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ԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱ
Բ
ԱԿԱՆ ԸՆԿԵ
ԵՐՈՒԹՅԱՆ
Ն բաժնետեր
րերին
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱ

Կարծ
ծիք
Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երը, որոնք ներառում
ն
են
ն 2020թ. դեկտեմբերի 313
անսական վիճակի մասի
ին ամփոփ հաշվետվութ
հ
թյունը, այդ ամսաթվին
ա
ի դրոււթյամբ ֆինա
ավար
րտված տարվա շահույթի
ի կամ վնաս
սի և այլ համ
մապարփակ ֆինանսական արդյունք
քի
մասին
ն ամփոփ հա
աշվետվությունը, սեփակ
կան կապիտ
տալում փոփոխություննե
երի մասին
ամփո
ոփ հաշվետվ
վությունը և դրամական
դ
միջոցների հոսքերի
հ
մասին ամփոփ
փ
հաշվե
ետվությունը, քաղված են
ն «ՀԱՅԷԿՈՆ
ՆՈՄԲԱՆԿ»» ԲԱՑ ԲԱԺՆ
ՆԵՏԻՐԱԿԱ
ԱՆ
ԸՆԿԵ
ԵՐՈՒԹՅԱՆ (այսուհետ՝ Բանկ) 2020
0թ. դեկտեմբ
բերի 31-ին ավարտված
ա
տարվա
աուդի
իտի ենթարկ
կված ֆինան
նսական հաշշվետվություւններից:
Մեր կարծիքով
կ
կի
ից ամփոփ ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունները բոլոր էակա
ան
առում
մներով, համ
մապատասխ
խանում են աուդիտի
ա
ենթ
թարկված ֆի
ինանսական
ն
հաշվե
ետվություններին՝ ծանոթ
թագրություն
ն 1-ում նկար
րագրված հի
իմունքի համ
մաձայն:

Ամփո
ոփ ֆինանս
սական հաշշվետվությո
ուններ
Ամփոփ ֆինանսա
ական հաշվե
ետվություննե
երը չեն պար
րունակում բոլոր
բ
բացահ
հայտումները
ը,
ք պահանջվո
ում են Ֆինա
անսական հա
աշվետվությո
ունների միջա
ազգային
որոնք
ստան
նդարտներով
վ (ՖՀՄՍ-ներ), որոնք կի
իրառվել են Ընկերությա
ան աուդիտի ենթարկված
ծ
ֆինան
նսական հա
աշվետվությունները պատ
տրաստելիս: Հետևաբար
ր, ամփոփ ֆինանսակա
ֆ
ան
հաշվե
ետվությունների և դրանց վերաբերյալ աուդիտո
որական եզր
րակացությա
ան ընթերցում
մը
չի փոխ
խարինում ա
աուդիտի ենթ
թարկված ֆի
ինանսական
ն հաշվետվո
ությունների և դրանց
վերաբ
բերյալ աուդ
դիտորական եզրակացոււթյան ընթեր
րցմանը:

Աուդի
իտ անցած ֆինանսակ
կան հաշվե
ետվությունն
ներ և դրան
նց վերաբեր
րյալ մեր
եզրա
ակացություն
նը
Մենք արտահայտ
տել ենք չձևա
ափոխված աուդիտորակ
ա
ան կարծիք աուդիտ ան
նցած
նսական հա
աշվետվությունների վերա
աբերյալ 202
21թ. ապրիլի 29-ի մեր
ֆինան
եզրակ
կացությունո
ում:
Եզրակացությունը
ը պարունակ
կում է նաև Աուդիտի
Ա
առանցքային հարցեր,
հ
որո
ոնք, մեր
մասնա
ագիտական դատողությյան համաձա
այն, առավելլ նշանակալի էին հաշվե
ետու տարվա
ա
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ֆինան
նսական հա
աշվետվությունների աուդ
դիտի ընթաց
ցքում: Այդ հարցերը վեր
րաբերում են
ն
ՖՀՄՍ
Ս 9-ի համաձ
ձայն ֆինանսական ակտ
տիվների դա
ասակարգմա
անն ու արժեզ
զրկումից
կորուս
ստների հաշշվառմանը: Այդ
Ա հարցերը դիտարկվել են ֆինան
նսական
հաշվե
ետվությունների աուդիտ
տի համատեք
քստում՝ որպ
պես մեկ ամբ
բողջություն, և
ֆինան
նսական հա
աշվետվությունների վերա
աբերյալ կար
րծիք ձևավորելու նպատ
տակով: Մենք
ք
չենք տրամադրում
տ
մ առանձին կարծիք այդ
դ հարցերի վերաբերյալ:
վ

Ամփո
ոփ ֆինանս
սական հաշշվետվությո
ունների նկա
ատմամբ ղե
եկավարութ
թյան
պատ
տասխանատ
տվությունը
Ղեկավարությունը
ը պատասխանատու է ֆինանսակա
ֆ
ն հաշվետվո
ությունների
րաստման համար` ծանո
ոթագրություն 1-ում նկա
արագրված հիմունքի
հ
համաձայն:
պատր

Աուդի
իտորի պատ
տասխանա
ատվությունը
ը
Մեր պատասխան
պ
նատվություն
նն է արտահայտել կարծ
ծիք, թե արդյ
դյոք ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությ
հ
թյունները, բո
ոլոր էական առումներով
վ, համապատ
տասխանում
մ են աուդիտ
տի
ենթարկված ֆինա
անսական հա
աշվետվություններին՝ հի
իմնվելով մե
եր կողմից «Ա
Ամփոփ
նսական հա
աշվետվությունների վերա
աբերյալ եզր
րակացությա
ան պատրաստման
ֆինան
առաջջադրանքներ
ր» Աուդիտի միջազգային
ն ստանդար
րտ (ԱՄՍ) 810-ին (Վերա
անայված)
համա
ապատասխա
ան իրականա
ացրած ընթա
ացակարգերի վրա:

Արմեն
ն Հովհաննիսյան
նթ Թորնթոն
ն» ՓԲԸ-ի տնօրեն/
«Գրան
տ
Առաջադրանքի պատասխան
պ
ատու
պրիլի 2021թ
թ.
29 ապ
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
մասին ամփոփ հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2020

2019

25,846,673

21,254,908

(13,045,872)

(10,946,133)

12,800,801

10,308,775

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

2,565,617

2,483,631

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

(831,404)

(627,209)

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

1,734,213

1,856,422

Զուտ օգուտ/(վնաս) շահույթի կամ վնասի միջոցով
իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից և
պարտավորություններից

(709,484)

676,385

Զուտ արտարժութային եկամուտ

2,337,878

758,011

Զուտ օգուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական
ակտիվների ապաճանանչումից

2,220,878

765,247

359,619

302,155

Արժեզրկման ծախս

(2,277,136)

(359,636)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

(5,017,239)

(4,687,563)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

(1,425,465)

(1,353,219)

(94,055)

(73,734)

(3,865,458)

(3,694,567)

6,064,552

4,498,276

(1,268,010)

(1,172,233)

4,796,542

3,326,043

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր
Զուտ տոկոսային եկամուտներ

Այլ եկամուտներ

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Այլ ծախսեր
Շահույթ մինչև հարկումը
Շահութահարկի գծով ծախս
Տարվա շահույթ
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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի մասին ամփոփ
հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ
2020թ.

2019թ.

-

485,717

7,724

(91,222)

-

83,620

7,724

478,115

(2,697,936)

533,005

384,328

(173,887)

417,522

(28,183)

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող ֆինանսական գործիքների գծով զուտ
օգուտ/(վնաս)

(1,896,086)

330,935

Ընդամենը տարվա այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք
հարկումից հետո

(1,888,362)

809,050

2,908,180

4,135,093

2.07

1.37

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն վերադասակարգվում
շահույթում կամ վնասում
Հիմնական միջոցների վերագնահատում
Չվերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ
Հարկային դրույքի փոփոխության արդյունքում ճշգրտում
Զուտ օգուտ հոդվածներից, որոնք հետագայում չեն
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում

Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են
շահույթում կամ վնասում
Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային գործիքներ)
Իրական արժեքի փոփոխությունից չվաստակած զուտ
օգուտ/(վնաս)
Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային կորուստների
պահուստում
Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք
Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ
հաշվետվություն
31 դեկտեմբերի
2020թ.

31 դեկտեմբերի
2019թ.

42,572,757

44,050,205

16,538

7,522

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

13,755,753

14,189,783

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր

10,175,600

6,222,111

193,337,215

176,106,613

39,673,737

25,027,524

4,543,305

479,397

12,804,374

12,262,246

581,733

525,828

3,328,915

1,811,297

320,789,927

280,682,526

11,549

9,313

6,185,733

4,452,356

Հետգնման պայմանագրեր

38,125,044

25,623,028

Այլ փոխառու միջոցներ

115,700,441

91,923,477

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

112,495,410

113,366,878

Ընթացիկ հարկի գծով պարտավորություն

790,950

390,244

Հետաձգված հարկային պարտավորություն

467,873

922,445

Ստորադաս փոխառություններ

1,311,068

719,787

Այլ պարտավորություններ

4,106,240

3,817,289

279,194,308

241,224,817

Հազար ՀՀ դրամ
Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Ներդրումային արժեթղթեր
- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր
- Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային
արժեթղթեր
Հիմնական միջոցներ
Ոչ նյութական ակտիվներ
Այլ ակտիվներ

Ընդամենը՝ ակտիվներ

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ
Պարտավորություններ
Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ
Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Ընդամենը՝ պարտավորություններ
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին ամփոփ հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Էմիսիոն
եկամուտ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հիմնական
միջոցների
վերագնահատման
պահուստ

25,635,343

-

3,105,000

1,832,155

3,409,549

-

-

-

-

Հիմնական միջոցների
մաշվածությունից պահուստի
ճշգրտում

-

-

-

-

Իրական արժեքի զուտ
փոփոխություն տարվա ընթացքում

-

-

-

Իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող
պարտքային գործիքների
վաճառքից շահույթում կամ
վնասում վերադասակարգված
զուտ գումար

-

Փոփոխություններ ակնկալվող
պարտքային կորուստների
պահուստում

Հաշվեկշիռը 2020թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ

-

Չբաշխված
շահույթ Ընդամենը
5,475,662 39,457,709
4,796,542

4,796,542

(97,458)

97,458

-

(488,852)

-

-

(488,852)

-

- (2,209,084)

-

- (2,209,084)

-

-

-

384,328

-

-

384,328

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող
բաղկացուցիչ մասի շահութահարկ

-

-

-

417,522

7,724

-

425,246

Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

-

-

- (1,896,086)

(89,734)

4,894,000

2,908,180

320,320

180,180

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Բաժնետիրական կապիտալի
ավելացում
Շահաբաժիններ բաժնետերերին

-

Հատկացում պահուստին

320,320

Հաշվեկշիռը 2020թ. Դեկտեմբերի
25,955,663
31-ի դրությամբ

Ընդամենը սեփականատերերի
հետ գործարքներ

-

-

-

-

500,500

-

-

-

-

(1,270,770)

(1,270,770)

-

170,000

-

-

(170,000)

-

180,180

170,000

-

-

(1,440,770)

180,180

3,275,000

(63,931)

3,319,815

8,928,892

(770,270)

41,595,619

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Սեփական կապիտալում փոփոխությունների
մասին ամփոփ հաշվետվություն
(շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետիրական
կապիտալ

