
(եռամսյակային)

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

10/1/2019  թ-ից _31/12/19_թ.
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Նորմատիվներ Փաստացի մեծություն

ՀՀ կենտրոնական բանկի 

սահմանած նորմատիվի 

թույլատրելի մեծությունը

Հաշվետու եռամսյակում 

խախտումների թիվը 

1 2 3 4

     Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափը 8,803,655 50,000 Խախտում առկա չէ

     Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը 36,356,120 30,000,000 Խախտում առկա չէ

     Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև 

նվազագույն հարաբերակցությունը 15.16% min12% Խախտում առկա չէ
     Ն21 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների 

գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
25.91% min15% Խախտում առկա չէ

     Ն211 Բանկի առաջին խմբի արտարժույթով  արտահայտված բարձր իրացվելի 

ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթով  արտահայտված ընդհանուր 

ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

10.62% min4% Խախտում առկա չէ
     Ն22 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների 

միջև նվազագույն հարաբերակցությունը
135.26% min60% Խախտում առկա չէ

     Ն221 Բանկի  առաջին խմբի արտարժույթով  արտահայտված բարձր իրացվելի 

ակտիվների և առաջին խմբի արտարժույթով  արտահայտված ցպահանջ 

պարտավորությունների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը

91.69% min10% Խախտում առկա չէ

     Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 12.44% max20% Խախտում առկա չէ
     Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը 113.38% max500% Խախտում առկա չէ
     Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 3.39% max5% Խախտում առկա չէ

     Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը
8.28% max20% Խախտում առկա չէ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված 

պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը՝                                                                                                                              

ՀՀ դրամով,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     X min2% Խախտում առկա չէ

min 14% ՀՀ դրամով, Խախտում առկա չէ

min 4%  ԱՄՆ դոլարով, Խախտում առկա չէ

min 14% ՀՀ դրամով, Խախտում առկա չէ

min 4% Եվրոյով, Խախտում առկա չէ

min 14% ՀՀ դրամով, Խախտում առկա չէ

min 4%  ԱՄՆ դոլարով, Խախտում առկա չէ
Արտաժութային  դիրքի և  ընդհանուր  կապիտալի  միջև առավելագույն 

հարաբերակցությունը 3.82% max10% Խախտում առկա չէ
Ըստ առանձին արտաժույթների յուրաքանչյուր արտարժույթի բաց դիրքի և 

ընդհանուր  կապիտալի  միջև առավելագույն հարաբերակցությունը`                             

ԱՄՆ դոլարով,   3.53% max7% Խախտում առկա չէ
Եվրոյով, 0.01% max7% Խախտում առկա չէ
Ռուսական ռուբլիով, 0.01% max7% Խախտում առկա չէ
Այլ արտարժույթ 0.28% max7% Խախտում առկա չէ

ԱՄՆ դոլարով,  

X

Եվրոյով,

X

Այլ արժույթով

X

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ


