտալի նվազագույն չափ 30,000,000 հազար ՀՀ դրամ:

38

Սեգմենտային հաշվետվություններ

Բանկի գործառնությունները բավականին ինտեգրացված են և կազմում են մեկ գործարար
սեգմենտ ըստ ՖՀՄՍ 8 «Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի պահանջների:
Արտաքին հաճախորդներից ստացվող եկամտի մեծ մասը վերաբերում է Հայաստանի
Հանրապետության ռեզիդենտներին: Բանկը չունի առանձին հաճախորդ, որից ստանում է իր
հասույթի 10%-ը կամ ավելին:
Բանկի ոչ ընթացիկ ակտիվները հիմնականում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում:

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունն (այսուհետ՝ Բանկ)
առևտրային իրավաբանական անձ է, որն իրավունք ունի “Բանկերի և բանկային
գործունեության մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով տրված լիցենզիայի
հիման վրա իրականացնել բանկային գործունեություն։
1.2. Բանկը ստեղծվել է 20.09.1991թ.-ին գրանցված “ՀԱՅԿԱՊ” բանկ փակ
բաժնետիրական
ընկերությունից`
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
փակ
բաժնետիրական
ընկերության անվանափոխվելու, հետագայում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական
ընկերության վերակազմավորվելու, իսկ դրանից հետո, որպես պահպանվող բանկ,
«ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության հետ
միանալու եղանակով վերակազմակերպվելու միջոցով և հանդիսանում է դրանց
իրավահաջորդը։
1.3. Բանկի հիմնադիր փաստաթուղթը սույն կանոնադրությունն է, որի
պահանջները պարտադիր են Բանկի բաժնետերերի և կառավարման մարմինների
համար։
1.4. Բանկը ստեղծվել և ձեռք է բերել իրավաբանական անձի կարգավիճակ
Հայաստանի
Հանրապետության
կենտրոնական
բանկում
(այսուհետ՝
Կենտրոնական բանկ) գրանցվելու օրվանից` գրանցման վկայական թիվ 0153,
գրանցման համարը 4, գրանցման ամսաթիվ 20.09.1991թ.։
1.5. Բանկն իրավունք ունի իրականացնել բանկային գործունեություն և
օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնություններ` Կենտրոնական
բանկի կողմից բանկային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստանալու
օրվանից` բանկային գործունեության լիցենզիա թիվ 4, լիցենզիան տրվել է
20.09.1991թ.։
1.6. Բանկն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում
սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքով (միջոցներով), եթե այլ բան
նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։
1.7.
Հայաստանի
Հանրապետությունը,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինները, Կենտրոնական բանկը և Բանկը պատասխանատու չեն միմյանց
պարտավորությունների համար, եթե այդպիսիք չեն ստանձնել։
1.8. Բանկն ունի սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույք, օրենքով
սահմանված կարգով գրանցված ֆիրմային անվանում և խորհրդանիշ, իր անվամբ և
խորհրդանիշով կլոր կնիք, դրոշմներ, բլանկներ և կնիքներ` այդ թվում համարային։
1.9. Բանկն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։
1.10. Բանկի իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք.Երևան, Պուշկինի 19։

1.11. Բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումն է
հայերեն` ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերություն
ռուսերեն` АРАРАТБАНК открытое акционерное общество
անգլերեն` ARARATBANK Open Joint Stock Company
1.12. Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանումն է
հայերեն` ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
ռուսերեն` ОАО АРАРАТБАНК
անգլերեն` ARARATBANK OJSC
1.13. Բանկն երաշխավորում է Բանկում սպասարկվող անձանց բանկային
գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների պահպանումը` օրենքով սահմանված
կարգով։
1.14. Բանկն ապահովում է “Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների
հատուցումն երաշխավորելու մասին” ՀՀ օրենքի պահանջների կատարումը։
1.15. Բանկն ապահովում է “Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների
օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին” ՀՀ
օրենքի և դրա հիման վրա Կենտրոնական բանկի ընդունած իրավական ակտերի
պահանջների կատարումը։
1.16. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերում և կարգով Բանկում սպասարկվող անձանց հաշիվների
կամ գույքի արգելադրման, առգրավման, բռնագրավման կամ բռնագանձում
տարածելու հետևանքով տվյալ անձանց կրած վնասների համար։

2. Բանկի առանձնացված ստորաբաժանումները
2.1. Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա տարածքից դուրս կարող է
հիմնել իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնաճյուղեր և
ներկայացուցչություններ (այսուհետ` առանձնացված ստորաբաժանումներ) որոնք,
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնելու դեպքում, գրանցվում են
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ
արտասահմանում՝
տվյալ
երկրի
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով,
պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները։
2.2. Բանկի առանձնացված ստորաբաժանումը գործում է Բանկի կողմից
հաստատված և Կենտրոնական բանկում գրանցված կանոնադրության հիման վրա։
2.3. Բանկի առանձնացված ստորաբաժանումների ստեղծումը, գրանցումը և
լուծարումն իրականացվում է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
կարգով։
2.4. Մասնաճյուղը Բանկի անունից իրականացնում է բանկային գործունեություն
և
մասնաճյուղի
կանոնադրությունով
նախատեսված
ֆինանսական

գործառնություններ։
2.5. Ներկայացուցչությունը ներկայացնում է Բանկը, ուսումնասիրում է
ֆինանսական շուկան, Բանկի անունից կնքում է պայմանագրեր, իրականացնում է
համանման այլ գործառույթներ։ Ներկայացուցչությունը բանկային գործունեություն
կամ “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված
ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու իրավունք չունի։
2.6. Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գույքը հաշվառվում է ինչպես
Բանկի հաշվեկշռում, այնպես էլ դրանց առանձին հաշվեկշիռներում։

3. Բանկի ֆինանսական գործառնություններն ու այլ գործարքները
3.1. Բանկն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների հետ 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 բանկային հաշիվներ, այդ թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային
հաշիվներ.
ե) մատուցել վճարահաշվարկային ծառայություններ և (կամ) այլ կերպ
սպասարկել հաճախորդների հաշիվները.
զ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել և սպասարկել արժեթղթեր, վճարային
փաստաթղթեր, ճանապարհային չեկեր, քարտեր և այլ գործիքներ, կատարել նման
այլ գործառնություններ.
է) իրականացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) գործունեություն՝ իր կամ
ներդրողի անունից և հաշվին բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումային այլ
արժեթղթեր գնել կամ այլ կերպ ձեռք բերել, օտարել, ինչպես նաև տեղաբաշխման
նպատակով ձեռք բերել այլ անձանց (թողարկողների) բաժնետոմսերը,
պարտատոմսերը և ներդրումային այլ արժեթղթերը (բաժանորդագրական
գործունեություն).
ը) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ,
կառավարել այլ անձանց արժեթղթերն ու ներդրումները (հավատարմագրային
կառավարում).
թ) գնել, վաճառել և կառավարել թանկարժեք մետաղների բանկային
(ստանդարտացված) ձուլակտորներ և հուշադրամ.
ժ) գնել և վաճառել (փոխանակել) արտարժույթ, այդ թվում՝ կնքել ՀՀ 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 բանկային ծառայություններից օգտվող անձանց
վարկարժանության տեղեկատվական համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ
ստացման գործունեություն.
ժե) իրականացնել ապահովագրական միջնորդային (ապահովագրական
գործակալի) գործունեություն։
3.2. Բանկը կարող է կնքել քաղաքացիաիրավական ցանկացած գործարք, որն
անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար է բանկային գործունեություն և սույն
կանոնադրությամբ
նախատեսված
ֆինանսական
գործառնություններ
իրականացնելու համար։
3.3. Բանկը չի կարող իրականացնել արտադրական, առևտրային և
ապահովագրական գործունեություն, եթե բանկերի համար դրանք թույլատրված չեն
օրենքով։
3.4. Բանկը ֆինանսական գործառնությունները կատարում է ինչպես ՀՀ դրամով,
այնպես էլ արտարժույթով։
3.5. Բանկն ինքն է որոշում ներգրավվող ավանդների, իր կողմից տրամադրվող
վարկերի, սեփական արժեթղթերի տոկոսադրույքները և իր կողմից մատուցվող
ծառայությունների սակագներըը։
3.6. Բանկի և Բանկում սպասարկվող անձանց միջև հարաբերությունները
կարգավորվում են օրենքով և կողմերի միջև կնքված պայմանագրով։
3.7. Բանկը բացառում է Բանկում սպասարկվող անձանց, Բանկի ղեկավարների
և աշխատողների միջև շահերի բախումը։

4. Բանկի կանոնադրական կապիտալը, այլ հիմնադրամներ
4.1. Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 8,803,655,000 (ութ միլիարդ
ութ հարյուր երեք միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որը կազմված է
1,760,731 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար յոթ հարյուր երեսունմեկ) հատ
հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսից՝ յուրաքանչյուրը 5,000 (հինգ
հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։
Բանկի հայտարարված հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսերի
ծավալի առավելագույն չափը սահմանված է 3,000,000 (երեք միլիոն) հատ
բաժնետոմս։
4.2. Բանկը կարող է ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալի չափը` Բանկի
բաժնետոմսերի
անվանական
արժեքը
մեծացնելու
կամ
հայտարարված
բաժնետոմսերի ծավալի շրջանակներում լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու

միջոցով, եթե փաստացի տեղաբաշխված բաժնետոմսերն ամբողջությամբ վճարվել
են։
4.3. Բանկը, իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո,
կարող է շահույթի մի մասը ներդնել կանոնադրական կապիտալում՝ բաժնետերերին
տեղաբաշխելով
նոր
բաժնետոմսեր
կամ
ավելացնելով
տեղաբաշխված
բաժնետոմսերի անվանական արժեքը։
4.4. Բանկի կանոնադրական կապիտալի ավելացման
ընդունվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից։

մասին

որոշումն

4.5. Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը
գործունեության ընթացքում` դրա հաշվին շահութաբաժիններ բաշխելու կամ այլ
ձևով արգելվում է, բացառությամբ, երբ “Բանկերի և բանկային գործունեության
մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի
սեփականատերերն
իրավունք
են
ձեռք
բերում
Բանկից
պահանջելու
մասնակցության հետգնման գնի որոշում և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի կամ
դրանց մի մասի հետգնում` Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ։
4.6. Բանկի կողմից իր բաժնետոմսերը հետ գնելու դեպքում, կանոնադրական
կապիտալի նվազեցման կամ տվյալ բաժնետոմսերի իրացման մասին որոշումն
ընդունվում է Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի (այսուհետ` Ժողով) կողմից`
դրան մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով,
սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից։
4.7. Բանկի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի
նշանակալից մասնակցության ձեռքբերումը կարող է կատարվել “Բանկերի և
բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով,
Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ։
Սույն կետով նախատեսված սահմանափակումները չեն տարածվում “Արժեթղթրի
շուկայի մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն հաշվետու թողարկող հանդիսացող
նշանակալից մասնակցից մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքերի վրա, եթե դա
կատարվել է Ֆոնդային բորսայում և չի գերազանցում Բանկի կանոնադրական
հիմնադրամի 20 %-ը։
4.8. Օֆշորային տարածքներում մշտական բնակության վայր ունեցող կամ
գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև այդ տարածքներում
ստեղծված կամ գրանցված իրավաբանական, իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող անձինք կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք մեկ կամ մի քանի
գործարքների հետևանքով Բանկի կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն
(անկախ մասնակցության չափից) կարող են ձեռք բերել բացառապես
Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ։
4.9. Բանկում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ` փաստացի համալրված
կանոնադրական կապիտալի 15%-ի չափով, որն օգտագործվում է Բանկի կրած

կորուստները (վնասները) ծածկելու, Բանկի թողարկած պարտատոմսերը մարելու և
բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե Բանկի շահույթը և այլ միջոցները դրա
համար չեն բավարարում։ Պահուստային հիմնադրամն այլ նպատակների համար չի
կարող օգտագործվել։
4.10. Պահուստային հիմնադրամը ձևավորվում է Բանկի շահույթից` մինչև
սահմանված չափերին հասնելը։ Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է սույն
կանոնադրության 4.9 կետով սահմանված չափից փոքր մեծություն, ապա
մասհանումներն այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթի առնվազն 5%-ի
չափով։
4.11. Բանկն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կարող
է ստեղծել հիմնական միջոցների, արժեթղթերի, թանկարժեք մետաղների և
արտարժույթի վերագնահատման, անհուսալի վարկերի և դեբիտորական
պարտքերի դուրս գրման և այլ պահուստներ, ինչպես նաև հիմնադրամներ, այդ
թվում` աշխատակիցների բաժնետիրացման հատուկ հիմնադրամ։
4.12. Բանկի հիմնադրամների ձևավորումն ու օգտագործումը, դրանց
հատկացումների կարգը և չափերը որոշվում են Բանկի խորհրդի կողմից։

5. Բանկի բաժնետոմսերը
5.1. Բանկի բաժնետոմսերը բաժնետերերի միջև տեղաբաշխվում են բաց կամ
փակ բաժանորդագրության ձևով։ Թողարկված բաժնետոմսերի տեղաբաշխման
գինը դրանց անվանական արժեքն է կամ Բանկի խորհրդի կողմից որոշվող
շուկայական արժեքը, որը չի կարող պակաս լինել անվանական արժեքից,
բացառությամբ սույն կանոնադրության 5.4 կետով նախատեսված դեպքերի։ Բաց
բաժանորդագրության ձևով Բանկի բաժնետոմսերի տեղաբաշխման դեպքում
Բանկի խորհրդի կողմից հաստատվում է բաժնետոմսերի թողարկման ազդագիր,
որը գրանցվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
5.2. Բաժնետոմսերի ձեռքբերման դիմաց, որպես վճարման միջոց, կարող է
հանդիսանալ միայն ՀՀ դրամը։ Թողարկվող բաժնետոմսերը կարող են ձեռքբերվել
նաև դրանք բաժնետոմսերի փոխարկվող պարտատոմսերով փոխարկելու միջոցով։
5.3. Բանկը չի կարող իր բաժնետոմսերը զեղչել, գնել կամ հատուցմամբ այլ կերպ
ձեռք բերել, դրանք գրավ ընդունելով վարկ տալ, բացառությամբ օրենքով և սույն
կանոնադրության 7.6 կետի ժա) ենթակետում նշված դեպքերի, ինչպես նաև այն
դեպքերի, երբ Բանկի բաժնետոմսերը գրավ ընդունելը կամ ձեռք բերելն
անհրաժեշտ է Բանկի նկատմամբ նախկինում ծագած պարտավորությունը
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով հնարավոր կորուստները
կանխելու համար, ընդ որում, Բանկը պարտավոր է տվյալ բաժնետոմսերը
սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու պահից, օրենքով սահմանված

ժամկետում, իրացնել դրանք։
5.4. Բանկն իրավունք ունի լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխել դրանց
շուկայական արժեքից ցածր, եթե`
ա) տեղաբաշխումն իրականացվում է Բանկի հասարակ (սովորական)
բաժնետոմսեր ունեցող բոլոր բաժնետերերի կողմից նման բաժնետոմսեր ձեռք
բերելու նախապատվության իրավունքն իրականացնելու ձևով.
բ) բաժնետոմսերի տեղաբաշխման համար Բանկն օգտվում է տեղաբաշխողի
(միջնորդի) ծառայություններից։ Տեղաբաշխման գինն այս դեպքում կարող է
շուկայական արժեքից ցածր լինել միայն տեղաբաշխողին (միջնորդին) վճարվող
վարձատրության չափով, որը սահմանվում է որպես տոկոսադրույք` տեղաբաշխվող
բաժնետոմսի գնի նկատմամբ։
5.5. Բանկի մեկ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսը բաժնետիրոջը տալիս է
Ժողովում մեկ ձայնի իրավունք։
5.6. Բանկի բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային ձևի բաժնետոմսեր են։ Բանկի
բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրը, որում նշվում են յուրաքանչյուր
բաժնետիրոջ մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև գրառվում են օրենքով և այլ
իրավական ակտերով սահմանված տեղեկություններ, վարում է Կենտրոնական
դեպոզիտարիան։
5.7. Բանկի բաժնետերերը պարտավոր են Բանկին և Կենտրոնական
դեպոզիտարիային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտնել իրենց
վերաբերյալ տվյալների փոփոխության մասին։
5.8. Բանկի բաժնետիրոջ պահանջով Կենտրոնական դեպոզիտարիան
պարտավոր է հաստատել Բանկի բաժնետիրոջ սեփականության իրավունքը՝
բաժնետիրոջը ռեեստրից համապատասխան քաղվածք տրամադրելով։

6. Բանկի պարտատոմսերը և այլ արժեթղթերը
6.1. Բանկը կարող է թողարկել անվանական կամ
պարտատոմսեր և օրենքով սահմանված այլ արժեթղթեր։

ըստ

ներկայացնողի

6.2. Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկումը կատարվում է
Բանկի խորհրդի որոշմամբ, որով սահմանվում են արժեթղթի տեսակը,
անվանական արժեքը, մարման ձևը, ժամկետները և մյուս պայմանները։
6.3. Բանկի կողմից թողարկված բոլոր ապահովված պարտատոմսերի
անվանական արժեքների գումարը չի կարող գերազանցել Բանկի կանոնադրական
կապիտալը կամ այն ապահովման գումարը, որը տրամադրված է Բանկին
պարտատոմսեր թողարկելու համար։
6.4. Բանկի անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումն
իրականացվում է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։

7. Բանկի բաժնետերերը
7.1. Բանկի բաժնետեր կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության
ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք` հաշվի առնելով
օրենքով ու սույն կանոնադրության 4.7 և 4.8 կետերով բաժնետերերի համար
նախատեսված սահմանափակումները։
7.2.
Բանկը
պատասխանատվություն
չի
կրում
իր
բաժնետերերի
պարտավորությունների համար, եթե այդպիսիք չի ստանձնել որպես երրորդ անձ
կամ երաշխավոր։
7.3. Բանկի բաժնետերերը պատասխանատվություն չեն կրում Բանկի
պարտավորությունների համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի
սահմաններում կրում են Բանկի գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը։
7.4. Եթե Բանկի անվճարունակության (սնանկության) պատճառ է հանդիսանում
բաժնետերերի կամ այլ անձանց գործունեությունը (անգործությունը), որոնք ունեն
Բանկին կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու իրավունք կամ Բանկի
գործունեությունն այլ կերպ կանխորոշելու հնարավորություններ, ապա Բանկին
պատկանող գույքը չբավարարելու դեպքում այդ բաժնետերերի կամ այլ անձանց
վրա կարող է դրվել լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն` Բանկի
պարտավորությունների համար։
Վերոհիշյալ բաժնետերերի կամ այլ անձանց գործողությունները (անգործությունը)
համարվում են Բանկի անվճարունակության (սնանկության) պատճառ միայն այն
դեպքում, եթե նրանք օգտագործել են իրենց այդ իրավունքը կամ
հնարավորությունները Բանկին որոշակի գործողություններ կատարել կամ
չկատարել պարտադրելու նպատակով, նախօրոք իմանալով, որ այդ պատճառով
Բանկը կհայտնվի անվճարունակության (սնանկության) վիճակում։
7.5. Բանկի կողմից բաց բաժանորդագրության միջոցով քվեարկող
բաժնետոմսերի և քվեարկող բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի
տեղաբաշխման դեպքում Բանկի բաժնետերերը չունեն քվեարկող բաժնետոմսերի և
քվեարկող
բաժնետոմսերի
փոխարկվող
արժեթղթերի
ձեռքբերման
նախապատվության իրավունք։
7.6. Ընկերության յուրաքանչյուր հասարակ (սովորական) բաժնետոմս տալիս է իր
սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքներն, այն է`
ա) մասնակցել 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 ցանկացած տեղեկատվություն`

գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում` սույն կանոնադրությամբ սահմանված
կարգով ծանոթանալ Բանկի հաշվեկշռին, ֆինանսական և հարկային
հաշվետվություններին.
ե) հանդես գալ առաջարկություններով ժողովներում և քվեարկել իրեն
պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.
զ) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Բանկի կողմից թողարկվող և
տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին”
ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ,
է) Բանկի սեփական միջոցների հաշվին, Բանկի կանոնադրական կապիտալի
չափն ավելացնելիս, անվճար ստանալ համապատասխան քանակությամբ հասարակ
(սովորական) բաժնետոմսեր.
ը) Բանկի լուծարման դեպքում, ստանալ Բանկի գույքի (միջոցների)` իրեն
հասանելիք մասը.
թ) սույն կանոնադրությամբ և օրենքով սահմանված կարգով, օտարել կամ այլ
ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը.
ժ) դիմել դատարան` Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին, սույն
կանոնադրությանն ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների
բողոքարկման նպատակով.
ժա) Բանկից պահանջել բաժնետոմսերի հետգնման գնի որոշում և իրեն
պատկանող բաժնետոմսերի կամ դրանց մի մասի հետգնում, եթե`
- որոշում է ընդունվել Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության
իրավունքի կասեցման կամ խոշոր գործարք կնքելու մասին, և նա քվեարկել է
Բանկի վերակազմակերպման, նախապատվության իրավունքի կասեցման կամ
խոշոր գործարքը կնքելու դեմ կամ այդ հարցերով քվեարկությանը չի մասնակցել.
- սույն կանոնադրության մեջ լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարվել,
կամ հաստատվել է կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, որի հետևանքով
սահմանափակվել են նրա իրավունքները, և նա դեմ է քվեարկել կամ
քվեարկությանը չի մասնակցել.
ժբ) ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ
անձի.
ժգ) օգտվել օրենսդրությամբ կամ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ
իրավունքներից։
7.7. Բանկի բաժնետերը պարտավոր է՝
ա) բաժնետոմսերի թողարկման որոշմամբ սահմանված ժամկետներում լրիվ
վճարել իր բաժնետոմսերի արժեքը.
բ) չհրապարակել Բանկի հաճախորդների և Բանկի գործունեության վերաբերյալ
գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունները, այդ թվում` բանկային գաղտնիքը.
գ) Բանկի ձայնի իրավունքով 10 և ավելի տոկոսի հասարակ (սովորական)