Գլխավոր
պահուստ

Իրական
արժեքի
պահուստ

Հիմնական
միջոցների
վերագնահատման
պահուստ

22,266,343

3,000,000

1,501,220

3,055,334

-

-

-

Հիմնական միջոցների վերագնահատում

-

-

-

Հիմնական միջոցների մաշվածությունից
կամ օտարումից պահուստի ճշգրտում

-

-

-

Իրական արժեքի զուտ փոփոխություն
տարվա ընթացքում

-

-

1,305,635

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջոցով
չափվող պարտքային գործիքների
վաճառքից շահույթում կամ վնասում
վերադասակարգված զուտ գումար

-

-

(772,630)

Փոփոխություններ ակնկալվող
պարտքային կորուստների պահուստում

-

-

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ
մասի շահութահարկ

-

Հարկային դրույքի փոփոխության
արդյունքում ճշգրտում
Ընդամենը տարվա համապարփակ
ֆինանսական արդյունք

Հաշվեկշիռը 2019թ. հունվարի 1-ի
դրությամբ
Տարվա շահույթ

Չբաշխված
շահույթ Ընդամենը
3,190,420

33,013,317

3,326,043

3,326,043

485,717

-

485,717

(123,900)

123,900

-

-

1,305,635

-

-

(772,630)

(173,887)

-

-

(173,887)

-

(71,824)

(91,222)

-

(163,046)

-

-

43,641

83,620

-

127,261

-

-

330,935

354,215

3,449,943

4,135,093

-

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկում

-

3,369,000

-

-

-

-

3,369,000

Հատկացում պահուստին

-

105,000

-

-

(105,000)

-

Շահաբաժիններ բաժնետերերին

-

-

-

-

(1,059,701)

(1,059,701)

3,369,000

105,000

-

-

(1,164,701)

25,635,343

3,105,000

1,832,155

Ընդամենը սեփականատերերի հետ
գործարքներ
Հաշվեկշիռը 2019թ. Դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

3,409,549

2,309,299

5,475,662 39,457,709

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2020

2019

6,064,552

4,498,276

Մաշվածության մասհանումներ

1,425,465

1,353,219

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

94,055

73,734

Հիմնական միջոցների օտարումից օգուտ

(4,655)

(5,057)

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման ծախս

2,277,136

359,636

Նախկինում դուրս գրված վարկերի վերականգնում

(834,017)

(24,938)

Արտարժույթի փոխարկումից զուտ (օգուտ)/վնաս

(824,500)

347,491

709,484

(676,385)

(2,220,878)

(765,247)

Ստացվելիք տոկոսներ

(75,274)

(264,324)

Վճարվելիք տոկոսներ

496,244

399,442

7,107,612

5,295,847

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ

(716,264)

695,644

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

1,449,591

(1,098,335)

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր

(4,048,770)

(2,341,684)

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ

(7,858,758)

(43,469,640)

Այլ ակտիվներ

(3,556,642)

561,445

Հետգնման պայմանագրեր

12,483,844

5,110,728

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

(5,063,351)

17,538,661

Այլ պարտավորություններ

(290,478)

165,112

Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեության համար օգտագործված մինչև շահութահարկը

(493,216)

(17,542,222)

(896,630)

(1,019,147)

(1,389,846)

(18,561,369)

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Շահույթը նախքան հարկումը
Ճշգրտումներ

Զուտ (օգուտ)/վնաս շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական
արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից և
պարտավորություններից
Զուտ օգուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների
ապաճանանչումից

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները
(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում

Ավելացում/(նվազում) գործառնական պարտավորություններում

Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեության համար օգտագործված զուտ
դրամական միջոցներ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ամփոփ հաշվետվություն (շարունակություն)
Հազար ՀՀ դրամ

2020թ.

2019թ.