բաժնետոմսերի տիրապետման դեպքում Բանկին հայտարարություն ներկայացնել
իր հետ փոխկապակցված անձանց մասին.
դ) Բանկին հայտարարություն ներկայացնել իր մասնակցության միջոցով որևէ այլ
անձի կողմից Բանկում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ
նման մասնակցության բացակայության մասին։ Բաժնետիրոջ մասնակցության
արդյունքում որևէ այլ անձի կողմից Բանկում անուղղակի նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքում` ներկայացնել նաև անուղղակի նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի
սահմանած փաստաթղթերը` նախնական համաձայնություն ստանալու համար.
ե) կատարել օրենքի, այլ իրավական ակտերի և սույն կանոնադրության
պահանջները։

8. Բանկի շահույթի բաշխումը։ Շահութաբաժինները
8.1. Տարեկան գործունեության արդյունքում, Բանկի ստացած համախառն
եկամտի և օրենքով թույլատրված նվազեցումների դրական
տարբերությունը՝
հարկվող շահույթը, ենթակա է հարկման՝ Հայաստանի Հանրապետության
հարկային օրենսդրության համաձայն։
8.2. Բանկի զուտ շահույթը որոշվում է որպես Բանկի ստացած համախառն
եկամտի, կատարված բոլոր նվազեցումների և վճարված շահութահարկի դրական
տարբերություն։
8.3. Զուտ շահույթից ձևավորվում են Բանկի պահուստային հիմնադրամը, սույն
կանոնադրությամբ և Ժողովի կողմից սահմանված այլ հիմնադրամներն ու վճարվում
են տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները։
8.4. Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները կարող են
վճարվել զուտ շահույթից` ՀՀ դրամով, եռամսյակային և կիսամյակային` Բանկի
խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև տարեկան` Բանկի ժողովի որոշմամբ։
8.5. Տարեկան շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն
ընդունում է Ժողովը` Բանկի խորհրդի առաջարկությամբ, սահմանելով նաև
վճարման ժամկետը։
8.6. Բանկն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների
վճարման մասին, եթե`
ա) Բանկը հետ չի գնել բաժնետոմսերը սույն կանոնադրության 7.6 կետի ժա)
ենթակետում նշված դեպքերում.
բ) շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ, Բանկի
վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության
(սնանկության) հայտանիշերին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների

վճարման հետևանքով.
գ) այդ պահին Բանկի կրած կորուստները (վնասները) հավասար են կամ
գերազանցում են Բանկում առկա չբաշխված շահույթի գումարը։

9. Բանկի կառավարման մարմինները
9.1. Բանկի կառավարման մարմիններն են՝




Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (Ժողով).
Բանկի խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ).
Բանկի գործադիր մարմինը` Բանկի գործադիր տնօրեն (Վարչության
նախագահը) (այսուհետ` Գործադիր տնօրեն) և Բանկի վարչությունը
(այսուհետ` Վարչություն), (Գործադիր տնօրենը և Վարչության անդամները
համատեղ այսուհետ` գործադիր մարմնի անդամներ)։

10. Ժողովը։ Իրավասությունները։ Որոշումների ընդունումը
10.1. Ժողովը Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինն է։ Բանկը պարտավոր
է ամեն տարի գումարել բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր ժողով։ Բաժնետերերի
տարեկան Ընդհանուր ժողովը գումարվում է Բանկի հերթական ֆինանսական
տարվա ավարտից հետո` վեցամսյա ժամկետում։
Ընդհանուր ժողովի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և կարգը, ինչպես
նաև բաժնետերերին Ընդհանուր ժողովի անցկացման մասին ծանուցման կարգը և
բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի ցանկը սահմանում է Բանկի խորհուրդը` ՀՀ
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։
10.2. Ժողովի բացառիկ իրավասություններն են`
ա) Բանկի կանոնադրության հաստատումը, դրանում 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) Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը
և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը։ Խորհրդի քանակական
կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են
բացառապես տարեկան Ժողովներում։ Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն
արտահերթ Ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել
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, շահույթների և
վնասների բաշխման հաստատումը։ Տարեկան շահութաբաժինների վճարման
մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը.
թ) Ժողովի վարման կարգի հաստատումը և հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.
ժ) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ
բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի
ավելացումը.
ժա) բաժնետոմսերի համախմբումն (կոնսոլիդացիա) ու բաժանումը.
ժբ) Խորհրդի անդամների վարձատրության չափի սահմանումը.
ժգ) օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնետոմսերի ձեռքբերման
նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը.
ժդ) Բանկի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում.
ժե) խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման ընդունումը, որի առարկա է
հանդիսանում Բանկի գույքը և որի արժեքը գործարքը կնքելու մասին որոշումն
ընդունելու պահի դրությամբ կազմում է Բանկի
ակտիվների
հաշվեկշռային
արժեքի 50%-ից ավելին.
ժզ) գործարք և (կամ) փոխկապված գործարքներ կնքելու մասին որոշման
ընդունումը, որի նպատակն է Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի կամ քվեարկող
բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը, որոնց քանակն
ավելի է Բանկի` արդեն տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի քանակի 2
տոկոսից, գործարք, որով վճարման ենթակա գումարը կամ գույքի շուկայական
արժեքը գերազանցում են Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 2 տոկոսը և
որոնցում առկա է շահագրգռվածություն, ինչպես նաև գործարք, որում շահագրգիռ
են ճանաչվել Խորհրդի բոլոր անդամները.
ժէ) Բանկի կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման
ձևի որոշումը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի
ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային
հայտարարության ձևով.
ժը) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավասություններ։
10.3. Սույն կանոնադրության 10.2 կետում նշված իրավասությունները
հանդիսանում են Ժողովի բացառիկ իրավասությունները և չեն կարող փոխանցվել
Խորհրդին, ինչպես նաև Բանկի գործադիր մարմնին կամ այլ անձանց։
10.4. Ժողովի քննարկմանը չեն կարող դրվել օրենքով
կանոնադրությամբ Ժողովի իրավասությանը չվերապահված հարցեր։

կամ

սույն

10.5. Տարեկան Ընդհանուր ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են
արտահերթ։ Արտահերթ Ընդհանուր ժողովները գումարվում են անհետաձգելի
հարցերի քննարկման համար։
Արտահերթ
Ժողովը
գումարվում
է
Խորհրդի
որոշմամբ`
սեփական
նախաձեռնությամբ,
գործադիր
մարմնի,
Բանկի
ներքին
աուդիտի
ստորաբաժանման,
Բանկի
արտաքին
աուդիտն
իրականացնող
անձի,
Կենտրոնական բանկի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի առնվազն
10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի)
պահանջով։
10.6. Ժողովն իրավասու է (քվորում ունի), եթե Ժողովի մասնակիցների
գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Բանկի բաժնետերերը (նրանց
ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Բանկի տեղաբաշխված
քվեարկող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին։
10.7. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն`
ա) Բանկի հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերը` իրենց
պատկանող ձայների քանակով, ինչպես նաև անվանատերերը, եթե նրանք
ներկայացնում են իրենց կողմից
ներկայացվող Բանկի բաժնետերերի
անվանումները և նրանց պատկանող բաժնետոմսերի քանակը հիմնավորող
փաստաթղթերը.
բ) Խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի անդամները` խորհրդակցական
ձայնի իրավունքով.
գ) Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամները` որպես դիտորդ.
դ) Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը` որպես դիտորդ (եթե նրա
եզրակացությունն առկա է Ժողովի օրակարգի հարցերում).
ե) Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները` որպես դիտորդ.
զ) Բանկի մյուս ղեկավարները և աշխատողները` Խորհրդի որոշմամբ։
10.8. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք ծանուցվում են Ժողովի
գումարման մասին` նրանց համապատասխան գրավոր ծանուցում ուղարկելու
միջոցով։
Խորհրդի որոշմամբ, Բանկի ղեկավարների և աշխատողների Ժողովի գումարման
մասին ծանուցումը կարող է կատարվել այլ ձևով։
Տարեկան Ժողովի գումարման մասին հայտարարությունը հրապարակվում է
մամուլում և ինտերնետում` Բանկի տնային էջում։
10.9. Բաժնետերերին Ժողովի գումարման մասին ծանուցումը կատարվում է
Ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ։
10.10. Բանկի ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի
սեփականատեր բաժնետերը Բանկի ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` 60

օրվա ընթացքում, իրավունք ունի երկուսից ոչ ավելի առաջարկություններ
ներկայացնել տարեկան Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել
Խորհրդի անդամության թեկնածուներ։
Խորհուրդը քննարկում է ներկայացված առաջարկները և որոշում է ընդունում
դրանք տարեկան Ժողովի օրակարգում ընդգրկելու կամ մերժելու մասին` սույն
կետում նշված ժամկետը լրանալուց հետո` 15 օրվա ընթացքում։
10.11. Քվեարկությունը Ժողովում իրականացվում է “Բանկի մեկ քվերակող
բաժնետոմս` մեկ ձայն” սկզբունքով։
10.12. Սույն կանոնադրության 10.2 կետի բ), ժա), ժգ), ժդ), ժե), ժզ) և ժէ)
ենթակետերում նշված հարցերով որոշումները Ժողովն ընդունում է միայն Խորհրդի
ներկայացմամբ։
10.13. Սույն կանոնադրության 10.2 կետի ա), բ), դ), զ) և ժե) ենթակետերում
նշված հարցերով որոշումները Ժողովն ընդունում է դրան մասնակցող` քվեարկող
բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով։
10.14. Սույն կանոնադրության 10.2 կետի գ) և ժդ) ենթակետերում նշված
հարցերով որոշումները Ժողովն ընդունում է դրան մասնակցող` քվեարկող
բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող
բոլոր բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից։
10.15. Սույն կանոնադրության 10.13 և 10.14 կետերում չնշված հարցերով
որոշումները Ժողովն ընդունում է դրան մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի
սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ։
10.16. Սույն կանոնադրության 10.2 կետի բ), գ) և ը) ենթակետերում նշված
հարցերի վերաբերյալ որոշումները չեն կարող ընդունվել հեռակա քվեարկության
(հարցման) միջոցով։
10.17. Ժողովի արձանագրությունը կազմվում է Ժողովի ավարտից 5 օրվա
ընթացքում` երկու օրինակից, որոնք ստորագրում են Ժողովի նախագահը և
քարտուղարը։ Ժողովի նախագահը պատասխանատվություն է կրում Ժողովի
արձանագրությունում առկա տեղեկությունների հավաստիության համար։
Ընդհանուր ժողովի արձանագրության մեջ նշվում են`
ա/ Ընդհանուր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը,
բ/ Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային
քանակը,
գ/ Ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների
գումարային քանակը,
դ/ Ընդհանուր ժողովի նախագահը և քարտուղարը Ընդհանուր ժողովի
օրակարգը։
Արձանագրությունը պետք է պարունակի Ընդհանուր ժողովում կայացած
ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի

վերաբերյալ քվեարկության
որոշումները։

արդյունքները,

Ընդհանուր

ժողովի

ընդունած

10.18. Ժողովի վարման կարգի (ներառյալ` հեռակա կարգով քվեարկության
(հարցման) միջոցով ընդունվող որոշումները) մասին որոշումներ ընդունելու կարգը
սահմանվում է Ժողովի հաստատած ներքին փաստաթղթերով
10.19. Բանկն ունի հաշվիչ հանձնաժողով, որի անդամներն ընտրվում են և
լիազորությունների ժամկետը սահմանվում է բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի
որոշմամբ` Խորհրդի ներկայացմամբ։
Հաշվիչ հանձնաժողովը բաղկացած է 3 անդամից, որոնք չեն կարող լինել Բանկի
խորհրդի անդամներ, Բանկի Վարչության նախագահ կամ Բանկի Վարչության
անդամներ, ինչպես նաև այն անձինք, որոնք առաջադրված են այդ պաշտոնների
թեկնածուներ։
Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշում է Ընդհանուր ժողովի քվորումը, բաժնետերերին
և նրանց ներկայացուցիչներին բացատրություն է տալիս Ընդհանուր ժողովում
օրակարգի հարցերի քվեարկման կարգի վերաբերյալ, ապահովում է քվեարկության
սահմանված կարգը և բաժնետերերի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքը,
ամփոփում է քվեարկության արդյունքները, դրանց վերաբերյալ կազմում է
արձանագրություն և Բանկի արխիվ է փոխանցում քվեաթերթիկները։
10.20.
Եթե
Բանկի
բաժնետերերին
օրենքով
սահմանված
կարգով
քվեաթերթիկներ են ուղարկվել, ապա քվորումի հաշվարկման և քվեարկության
արդյունքների ամփոփման համար Բանկի կողմից հաշվի են առնվում նաև
Ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին ստացված
քվեաթերթիկներով տրամադրվող ձայները։
10.21. Քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նոր Ընդհանուր
ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը։ Նոր Ընդհանուր ժողովի
գումարման դեպքում օրակարգի փոփոխություն չի թույլատրվում։ Չկայացած
Ընդհանուր ժողովի փոխարեն գումարվող նոր Ընդհանուր ժողովն իրավասու է, եթե
մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Բանկի բաժնետերերը
(նրանց ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Բանկի
տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 30-ից ավելի տոկոսին։
10.22. Բանկի բաժնետերերի ծանուցումը նոր Ընդհանուր ժողովի գումարման
մասին կատարվում է սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, բայց
Ընդհանուր ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ։ Եթե քվորումի
բացակայության պատճառով չկայացած Ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթիվը
տեղափոխվում է 20 օրից պակաս ժամկետով, ապա մասնակցելու իրավունք
ունեցող բաժնետերերի նոր ցուցակ չի կազմվում։
10.23. Քվեարկությունները կատարվում են քվեաթերթիկների միջոցով։
Քվեաթերթիկի ձևը և բովանդակությունը հաստատվում է Բանկի խորհրդի

որոշմամբ։ Քվեաթերթիկները տրվում են Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար
գրանցված բաժնետիրոջը (նրա ներկայացուցչին)` Ընդհանուր ժողովի քվորումի
առկայության դեպքում։
10.24. Քվեաթերթիկը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները`
ա/ Բանկի անվանումը,
բ/ Ընդհանուր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը,
գ/ քվեարկության դրվող յուրաքանչյուր հարցի ձևակերպումը և նրա քննարկման
հերթականությունը,
դ/ քվեարկության դրված յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկության
տարբերակները` “կողմ”, “դեմ”, “ձեռնպահ”։ Գումարային (կումուլյատիվ)
քվեարկության անցկացման դեպքում քվեաթերթիկը պետք է նախատեսի
քվեարկության կարգի առանձնահատկությունները,
ե/ լրացված քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու տարին, ամիսը,
ամսաթիվը, ժամը և վայրը, եթե բաժնետերը քվեարկում է հեռակա կարգով,
զ/ ցուցում այն մասին, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրվի բաժնետիրոջ
(ներկայացուցչի) կողմից,
է/ քվեաթերթիկը լրացնելու կարգի պարզաբանումը։
10.25. Բանկի խորհրդի ընտրության դեպքում քվեաթերթիկը պետք է
թեկնածուների անունից բացի նրանց մասին պարունակի նաև անհատականացնող
այլ տվյալներ։
10.26. Քվեարկությունը բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովում իրականացվում է
“Բանկի մեկ քվեարկող բաժնետոմս` մեկ ձայն” սկզբունքով, բացառությամբ՝ Բանկի
խորհրդի անդամների ընտրության, երբ կիրառվում է գումարային (կումուլյատիվ)
քվեարկության սկզբունքը։
10.27. Խախտմամբ լրացված քվեաթերթիկները համարվում են անվավեր և
ձայների հաշվառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում։ Եթե քվեաթերթիկը
բովանդակում է քվեարկության դրված մի քանի հարցեր, ապա նշված պահանջի
խախտումը մեկ կամ մի քանի հարցի նկատմամբ չի բերում անբողջ քվեաթերթիկի
անվավեր ճանաչմանը։
10.28. Քվեարկության արդյունքներով Բանկի հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից
քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որն
ստորագրում են հաշվիչ հանձնաժողովի անդամները։
10.29. Արձանագրությունը կազմելուց և այն ստորագրելուց անմիջապես հետո
քվեաթերթիկները զմռսում է հաշվիչ հանձնաժողովը և հանձնում Բանկի արխիվ`
պահպանության համար։
10.30. Քվեարկության արդյունքները հայտարարվում են տվյալ Ընդհանուր
ժողովում, կամ Ընդհանուր ժողովի ավարտից հետո բաժնետերերը տեղեկացվում են
քվեարկության արդյունքներին` հաշվետվության հրապարակման կամ այն
բաժնետերերին ուղարկելու միջոցով։

11. Խորհուրդը
11.1. Խորհուրդն իրականացնում է Բանկի գործունեության ընդհանուր
ղեկավարումը` օրենքով և սույն կանոնադրությամբ Խորհրդի իրավասությանը
վերապահված հարցերի սահմաններում։
11.2. Խորհուրդը կազմվում է առնվազն 5 իսկ առավելագույնը` 7 անդամից, որը
սահմանվում է Ժողովի որոշմամբ։
11.3. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան Ժողովում` Բանկի ներկա
բաժնետերերի կողմից, իսկ Խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցման դեպքում` արտահերթ Ժողովում Բանկի ներկա բաժնետերերի
կողմից` օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով։
11.4.
Ժողովին`
Խորհրդի
անդամների
թեկնածուների
վերաբերյալ
առաջարկություններ կարող են ներկայացնել Բանկի բաժնետերերը և Խորհուրդը։
11.5. Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող
բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի
տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն
առանց ընտրության ընդգրկվելու Խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակելու
իրենց ներկայացուցչին։
11.6. Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող
բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Բանկի
տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի մինչև 10 տոկոսին, կարող են, օրենքով
սահմանված կարգով, բաժնետերերի խումբ ստեղծելու մասին պայմանագիր
կնքելով, միավորել և Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի
տոկոսը համալրելու դեպքում առանց Ժողովի կողմից ընտրության ընդգրկել իրենց
ներկայացուցչին Խորհրդի կազմում։
11.7. Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող
մասնակիցներն իրավունք ունեն իրենց շահերը ներկայացնող ներկայացուցչին
ընդգրկելու Խորհրդի կազմում։
Սույն մասի կիրառման առումով Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր
մասնակցություն ունեցող մասնակից է համարվում Բանկի տեղաբաշխված
քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 10 տոկոսից պակասին
տիրապետող այն մասնակիցը, որը չի կնքել սույն կետի երրորդ մասում նշված
պայմանագիրը։ Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն
ունեցող մասնակիցների միասնական ներկայացուցիչը պետք է առաջադրվի նրանց
կողմից և ընդգրկվի Խորհրդի կազմում առանց Ժողովի կողմից ընտրության։
Բանկի կանոնադրական կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող
մասնակիցների ներկայացուցչի ընտրությանը մասնակցում են միայն Ժողովի
նիստին ներկա փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցները կամ նրանց

ներկայացուցիչները, թեկուզև դրանց թիվը կազմի մեկ։ Բանկի կանոնադրական
կապիտալում փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցների ներկայացուցչի
ընտրությանը չեն մասնակցում սույն կետի երրորդ մասում նշված պայմանագիրը
կնքած Բանկի մասնակիցները։
11.8. Խորհրդի անդամ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացի կամ օտարերկրյա պետության քաղաքացի հանդիսացող այն անձը, որի
տվյալները բավարարում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և
Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին։
11.9. Խորհրդի անդամները չպետք է միմյանց հետ փոխկապակցված լինեն։
Խորհրդի անդամները և գործադիր մարմնի անդամները չեն կարող լինել միմյանց
հետ փոխկապակցված անձինք։ Խորհրդի անդամների պաշտոնավարման
ժամկետը 5 տարի է։ Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրվելը չի
սահմանափակվում։
11.10. Խորհրդի անդամի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հիմք է
հանդիսանում Ժողովի որոշումը։ Աշխատանքային պայմանագիրը Բանկի անունից
ստորագրում է Ժողովի նախագահը։
11.11. Խորհուրդն իր աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով
կարող է ստեղծել հանձնաժողովներ։ Խորհրդին կից հանձնաժողովներում կարող են
ընդգրկվել Խորհրդի անդամները և Բանկի այլ ղեկավարներ կամ աշխատողներ։
Խորհրդին կից հանձնաժողովների որոշումներն ունեն խորհրդակցական բնույթ։
11.12. Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի կողմից` Խորհրդի անդամների
կազմից։
Խորհրդի նախագահը`
ա) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները.
բ) գումարում և նախագահում է Խորհրդի նիստերը.
գ) կազմակերպում է Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը.
դ) նախագահում է Ժողովում.
ե) Բանկի անունից ստորագրում է Բանկի գործադիր տնօրենի և Բանկի ներքին
աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի հետ աշխատանքային պայմանագրերը։
11.13.
Խորհրդի
նախագահի
բացակայության
կամ
պաշտոնեական
պարտականությունների
կատարման
անհնարինության
դեպքում,
նրա
պարտականությունները Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի անդամներից
մեկը։ Խորհրդի նիստերը հրավիրվում են առնվազն երկու ամիսը մեկ։ Խորհրդի
նիստի մասին ծանուցումը խորհրդի անդամներին ուղարկվում է նիստից առնվազն
յոթ օր առաջ` էլեկտրոնային եղանակով, ֆաքսի միջոցով, փոստով կամ կապի այլ
միջոցի օգտագործմամբ, այդ թվում հնարավոր է նաև հեռախոսագրերի կիրառումը։
Հրատապ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտության դեպքում ծանուցումը կարող է
ուղարկվել սույն կետում նշված ժամկետից ավելի կարճ ժամկետում։

11.14. Խորհրդի նիստերը գումարում է Խորհրդի նախագահը` սեփական
նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև, Խորհրդի անդամի, Գործադիր տնօրենի,
Վարչության, Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի, Բանկի
արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, Կենտրոնական բանկի խորհրդի, ինչպես
նաև Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի 5 կամ ավելի տոկոս ունեցող բաժնետիրոջ
(բաժնետերերի) գրավոր պահանջով։
11.15. Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է
Ժողովի կողմից հաստատված Խորհրդի կանոնակարգով։ Հեռակա կարգով
նիստերի անցկացման դեպքում Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են հեռակա
քվեարկության
(հարցման)
միջոցով,
ընդ
որում
հեռախոսային
կապի,
հեռուստակապի կամ կապի այլ միջոցներով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում
խորհրդի նիստի բոլոր մասնակիցների միմյանց հետ հաղորդկցման դեպքում նիստը
հեռակա կարգով անցկացված նիստ չի համարվում։ Հեռակա քվեարկությունը
կատարվում է քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք Խորհրդի անդամներին են
ուղարկվում էլեկտրոնային եղանակով, ֆաքսի միջոցով, փոստով կամ կապի այլ
միջոցի օգտագործմամբ` քննարկվող հարցի վերաբերյալ համապատասխան որոշում
ընդունելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հետ միասին։ Քվեաթերթիկի
ուղարկումը համարվում է նաև Խորհրդի նիստի մասին ծանուցում։ Խորհրդի
անդամները լրացված քվեաթերթիկները Բանկ են ուղարկում էլեկտրոնային
եղանակով, ֆաքսի միջոցով, փոստով կամ կապի այլ միջոցի օգտագործմամբ։
Լրացված քվեաթերթիկների արդյունքներն, ամփոփվում
և համապատասխան
արձանագրության
(լրացված
քվեաթերթիկները
պարտադիր
կցվում
են
արձանագրությանը) տեսքով Խորհդրի նախագահին են ներկայացվում Խորհդրի
քարտուղարի կողմից։
11.16. Խորհրդի նիստն իրավասու է (քվորում ունի), եթե Խորհրդի նիստին
մասնակցում են Խորհրդի անդամների կեսը։ Հեռակա քվեարկության դեպքում, եթե
քվեարկել են խորհրդի անդամների մեծամասնությունը։
Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Խորհրդի անդամների
ձայների մեծամասնությամբ, եթե սույն կանոնադրությամբ ձայների ավելի մեծ
քանակ նախատեսված չէ։ Ձայների և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ
անձի (այդ թվում` Խորհրդի այլ անդամի) չի թույլատրվում, ձայների
հավասարության դեպքում Խորհրդի նախագահի ձայնը որոշիչ է, ընդ որում`
Խորհրդի նախագահը պարտավոր է իր կարծիքը հայտնել վերջինը։
11.17. Խորհրդի նիստերի բոլոր հարցերի քննարկումը կարող է տեղի ունենալ
միայն Գործադիր տնօրենի պարտադիր մասնակցությամբ, բացառությամբ
Գործադիր տնօրենի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման, ինչպես նաև
նրա վարձատրության պայմանների հաստատման հարցերի։ Գործադիր տնօրենը
մասնակցում է Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով։
11.18.

Խորհրդի

նիստերին

հրավիրվում

է

Բանկի

ներքին

աուդիտի

ստորաբաժանման ղեկավարը։ Բանկի
ղեկավարը մասնակցում է Խորհրդի
իրավունքով։

ներքին աուդիտի ստորաբաժանման
նիստերին խորհրդակցական ձայնի

Սույն կանոնադրության 12.1 կետի գ) ենթակետով նախատեսված հարցերի
քննարկմանը Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը կարող է
չհրավիրվել։
11.19. Խորհրդի նիստերին այլ անձանց մասնակցության իրավունքը որոշում է
Խորհրդի նախագահը` ըստ անհրաժեշտության։
11.20. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են։ Նիստի արձանագրությունը
կազմվում է նիստից հետո 10-օրյա ժամկետում։
Խորհրդի նիստի արձանագրությունը կազմվում է պատշաճ մանրամասնությամբ։
Խորհրդի նիստի արձանագրությունն ստորագրում են նիստին մասնակցող բոլոր
անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում
առկա տեղեկությունների ճշտության և հավաստիության համար։
11.21. Խորհրդի նիստերը վարում է Խորհրդի նախագահը, որն ստորագրում է
նիստի որոշումները։ Խորհրդի նախագահը պատասխանատվություն է կրում
որոշման մեջ առկա տեղեկությունների հավաստիության համար։

12. Խորհրդի իրավասությունները
12.1. Խորհրդի իրավասություններն են`
ա) Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ
Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի հաստատումը.
բ) Ժողովի տարեկան և արտահերթ նիստերի գումարումը, օրակարգի
հաստատումը, ինչպես նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման
հետ
կապված
նախապատրաստական
աշխատանքների
իրականացման
ապահովումը.
գ)
Բանկի
գործադիր
մարմնի
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
հաստատումը, ներքին աուդիտի աշխատողների լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաստատումը.
ե) Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշվի ու կատարողականի հաստատումը.
զ) Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը.
է)

Բանկի

կառուցվածքային

ստորաբաժանումների

միջև

գործառութային

պարտականությունների բաշխումը.
ը) շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ Ժողովին առաջարկությունների
ներկայացումը, այդ թվում` շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար
շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող Բանկի բաժնետերերի ցուցակի
կազմումը, որում պետք է ընգրկվեն Բանկի այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են
Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում` Բանկի տարեկան Ժողովին մասնակցելու
իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ.
թ) Բանկի տարեկան ֆինանսական
հաստատումը և Ժողովին ներկայացումը.

հաշվետվությունների

նախնական

ժ) Ժողովի հաստատմանը Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի
ներկայացումը.
ժա) Բանկի արտաքին
սահմանումը.

աուդիտն

իրականացնող անձին

վճարման

չափի

ժբ) Բանկում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումների
արդյունքում, անհրաժեշտության դեպքում` բացահայտված թերությունների
վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման
վերահսկումը.
ժգ) Բանկի կողմից օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
ֆինանսական գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանող ներքին
իրավական ակտերի ընդունումը.
ժդ) Բանկի առանձնացված և կառուցվածքային
կանոնադրությունների ու կանոնակարգերի հաստատումը.

ստորաբաժանումների

ժե) դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը և (կամ) դրանցում
մասնակցությունը.
ժզ) առևտրային կազմակերպությունների միությունների հիմնադրումը և (կամ)
դրանցում մասնակցությունը.
ժէ) սույն կանոնադրության 10.2 կետի բ), ժա), ժգ), ժդ), ժե), ժզ) և ժէ)
ենթակետերում նշված հարցերի ներկայացումը Ժողովին.
ժը) Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մասին որոշման
ընդունումը.
ժթ) Բանկի պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.
ի) Բանկի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը.
իա)
Բանկի
հաշվապահական
հաշվառման
քաղաքականության`
հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ
կազմելու նպատակով կիրառվող սկզբունքների, հիմունքների, եղանակների,
կանոնների և կարգերի սահմանումը.
իբ) խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման ընդունումը, որի առարկա է

հանդիսանում Բանկի գույքը և որի արժեքը գործարքը կնքելու մասին որոշումն
ընդունելու պահի դրությամբ կազմում է Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի
25-ից 50 տոկոսը.
իգ) շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքներ կնքելու մասին
որոշման ընդունումը.
իդ) Բանկի գույքի շուկայական արժեքի որոշումը։ Բանկի պարտապանի
պարտավորության վրա տոկոսների և տույժերի հաշվարկի դադարեցման,
պարտքերի զեղչման, կամ ներման մասին որոշումների ընդունումը.
իե) Բանկի առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների ցանկի
հաստատումը.
իզ) օրենքով
ընդունումը։

և

սույն

կանոնադրությամբ

նախատեսված այլ

որոշումների

12.2. Սույն կանոնադրության 12.1 կետում նշված հարցերով որոշումների
ընդունումը վերապահված է Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող
փոխանցվել Գործադիր մարմնին կամ այլ անձանց։
12.3. Սույն կանոնադրության 12.1 կետի իբ) ենթակետում նշված հարցերի մասին
որոշումը Խորհուրդը պետք է ընդունի միաձայն, իսկ օրենքով սահմանված
դեպքերում հարցի քննարկումը ներկայացնել Ժողովին։
12.4. Սույն կանոնադրության 12.1 կետի իգ) ենթակետում նշված հարցերի մասին
որոշումն ընդունում է Խորհուրդը` գործարքը կնքելու մեջ շահագրգռվածություն
չունեցող Խորհրդի անդամների մեծամասնությամբ։
12.5. Առնվազն տարին մեկ անգամ, Խորհուրդն իր նիստում քննարկում է Բանկի
արտաքին
աուդիտն
իրականացնող
անձի
հաշվետվությունը
(նամակ
ղեկավարությանը), ինչպես նաև քննարկում և անհրաժեշտության դեպքում`
վերանայում
է
Բանկի
գործունեության
հիմնական
ուղղությունները,
ռազմավարությունը, կարգերն ու ներքին իրավական այլ ակտերը։
Առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ, Խորհուրդն իր նիստում քննարկում է Բանկի
ներքին աուդիտի ստորաբաժանման, Գործադիր տնօրենի և Բանկի գլխավոր
հաշվապահի հաշվետվությունները` իր սահմանած կարգով և ձևով։
12.6. Բանկի Գործադիր տնօրենի հաշվետվությունը պետք է առնվազն ներառի
Բանկի, այդ թվում` առանձնացված ստորաբաժանումների, ֆինանսատնտեսական
գործունեության
ծրագրերի,
Ժողովի
և
Խորհրդի
կողմից
տրված
հանձնարարականների
կատարման,
Բանկի
հիմնական
տնտեսական
նորմատիվների պահպանման Բանկի առաքելության իրականացման, այլ
գործառույթների ու ցուցանիշների կատարման գնահատականը։
12.7. Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հաշվետվությունը պետք է
առնվազն ներառի սույն կանոնադրության 16.3 կետում նշված հաշվետվությունները,
ինչպես նաև ընթացիկ գործունեության և գործառնական ռիսկերի կառավարման,