(71,594,255)

(43,010,110)

Ներդրումային արժեթղթերի վաճառք

52,563,591

38,664,277

Հիմնական միջոցների առք

(1,238,234)

(1,206,878)

Հիմնական միջոցների վաճառք

47,447

357,284

Ոչ նյութական ակտիվների առք

(149,960)

(92,969)

(20,371,411)

(5,288,396)

-

3,369,000

500,500

-

261,430

500,500

17,449,791

27,765,238

3,212,956

4,027,458

(1,737,517)

(1,594,443)

(520,837)

(521,466)

Ստորադաս փոխառության ստացում

560,522

719,787

Ստորադաս փոխառության մարում

(41,830)

(3,375,206)

Վճարված շահաբաժիններ

(1,210,144)

(909,505)

Ֆինանսավորման գործունեությունից ստացված զուտ դրամական
միջոցներ

18,474,871

29,981,363

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
աճ/(նվազում)

(3,286,386)

6,131,598

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի
սկզբի դրությամբ

44,050,205

38,158,045

(2,692)

8,331

1,811,630

(247,769)

42,572,757

44,050,205

Ստացված տոկոսներ

25,771,399

20,990,584

Վճարված տոկոսներ

(12,354,633)

(10,381,066)

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր
Ներդրումային արժեթղթերի առք

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ
դրամական միջոցներ

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Արտոնայլ բաժնետոմսերի թողարկում
Բաժնետիրական կապիտալի ավելացում
Կանխավճար բաժնետոմսերի թողարկման համար
Այլ փոխառու միջոցներ
Թողարկած պարտքային արժեթղթերից մուտքեր
Թողարկած պարտքային արժեթղթերից ելքեր
Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում

Արժեզրկման պահուստում փոփոխությունների ազդեցությունը
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ վրա
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների
և դրանց համարժեքների վրա
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
Լրացուցիչ տեղեկատվություն
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Ծանոթագրություն 1
Կից ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական
վիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունները, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի
կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին, սեփական կապիտալում
փոփոխությունների մասին և դրամական միջոցների հոսքերի մասին ամփոփ
հաշվետվությունները և կից ծանոթագրությունը՝ քաղված «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտ
անցած ֆինանսական հաշվետվություններից՝ պատրաստված են համաձայն ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների:
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվությունները չեն ներառում աուդիտ անցած ամբողջական
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություներում ներկայացված
բացահայտումները:
Աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը՝ կից
ծանոթագրություններով, հասանելի է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ինտերնետային կայքում՝ www.aeb.am:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ
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«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվետու տարվա գործունեությունը գնահատելով՝
փաստենք, որ, բանկը որդեգրած ռազմավարության հետևողական իրականացման,
կորպորատիվ կառավարման, ներքին հսկողության համակարգի բարձր մակարդակի և
ռիսկերի կառավարման օպտիմալ ռազմավարության ընտրության շնորհիվ կարողացավ
դիմակայել առկա մրցակցությանը և զարգացման մարտահրավերներին` ապահովելով
գործունեության հիմնական ցուցանիշների զգալի աճ և կարևոր որակական տեղաշարժեր:
Բանկի` որպես կայացած և հեռանկարային ֆինանսական կառույցի, գնահատականը
պետք է համարել նաև «Moody’s Investors Service» ընկերության կողմից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԲԸ-ին ռեյտինգների շնորհման, ինչպես նաև ISO/IEC 27001 (Տեղեկատվության
անվտանգության կառավարման համակարգ) հավաստագրի ստացման փաստը, որը մեծ
հեռանկարներ է բացում բանկի միջազգային ճանաչման, միջազգային ֆինանսավարկային
կառույցների հետ համագործակցության էլ ավելի խորացման և բանկի հետագա զարգացման
տեսանկյունից:
Հաշվետու տարում Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը համալրվեց 320,320.0 հազ.
ՀՀ դրամով, գործարկվեցին «ԱՐՏԱՇԻՍՅԱՆ», և «ՔԱՆԱՔԵՌ» մասնաճյուղերը: Բանկը
գործարկեց «Online Banking» ծրագիրը և «Mobile Banking» հավելվածի նոր վարկածը, ներդրեց
«Ստարտափ» վարկատեսակը, որը հնարավորություն է ընձռնում նոր ստեղծվող բիզնեսի
համար ապահովել անհրաժեշտ ֆինանսավորում, «Առցանց վարկ» վարկատեսակը, սկսեց
թողարկել Contactless (առանց հպման) MasterCard քարտեր, ПАО СБЕРБАНК-ի հետ կնքվեց
վճարային ծառայությունների մատուցման նոր պայմանագիր, ըստ որի հնարավորություն
ընձեռնվեց ПАО СБЕРБАНК-ի քարտապաններին վերջինիս մոբայլ հավելվածի միջոցով
փոխանցումներ իրականացնել ի օգուտ Հայէկոնոմբանկի ցանկացած քարտապանի: Բանկը
սկսեց առանց «PIN» կոդերի քարտերի թողարկումը, որի արդյունքում հաճախորդը ինքն է
ակտիվացնում քարտը բանկոմատի միջոցով՝ միաժամանակ ընտրելով նախընտրելի «PIN»
կոդը (ակտիվացման և «PIN» կոդի նույնականացումը իրականացվում է հեռախոսահամարին
մեկանգամյա գաղտնաբառի ուղարկման միջոցով): Նշված ֆունկցիոնալի գործարկման
համար իրականացվեց բոլոր բանկոմատների սցենարների փոփոխում՝ «PIN» կոդի
տրամադրումը հաճախորդին ապահովելու համար: Ներդրվեց քարտի կարգավիճակի
փոփոխման հնարավորությունը հարկադիր «PIN» կոդի ստացմամբ, որն իրենից
ներկայացնում է քարտի կարգավիճակի փոփոխման միջոցով հաճախորդների կողմից