օրենքների, այլ իրավական ակտերի ու Բանկի ներքին ակտերի, Խորհրդի կողմից
Բանկի գործադիր մարմնին տրված հանձնարարականների և Բանկի ներքին
հսկողության համակարգի գնահատականները։
12.8. Բանկի գլխավոր հաշվապահի հաշվետվությունը պետք է առնվազն ներառի
Բանկի հաշվապահական հաշվառման վարման վիճակի և հավաստիության,
միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և վիճակագրական
հաշվետվությունների ներկայացման, ինչպես նաև Բանկի մասին տեղեկատվության
հրապարակման հավաստիության գնահատականը։

13. Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարման հիմքերը
13.1. Ժողովի կողմից Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ
դադարեցվում են իր դիմումի համաձայն կամ եթե`
ա) նա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ.
բ) նրա պաշտոնավարման ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ,
որոնց ուժով նրան արգելվում է լինել բանկի խորհրդի անդամ (բանկի ղեկավար).
գ) նա մեկ տարվա ընթացքում բացակայել է Խորհրդի նիստերի առնվազն 1/4-ից
անհարգելի պատճառներով կամ ընդհանուր առմամբ (ներառյալ հարգելի և
անհարգելի բացակայությունները) նիստերի առնվազն կեսից։ Սույն ենթակետի
իմաստով իրական ժամանակի ռեժիմով և հեռակա (հարցմամբ) մասնակցությունը
համարվում է լիարժեք մասնակցություն.
դ) նա օրենքով սահմանված կարգով որակազրկվել է կամ զրկվել է որոշակի
պաշտոն վարելու իրավունքից։
13.2. Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ կարող են
դադարեցվել նաև լիազորությունների մնացած ժամանակահատվածի, իսկ եթե այդ
ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է, ապա մեկ տարվա համար սահմանված
աշխատավարձը Բանկի կողմից նրան փոխհատուցելու պայմանով։
Բանկն իրավունք ունի Խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատված անձից
դատական կարգով հետ պահանջելու սույն կետի առաջին պարբերությամբ նրան
փոխհատուցված աշխատավարձը` դատարանում ապացուցելով Խորհրդի անդամի
կողմից պաշտոնեական պարտականությունների թերացման փաստը։

14. Գործադիր մարմինը
14.1. Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Բանկի
գործադիր մարմինը` Բանկի Վարչությունը և Գործադիր տնօրենը։ Գործադիր
տնօրեն, նրա տեղակալ, Վարչության անդամ չի կարող լինել այն անձը, որը չի

համապատախանում
Կենտրոնական
բանկի
որակավորման
համապատասխանության չափանիշներին և (կամ) որին օրենքով արգելված է լինել
բանկի ղեկավար։ Վարչության կազմը ձևավորվում է Խորհրդի որոշմամբ, ընդ որում
Վարչության կազմում պարտադիր ընդգրկվում են Գործադիր տնօրենը, նրա
տեղակալները, գլխավոր հաշվապահը։
14.2. Բանկի Վարչությունը գործում է սույն կանոնադրության, ինչպես նաև
Խորհրդի կողմից հաստատված` Վարչության կանոնակարգի հիման վրա, որը
սահմանում է Բանկի Վարչության նիստերի հրավիրման ու անցկացման
ժամկետներն ու կարգը, ինչպես նաև նրա կողմից որոշումների ընդունման կարգը։
14.3. Բանկի Վարչությունը`
ա/ սահմանում է Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները,
վարկերի, ավանդների և այլ տոկոսադրույքները.
բ) հաստատում է Բանկի
խրախուսման պայմանները.

աշխատատեղերը,

աշխատանքի

խթանման

և

գ) քննարկում է սույն կանոնադրության 14.9 կետի ա), զ), թ), ժգ), ժդ)
ենթակետերով նախատեսված հարցերը, որոշումներ է ընդունում դրանց
վերաբերյալ.
դ) քննարկում և որոշումներ է ընդունում վերստուգումների, ստուգումների,
կառուցվածքային
և
առանձնացված
ստորաբաժանումների
ղեկավարների
հաշվետվությունների վերաբերյալ.
ե) քննարկում և որոշումներ է ընդունում Բանկի գույքի օտարման գործարքների
վերաբերյալ.
զ) քննարկում և որոշումներ է ընդունում վարկերի տրամադրման վերաբերյալ.
է) քննարկում և որոշումներ է ընդունում մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ
ստեղծելու, դրանց գործունեությունը դադարեցնելու նպատակահամարության
մասին.
ը) քննարկում և որոշումներ է ընդունում Բանկի գլխամասի, մասնաճյուղերի և
ներկայացուցչությունների գործունեության ամսական և (կամ) եռամսյակային
կատարողականների մասին.
թ) հաստատում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքային
գործունեության տարեկան պլանները և հաշվետվությունները.
14.4. Բանկի Վարչության նիստն իրավասու է (քվորում ունի), եթե նիստին
անձնական մասնակցության կամ հեռակա քվեարկության ձևով (հարցման միջոցով)
մասնակցում են Վարչության անդամների կեսը։ Բանկի Վարչության որոշումներն
ընդունվում
են
նիստին
ներկա
Վարչության
անդամների
ձայների
մեծամասնությամբ։ Վարչության յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն։
Քվեարկության ժամանակ Վարչության յուրաքանչյուր անդամ ունի ձայնի իրավունք։
Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն այլ անձի (այդ թվում` Վարչության

այլ անդամի) չի թույլատրվում։
Գործադիր տնօրենն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք և պարտավոր է իր կարծիքը
ներկայացված հարցի վերաբերյալ հայտնել վերջինը։
14.5. Բանկի Վարչության նիստերը գումարում է Գործադիր տնօրենը` առնվազն
ամիսը մեկ անգամ, ինչպես նաև` ըստ անհրաժեշտության։
Վարչության նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով հրավիրվում է Բանկի
ներքին աուդիտի ղեկավարը, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության կարող են
հրավիրվել այլ անձինք։
14.6. Վարչության նիստերն արձանագրվում են։ Վարչության նիստերի
արձանագրությունները ներկայացվում են Բանկի Խորհրդին, Բանկի ներքին
աուդիտին, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին` նրանց պահանջով։
Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո` 10-օրյա
ժամկետում։ Արձանագրությունում նշվում են`
ա) նիստի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը.
բ) նիստին մասնակցած անձինք.
գ) նիստի օրակարգը.
դ) քվեարկության դրված հարցերը, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքներն
ըստ նիստին մասնակցած` Վարչության յուրաքանչյուր անդամի.
ե) քվեարկության դրված հարցերի վերաբերյալ Վարչության անդամների և
Վարչության նիստին մասնակցած այլ անձանց կարծիքները.
զ) նիստում ընդունված որոշումները։
Վարչության նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող
բոլոր անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում
առկա տեղեկությունների հավաստիության համար։
Վարչության նիստերը կազմակերպում և վարում է Գործադիր տնօրենը, որը
ստորագրում
է
նիստերի
որոշումները։
Վարչության
նախագահը
պատասխանատվություն է կրում որոշումների մեջ առկա տեղեկությունների
հավաստիության համար։
14.7. Գործադիր տնօրենը կարող է ունենալ տեղակալներ։ Գործադիր տնօրենը
նշանակվում է Խորհրդի կողմից, Գործադիր տնօրենի տեղակալները` Խորհրդի
կողմից` Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ։
14.8. Գործադիր տնօրենը, որպես իր բացառիկ իրավասություն, ներկայացնում է
Բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում,
Բանկի անունից կնքում է գործարքներ, գործում է առանց լիազորագրի, տալիս է
լիազորագրեր։
14.9. Գործադիր տնօրենը`

ա) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Խորհրդի կողմից հաստատվող
Բանկի` ներքին իրավական ակտերը, առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները, վարչակազմակերպական կառուցվածքը.
բ) տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, իր
իրավասությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս
է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ, վերահսկում է դրանց կատարումը.
գ) աշխատանքի
աշխատողներին.

է

ընդունում

և

աշխատանքից

դ) Բանկի աշխատողների նկատմամբ կիրառում
կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ.

ազատում
է

է

Բանկի

խրախուսման

և

ե) ապահովում է Ժողովի, Խորհրդի և Վարչության որոշումների, այդ թվում`
հեռանկարային զարգացման ծրագրի և ներքին ակտերի կատարումը.
զ) ըստ Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքի, իրականացնում է
իրավասությունների և պարտականությունների, այդ թվում` Գործադիր տնօրենի
տեղակալների,
բաշխումը
աշխատողների
միջև`
հստակ
սահմանելով
հաշվետվական հարաբերությունները.
է) վերահսկում է միջին և ստորին օղակների ղեկավարների գործողությունները.
ը) պահանջում է ստորաբաժանումների ղեկավարներից` վերահսկել իրենց
աշխատողների
աշխատանքային
պարտականությունների
կատարման
արդյունավետությունը.
թ)
անհրաժեշտության
դեպքում առաջարկություններ
է
կազմակերպական կառուցվածքը կատարելագործելու վերաբերյալ.

ներկայացնում

ժ) ստորագրում և իրավասու մարմիններին է ներկայացնում Բանկի
ֆինանսական, վիճակագրական, հարկային հաշվետվություններ, հայցադիմումներ և
անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր.
ժա) պարբերաբար իրականացնում է Բանկի անձնակազմի վերապատրաստումը.
ժբ) իրականացնում է Վարչության նախագահի գործառույթները`
1) կազմակերպում է Վարչության աշխատանքները.
2) գումարում և նախագահում է Վարչության նիստերը.
3) կազմակերպում է Վարչության նիստերի արձանագրությունների վարումը.
4) ներկայացնում է Վարչությունը Խորհրդի նիստերին.
5) ստորագրում է Վարչության նիստերի որոշումները.
ժգ) անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններ է ներկայացնում ներքին
հսկողության համակարգի համարժեքության և մոնիտորինգի արդյունավետության
վերաբերյալ.
ժդ) իր իրավասություններին պատկանող ցանկացած հարց կարող է քննարկել