մոռացված/կորցրած «PIN» կոդի փոփոխում (նշված գործընթացի կիրառմամբ Բանկը
յուրաքանչյուր մոռացված/կորցրած «PIN» կոդի մասով խնայում է և՛ չանվանագրված քարտի
արժեքը, և՛ «PIN» ծրարի համար «Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ին վճարվող գումարը):
Բանկն արժանացավ ՀՀ «Տարվա կորպորատիվ և ներդրումային բանկ» մրցանակին՝
«Asian Banking & Finance Awards 2020» ամենամյա մրցույթում, արժանացավ Ասիական
Զարգացման Բանկի «Հայաստանում առաջատար գործընկեր բանկ» մրցանակին՝ առևտրի
ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակում տարվա ընթացքում իրականացրած գործարքների
համար:
Հաշվետու տարին արդյունավետ էր նաև միջազգային ֆինանսավարկային կառույցների
հետ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համագործակցության առումով. ընդլայնվեցին գործող
ծրագրերը և ծավալվեց գործակցություն նոր բանկային ծառայությունների ոլորտում:
Այսպես. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և հոլանդական զարգացման բանկի (FMO) միջև
կնքվեց թվով երկրորդ վարկային պայմանագիրը 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար և 5 միլիոն եվրո
ընդհանուր գումարի չափով, որով ներգրավված միջոցներն ուղղվելու են թիրախային
խմբերին՝
ՄՓՄՁ-ներին,
կին
և
երիտասարդ
հաճախորդներին,
«Կանաչ»
և
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գյուղատնտեսական ծրագրերին, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և Ասիական զարգացման
բանկի (ԱԶԲ) միջև կնքվեց 15 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկային պայմանագիր, որով
ներգրավված միջոցներն ուղղվելու են միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների
վարկավորմանը, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և շվեյցարական Symbiotics S.A.-ի միջև կնքվեց
թվով 6-րդ վարկային պայմանագիրը 10.7 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ ընդհանուր
գումարի չափով՝ միտված զարգացնելու սոցիալական և կանաչ ծրագրերը:
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հանդիսանում է ՀՀ բանկային համակարգի արդյունավետ
զարգացող օղակներից մեկը, որը վերջին քսան տարիներին գործել է շահույթով: Նշվածը
հատկանշական է, հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության զարգացման ընդհանուր իրավիճակը և
բանկային համակարգում դրսևորված միտումները:
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործունեություն է ծավալում բանկային ծառայությունների
մատուցման բոլոր ոլորտներում: Բանկը իր կայուն դիրքերն ունի թե արտարժութային, թե
արժեթղթերի, թե միջբանկային շուկաներում: Բանկը ակտիվ գործունեություն է ծավալում թե
վարկավորման, թե ծառայությունների մատուցման, թե փոխանցումների նոր ձևերի, թե
պլաստիկ քարտերի սպասարկման ոլորտներում:
Ռիսկերի կառավարման օպտիմալ համակարգի առկայությունը էապես նպաստում է
Բանկի հեռանկարային և կարճաժամկետ նպատակների իրականացմանն ուղղված
միջոցառումների արդյունավետության բարձրացմանը:
Բանկում ռիսկերի կառավարման մշակույթը ենթարկվում է շարունակական
կատարելագործման` ելնելով ռիսկերի ընդունելի մակարդակի և ռիսկ-եկամուտ օպտիմալ
հարաբերակցության պայմաններում կայուն, հուսալի, արդյունավետ և ապահով
գործունեության ծավալման նպատակներից:
Բանկում գործող ռիսկերի կառավարման համակարգը հիմնված է Բանկային
վերահսկողության բազելյան կոմիտեի համաձայնագրերի, ISO/IEC 27001 (Տեղեկատվական
անվտանգության կառավարման համակարգ) միջազգային ստանդարտի դրույթների և
նմանատիպ այլ պահանջների վրա, որը հանդիսանում է համակարգի արդյունավետ
գործունեության երաշխիքներից մեկը:
Կառավարման իրավասու մարմինների կողմից սահմանվում են ռիսկերի ընդունելի
մակարդակները (ռիսկի ախորժակ), որոնց շրջանակներում գործունեության ծավալումը,
ընթացիկ և ռազմավարական նպատակների իրականացման արդյունքում, Բանկի համար
կապահովի կայուն և արդյունավետ զարգացում:
Ռիսկերի կառավարման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից` Բանկի
գործունեության ընթացքում հնարավոր ռիսկերի նույնականացում, գնահատում, հսկողություն,