Վարչության նիստին.
ժե) իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Խորհրդի կողմից
սահմանված իրավական ակտերի շրջանակներում նախատեսված Բանկի ընթացիկ
գործունեության ղեկավարման հետ կապված այլ իրավասություններ։
14.10. Այն հարցերը, որոնք օրենքով կամ սույն կանոնադրությամբ չեն սահմանվել
որպես Ժողովի, Խորհրդի կամ Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման
իրավասությանը
պատկանող,
պատկանում
են
Գործադիր
տնօրենի
իրավասությանը։
14.11. Գործադիր տնօրենը Խորհրդին առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ,
ներկայացնում է իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ` Խորհրդի
կողմից սահմանված կարգով և ձևով։
14.12. Գործադիր տնօրենի իրավասությանն ենթակա հարցերով որոշումների
ընդունումը չի կարող փոխանցվել Բանկի կառավարման այլ մարմինների, Բանկի
ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը, Բանկի գլխավոր հաշվապահին կամ այլ
անձի, բացառությամբ` եթե Գործադիր տնօրենի լիազորությունների իրականացումը
պատշաճ կերպով ժամանակավորապես փոխանցվել է նրան փոխարինող անձին։
Գործադիր տնօրենի լիազորությունները պատշաճ կերպով ժամանակավորապես
կարող
են
փոխանցվել
նրան
փոխարինող
անձին,
եթե
վերջինս
համապատասխանում է Կենտրոնական բանկի սահմանած որակավորման և
մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին։
14.13. Խորհրդի կողմից Գործադիր տնօրենի լիազորությունները վաղաժամկետ
դադարեցվում են իր դիմումի համաձայն կամ եթե`
ա) նա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ
կամ սահմանափակ գործունակ.
բ) նրա պաշտոնավարման ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ,
որոնց ուժով նրան արգելվում է լինել բանկի գործադիր տնօրեն (բանկի ղեկավար).
գ) նա օրենքով սահմանված կարգով որակազրկվել է կամ զրկվել է որոշակի
պաշտոն վարելու իրավունքից։
14.14. Գործադիր տնօրենի լիազորությունները վաղաժամկետ կարող են
դադարեցվել նաև լիազորությունների մնացած ժամանակահատվածի, իսկ եթե այդ
ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավելի է, ապա մեկ տարվա համար սահմանված
աշխատավարձը Բանկի կողմից նրան փոխհատուցելու պայմանով։
Բանկն իրավունք ունի Գործադիր տնօրենի պաշտոնից ազատված անձից հետ
պահանջել
սույն
ենթակետով
նրան
փոխհատուցված
աշխատավարձը`
դատարանում ապացուցելով Գործադիր տնօրենի կողմից պաշտոնեական
պարտականությունների թերացման փաստը։

15. Գլխավոր հաշվապահը
15.1. Բանկի գլխավոր հաշվապահը (այսուհետ` Գլխավոր հաշվապահ)
նշանակվում է Խորհրդի կողմից` Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ։
Գլխավոր հաշվապահ կամ նրա տեղակալ չի կարող լինել այն անձը, որը չի
համապատասխանում
Կենտրոնական
բանկի
որակավորման
համապատասխանության չափանիշներին և (կամ) որին օրենքով արգելված է լինել
բանկի ղեկավար։
15.2. Գլխավոր հաշվապահն իրականացնում է Բանկի հաշվապահական
հաշվառման ընդհանուր վարումը և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը`
“Հաշվապահական հաշվառման մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,
Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների և
Կենտրոնական բանկի նորմատիվային իրավական ակտերի համաձայն։
15.3.
Գլխավոր
հաշվապահի
պահանջների
կատարումը`
կապված
հաշվապահական հաշվառման համար անհրաժեշտ տվյալների և փաստաթղթերի
ներկայացման հետ, պարտադիր է Բանկի բոլոր աշխատողների համար։
15.4. Առանձին տնտեսական գործառնությունների իրականացման հետ կապված
Գործադիր տնօրենի և Գլխավոր հաշվապահի միջև տարաձայնութունների դեպքում,
Գլխավոր հաշվապահը կատարման է ընդունում փաստաթղթերը` Գործադիր
տնօրենի
գրավոր
կարգադրությամբ
(հանձնարարությամբ),
և
նման
գործառնությունների իրականացման հետևանքների պատասխանատվությունը
կրում է Գործադիր տնօրենը։ Սույն կետում նշված գործառնությունների մասին
Գործադիր
տնօրենը
տեղեկացնում
է
Խորհրդին`
եռամսյակային
հաշվետվությունները ներկայացնելիս։
15.5. Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները չեն կարող
փոխանցվել Ժողովին, Խորհրդին, գործադիր մարմնի անդամներին, Բանկի ներքին
աուդիտի ստորաբաժանմանը կամ այլ անձի։
15.6. Գլխավոր հաշվապահը պատասխանատվություն է կրում Բանկի
հաշվապահական հաշվառման վարման, դրա վիճակի և հավաստիության,
տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություններն
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական կառավարման
մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև Բանկի բաժնետերերին,
պարտատերերին և մամուլի ու զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին
Բանկի մասին տրամադրվող ֆինանսական տեղեկությունների հավաստիության
համար` օրենքին, այլ իրավական ակտերին և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան։

16. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը
16.1.

Ներքին

աուդիտի

ստորաբաժանման

(այսուհետ`

Ներքին

աուդիտ)

ղեկավարը և անդամները նշանակվում են Խորհրդի կողմից։ Ներքին աուդիտի
անդամ չեն կարող լինել Բանկի կառավարման մարմինների անդամները, այլ
ղեկավարներն ու աշխատողները, ինչպես նաև գործադիր մարմնի հետ
փոխկապակցված անձինք։
16.2. Ներքին աուդիտը Խորհրդի հաստատած կանոնակարգի և ծրագրի
համաձայն`
ա) հսկողություն է իրականացնում Բանկի ընթացիկ գործունեության և
գործառնական ռիսկերի նկատմամբ.
բ) հսկողություն է իրականացնում Բանկի գործադիր մարմնի, տարածքային և
կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից օրենքների, այլ իրավական
ակտերի և Բանկի ներքին ակտերի, Բանկի գործադիր մարմնին տրված
հանձնարարականների կատարման նկատմամբ.
գ) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս Խորհրդի ներկայացրած,
ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի վերաբերյալ։
Ներքին աուդիտի իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող
փոխանցվել Բանկի կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը։
16.3. Ներքին աուդիտի ղեկավարը Խորհրդին և Վարչությանն է ներկայացնում
հետևյալ հաշվետվությունները`
ա) հերթական` տարեկան ծրագրով սահմանված ստուգումների արդյունքների
մասին.
բ) արտահերթ, եթե բացահայտվել են Ներքին աուդիտի հիմնավորված կարծիքով
էական խախտումներ, ընդ որում, եթե խախտումները հետևանք են Բանկի
գործադիր մարմնի կամ Խորհրդի գործողությունների կամ անգործության, ապա
հաշվետվությունը ներկայացվում է անմիջապես Խորհրդի նախագահին։
Սույն կետով նախատեսված դեպքերում հաշվետվությունները ներկայացվում են
խախտումը հայտնաբերելուց առավելագույնը երկու աշխատանքային օրվա
ընթացքում։
Ներքին աուդիտն օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ
բացահայտելու դեպքում, պարտավոր է դրանք ներկայացնել Խորհրդին`
միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների վերացման և ապագայում
չկրկնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ։

17. Բանկի ղեկավարները
17.1. Բանկի ղեկավարներ են համարվում Խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալը
և Խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի անդամները, Գլխավոր հաշվապահի
տեղակալը, Ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, ինչպես նաև Բանկի
առանձնացված
ստորաբաժանումների
ղեկավարները
և
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի խորհրդի
սահմանած չափանիշներով որևէ կերպ Բանկի հիմնական գործունեության հետ

կապված կամ Գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո աշխատող
կամ Բանկի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում
որևէ ազդեցություն ունեցող աշխատողները։

17.2. Բանկի ղեկավար չեն կարող լինել`
ա)
դիտավորությամբ
կատարված
հանցագործությունների
համար
դատվածություն ունեցող անձինք.
բ) դատարանի կողմից ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային,
առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու
իրավունքից զրկված անձինք.
գ) սնանկ ճանաչված և չմարված (չներված) պարտավորություններ ունեցող
անձինք.
դ) անձինք, որոնց որակավորումը կամ մասնագիտական գիտելիքները չեն
համապատասխանում Կենտրոնական բանկի սահմանած մասնագիտական կամ
որակավորման համապատասխանության չափանիշներին.
ե) անձինք, որոնք անցյալում կատարել են այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական
բանկի հաստատած ուղեցույցով հիմնավորված` Կենտրոնական բանկի կարծիքով
հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձը` որպես Բանկի ղեկավար, չի կարող
պատշաճորեն կառավարել Բանկի գործունեության համապատասխան ոլորտը, կամ
նրա գործողությունները կարող են հանգեցնել Բանկի սնանկացմանը, ֆինանսական
վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի
վարկաբեկմանը.
զ) անձինք, որոնք քրեական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ,
մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ։
17.3. Խորհրդի նախագահը կամ Խորհրդի անդամը չի կարող միաժամանակ լինել
Բանկի գործադիր մարմնի անդամ կամ Բանկի այլ աշխատող, ինչպես նաև այլ
բանկի կամ վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամ, գործադիր մարմնի
անդամ կամ այլ աշխատող, բացառությամբ եթե Բանկը և այլ բանկը կամ վարկային
կազմակերպությունը հանդիսանում են միմյանց հետ փոխկապակցված անձինք։
17.4. Բանկի գործադիր մարմնի անդամները, Ներքին աուդիտի ղեկավարը կամ
անդամները չեն կարող միաժամանակ լինել այլ բանկի գործադիր մարմնի անդամ,
ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար կամ անդամներ։
17.5. Բանկի ղեկավարների վրա` նրանց պաշտոնական պարտականությունների
կատարման ընթացքում, արգելվում է որևէ կերպ ներգործելը կամ Բանկի
գործունեությանը միջամտելը, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված
դեպքերի։ Բանկի ղեկավարների վրա ապօրինաբար ներգործելու կամ Բանկի
ընթացիկ գործունեությանն ապօրինաբար միջամտելու հետևանքով Բանկին
պատճառված վնասը ենթակա է հատուցման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով։

18. Տեղեկությունները և դրանց հրապարակումը
18.1. Բանկը ինտերնետում` Բանկի տնային էջում հրապարակում է`
ա) Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները (առնվազն վերջին տարեկան և
վերջին եռամսյակային) և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենը`
տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ.
բ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետում տարեկան
ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարությունը.
գ) շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումների պատճենները.
դ) Բանկում նշանակալից մասնակցություն ունեցող մասնակիցների մասին
տեղեկատվություն` նրանց անվանումը (անունը), Բանկում նրանց ունեցած
մասնակցության
չափը
(բացառությամբ
այն
անուղղակի
նշանակալից
մասնակցություն ունեցող անձանց, որոնք չունեն Բանկի կանոնադրական
կապիտալում մասնակցություն` բաժնետոմս), նախորդ տարվա ընթացքում նրանց և
նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից ստացված վարկերի և այլ
փոխառությունների (այդ թվում նաև` մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում`
չափը, տոկոսադրույքը և ժամկետը.
ե) Բանկի Խորհրդի, գործադիր մարմնի անդամների ցանկը և անձնական
տվյալները` նրանց անունը, ծննդյան ամսաթիվը, կենսագրությունը, օրենքով
սահմանված այլ տեղեկատվութունը.
զ) օրենքով և Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված այլ տեղեկատվությունը։
18.2. Սույն կանոնադրության 18.1. կետի “ա” և “բ” ենթակետերում նշված
տեղեկատվությունն օրենքով և Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով
Բանկը հրապարակում է մամուլում և հասարակությանը մատչելի այլ ձևով։
18.3. Բանկի յուրաքանչյուր բաժնետիրոջն անվճար տրամադրվում է Բանկի
վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության
պատճենները։
18.4. Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2 տոկոսին և ավելիին
տիրապետող յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի), Բանկն անվճար
տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները (թեկուզև դրանք կազմեն բանկային,
առևտրային կամ այլ գաղտնիք)`
ա) Խորհրդի, Գործադիր տնօրենի և Գլխավոր հաշվապահի վերաբերյալ սույն
կանոնադրության 18.7 կետում նշված տեղեկությունները.
բ) Խորհրդի անդամների, Գործադիր տնօրենի և Գլխավոր հաշվապահի` նախորդ
տարվա ընթացքում Բանկից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը, նրանց և
նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից Բանկից ստացված վարկերի և այլ
փոխառությունների (այդ թվում նաև` մարված) վերաբերյալ տվյալներ, այդ թվում`
չափը, տոկոսադրույքը և ժամկետը, ինչպես նաև Բանկում նշանակալից
մասնակցություն ունեցող մասնակիցների մասին սույն կանոնադրության 18.1 կետի

դ) ենթակետում նշված տեղեկությունները.
գ) Բանկի հետ կապված անձանց հետ կնքված խոշոր գործարքների, ինչպես նաև
այն գործարքների մասին, որոնք կնքվել են այդ տեղեկությունները ստանալու
վերաբերյալ պահանջը ներկայացնելուն նախորդող երկու տարվա ընթացքում և
կապված են սույն կանոնադրության 3.1 կետի ա)-գ), թ), ժ) և ժա) ենթակետերով
սահմանված գործառնություններից որևէ մեկի իրականացման հետ.
դ) Բանկի կողմից Բանկի հետ կապված անձի նկատմամբ ստանձնած
պարտավորությունների մասին.
ե) Բանկի` միանման քաղաքականություն իրականացնող բաժնետերերի խմբերի
ստեղծմանն ուղղված պայմանագրերի առկայության մասին, ինչպես նաև Բանկի`
այդ պայմանագրերի կողմ հանդիսացող բաժնետերերի անունները (անվանումները).
զ) Բանկի հաշվեկշռում արտացոլված գույքի նկատմամբ Բանկի գույքային
իրավունքները հավաստող փաստաթղթերի, Բանկի կառավարման մարմինների
հաստատած Բանկի ներքին ակտերի, առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները և օրենքով սահմանված այլ փաստաթղթերի, ֆինանսական
ու այլ հաշվետվությունների, ինչպես նաև Բանկի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի
որոշումների պատճենները.
է) այն իրավաբանական անձանց ցանկը, որոնց կանոնադրական կապիտալում
Բանկի ղեկավարները կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք ունեն 20% և
ավելի մասնակցություն կամ հնարավորություն` ներազդելու նրանց որոշումների
վրա։
Բանկի բոլոր բաժնետերերին տրամադրվում են Ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի
արձանագրությունները։
18.5. Բանկի բաժնետիրոջը տրամադրված տեղեկությունները նրա կողմից չեն
կարող փոխանցվել այլ անձանց, ինչպես նաև դրանք չեն կարող օգտագործվել
Բանկի գործարար համբավը արատավորելու, Բանկի մասնակիցների կամ
հաճախորդների իրավունքներն ու օրինական շահերը խախտելու կամ նմանատիպ
այլ նպատակներով։
18.6. Բանկը ցանկացած անձի տրամադրում է օրենքով սահմանված այլ
տեղեկատվություն։
18.7. Բանկի Խորհրդի անդամների, Գործադիր տնօրենի, Գլխավոր հաշվապահի
վերաբերյալ, ինչպես նաև Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերաբերյալ Բանկի
բաժնետերերին բացահայտվող տեղեկատվությունը ներառում է`
ա) նրանց ազգանունը, անունը, 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) Բանկի մասնակից հանդիսացող Խորհրդի անդամին, Գործադիր տնօրենին,

Գլխավոր հաշվապահին կամ Խորհրդի անդամի թեկնածուին և նրանց հետ
փոխկապակցված անձանց պատկանող` Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի
քանակը.
է) տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը
զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոններ.
ը) փոխհարաբերությունների բնույթը Բանկի և Բանկի հետ կապված անձանց
հետ.
թ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ տեղեկություններ։

19. Հաշվառումը, հաշվետվությունը և վերահսկողությունը
19.1. Բանկը կազմում և արտաքին աուդիտի եզրակացության հետ հրապարակում
ու Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տարեկան, ինչպես նաև` եռամսյակային
ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ` Կենտրոնական բանկի կողմից
սահմանված ձևերով և կարգով` հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտները։
19.2. Բանկն առնվազն տարին մեկ անգամ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում`
ա) Բանկի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող
իրավաբանական անձանց ֆինանսական հաշվետվությունները, տեղեկություններ
այդ իրավաբանական անձանց ղեկավարների և նշանակալից մասնակցություն
ունեցող անձանց մասին.
բ) Բանկի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող
անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց ֆինանսական
հաշվետվությունները, տեղեկություններ այդ փոխկապակցված իրավաբանական
անձանց ղեկավարների և նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց մասին.
գ) Բանկի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող
անձանց հայտարարություններն այն մասին, որ նրանց մասնակցության միջոցով
որևէ նոր անձ Բանկում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի
կարգավիճակ ձեռք չի բերել։
Եթե այլ անձ Բանկում ձեռք է բերել անուղղակի նշանակալից մասնակցություն,
ապա Բանկը Կենտրոնական բանկին ներկայացնում է օրենքով սահմանված
փաստաթղթեր այդ անձանց վերաբերյալ` Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը
ստանալու համար։
19.3. Բանկը հաշվապահական հաշվառումը վարում է Կենտրոնական բանկի և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի հետ
համաձայնեցված կարգով` “Հաշվապահական հաշվառման մասին” ՀՀ օրենքին և
Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին
համապատասխան։
19.4. Բանկի հաշվետու տարին տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի
31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանն է։
19.5. Բանկը յուրաքանչյուր տարի, Բանկի ֆինանսատնտեսական գործունեության

ստուգման նպատակով ներգրավում է անկախ աուդիտ իրականացնող անձի`
Կենտրոնական բանկի և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով։
Բանկի ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումն արտաքին աուդիտի
կողմից կարող է իրականացվել նաև Բանկի` քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 5
տոկոսի սեփականատեր բաժնետերերի պահանջով։ Այդ դեպքում Բանկի արտաքին
աուդիտ իրականացնող անձին ընտրում, նրա հետ պայմանագիր են կնքում, նրա
ծառայությունների դիմաց վճարում են ստուգում պահանջող բաժնետերերը, ընդ
որում, նրանք կարող են Բանկից պահանջել իրենց կատարած ծախսերի հատուցում,
եթե այդ ստուգումը Ժողովի որոշմամբ արդարացված է եղել Բանկի համար։
Բանկի արտաքին աուդիտ ցանկացած ժամանակ կարող է հրավիրվել Խորհրդի
կողմից` Բանկի միջոցների հաշվին։
Կենտրոնական բանկը կարող է պարտադրել Բանկին 4 ամսվա ընթացքում
հրավիրել արտաքին աուդիտ և հրապարակել նրա եզրակացությունը։
Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի պահանջելու, որպեսզի Բանկը փոխի
արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին և նշանակի այլ արտաքին աուդիտ
իրականացնող անձ։
19.6. Բանկի գործունեության նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կողմից
իրականացվող
վերահսկողության
արդյունքում
հայտնաբերված`
բանկերի
գործունեությունը
կարգավորող
հիմնական
տնտեսական
նորմատիվների,
հաշվապահական հաշվառման կանոնների, սույն կանոնադրության և բանկային
գործունեությունը կարգավորող օրենքների պահանջների խախտումների համար,
Կենտրոնական բանկը Բանկի և (կամ) Բանկի ղեկավարների նկատմամբ կիրառում
է պատժամիջոցներ։

20. Բանկի լուծարումը
20.1. Բանկը լուծարվում է`
ա) լիցենզիան անվավեր ճանաչելու դեպքում.
բ) լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում.
գ) “Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին” ՀՀ
օրենքով սահմանված դեպքերում.
դ) Ժողովի որոշմամբ.
ե) օրենքներով նախատեսված այլ հիմքերով։
Սույն կետի գ) ենթակետով սահմանված դեպքերում լուծարումն իրականացվում է
“Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին” ՀՀ օրենքով
սահմանված կարգով։
20.2. Ժողովն իրավունք ունի որոշում կայացնել լուծարման մասին, եթե Բանկն
ավանդատուների, բանկային հաշիվների տերերի, ինչպես նաև դրամական
(փողային) փոխանցումների գործարքներում պարտատեր հանդիսացող անձանց
նկատմամբ չունի պարտավորություններ` միայն Կենտրոնական բանկից նախնական

համաձայնություն ստանալուց հետո։
20.3. Բանկի լուծարումն իրականացվում է Ժողովի որոշմամբ՝ ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Լուծարային հանձնաժողովը կազմվում է
առնվազն 5 անդամից։
20.4. Բանկի լուծարման դեպքում, նրա բոլոր դրամական միջոցները, ներառյալ
Բանկի գույքի իրացումից ստացված հասույթը, ուղղվում է Բանկի պարտատերերի
պահանջների
բավարարմանը,
այնուհետև
բաժնետերերին`
Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
20.5. Բանկի լուծարման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողությունն
իրականացնում է Կենտրոնական բանկը։
Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի լուծարային հանձնաժողովից պահանջել
ցանկացած տեղեկատվություն նրա գործունեության վերաբերյալ։
20.6. Լուծարային հանձնաժողովը պարտավոր է Կենտրոնական բանկի
սահմանած կարգով, ցանկով և ձևով իր գործունեության վերաբերյալ,
պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ, տեղեկություններ
հրապարակել մամուլում։
20.7. Բանկը համարվում է լուծարված և դադարում է իրավաբանական անձ լինել`
լուծարային հանձնաժողովի կողմից իր գործունեության արդյունքների վերաբերյալ
Կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվությունը վերջինիս կողմից
հաստատելուց և բանկերի գրանցումների մատյանում գրառում կատարելուց հետո,
ինչի մասին լուծարային հանձնաժողովը տեղեկանք է հրապարակում`
Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ձևով։
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Digitally signed by
Ashot Osipyan
DN: c=AM, st=Yerevan,
l=Yerevan,
o=ARARATBANK OJSC,
email=araratbank@ara
ratbank.am, cn=Ashot
Osipyan
Date: 2016.12.29
16:29:23 +04'00'

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի որոշում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
գրանցման վկայական
բանկային գործունեության լիցենզիա
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QnLdup\Amount
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rlbpbrn\Debit
15100 024160500

I trpb4fim\Credit
| 90000 5016119

AMD |

50.000.00
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