հաղորդակցում-հաշվետվություն
և
գնահատված
ռիսկերին
արձագանքում:
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման գործիքների կիրառման, գործընթացների
կանոնակարգման, վերլուծության, կանխատեսման և ներքին հսկողության համակարգի
մշտական կատարելագործման արդյունքում` Բանկը հնարավորություն է ստանում ռիսկերի
կառավարման
համակարգի
միջոցով
ապահովել
ռիսկ-եկամուտ
օպտիմալ
հարաբերակցությունը` Բանկի զարգացման կշռադատված ռազմավարության պայմաններում
բացառելով կամ նվազագույնի հասցնելով Բանկի գործունեության ընթացքում հնարավոր
ռիսկերով պայմանավորված կորուստները և ապահովելով գործող նորմատիվային դաշտի
պահանջները:
Ռիսկերի կառավարման հիմնական սկզբունքները, առանձին ռիսկատեսակների
գնահատման և կառավարման մոտեցումները, մեթոդաբանությունները և մոդելները
սահմանված են բանկի ներքին իրավական ակտերում:
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Բանկի
համախառն
ռիսկը
կառավարվում
է
համապատասխան
տնտեսամաթեմատիկական
մոդելի
հիման
վրա՝
արտարժութային,
վարկային,
իրացվելիության և տոկոսադրույքի փոփոխման ռիսկերի և դրանց գումարային` համախառն
ռիսկի էական չափերի (մակարդակների) սահմանման և մոնիտորինգի միջոցով:
Համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ռիսկերի կառավարման քաղաքականության»
պահանջների, հաշվի առնելով Բանկային վերահսկողության բազելյան կոմիտեի և GARP-ի
(Generally Accepted Risk Principles) ռիսկերի կառավարման սկզբունքները` բանկում մշակվել և
ներդրվել են հետևյալ հիմնական ռիսկատեսակների գնահատման և կառավարման
մոդելները.
 վարկային ռիսկ,
 տոկոսադրույքների փոփոխման ռիսկ,
 իրացվելիության ռիսկ,
 արտարժութային ռիսկ,
 գնային ռիսկ,
 գործառնական ռիսկ:
Վարկային ռիսկ
Վարկային ռիսկը վարկի, հաշվարկված տոկոսի կամ դրանց մի մասի պայմանագրով
սահմանված ժամկետներից ուշացման կամ անվերադարձելիության հնարավոր վտանգն է`
պայմանավորված
վարկառուի
ֆինանսական
վիճակի
վատթարացմամբ,
գրավի
արժեզրկմամբ և նման այլ պատճառներով:
Բանկի վարկային պորտֆելի կառուցվածքի հնարավոր տարբեր փոփոխությունների
ազդեցությունները Բանկի գործունեության ընթացիկ ցուցանիշների վրա վերլուծվում և
գնահատվում է սթրես թեստավորման և տարբեր հավանական սցենարների դիտարկման
միջոցով: Վերոնշյալ սթրեսային սցենարների վերլուծության շրջանակներում իրականացվում է
նաև նորմատիվների խախտման կրիտիկական կետերի հաշվարկ և վերլուծություն, որը
տեղեկատվություն է տալիս տվյալ օրվա դրությամբ նորմատիվների խախտման
հավանականության` որպես վարկային ռիսկի յուրօրինակ գնահատականի վերաբերյալ:
Վարկային պորտֆելի որակի մշտադիտարկման նպատակով իրականացվում է ըստ
վարկատեսակների միջին կշռված փաստացի տոկոսադրույքների և չաշխատող վարկերի
տեսակարար կշիռների հարաբերակցությունների դինամիկայի վերլուծություն, ինչպես նաև
վարկերի դասակարգման (դասերի միջև) միգրացիոն հոսքերի և դրանց փոփոխությունների
ամսական ուսումնասիրություն:
Վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետ համակարգի շնորհիվ բանկի վարկային
պորտֆելը շարունակում է պահպանել ավանդական բարձր որակը և ցածր ռիսկայնության
աստիճանը:
Տոկոսադրույքների փոփոխման ռիսկ
Տոկոսադրույքի փոփոխման (տոկոսադրույքի) ռիսկը բանկի զուտ տոկոսային եկամտի
կամ կապիտալի տնտեսական արժեքի վրա շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխման
բացասական ազդեցության հավանականությունն է:
Միջազգային պրակտիկայում լայն տարածում գտած «GAP մոդելի» միջոցով
տոկոսադրույքների փոփոխության ռիսկը գնահատվում է տոկոսադրույքների փոփոխման
նկատմամբ զգայուն ակտիվների և պարտավորությունների դիսբալանսի և ժամկետայնության
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ճեղքվածքների վերլուծության հիման վրա: «Դյուրացիայի մոդելի» հիման վրա տոկոսադրույքի
փոփոխման ռիսկը գնահատվում է ակտիվների և պարտավորությունների միջին կշռված
ժամկետայնության
ցուցանիշների
կիրառմամբ`
դիտարկելով
դյուրացիան
որպես
տոկոսադրույքների փոփոխության նկատմամբ ակտիվների և պարտավորությունների ներկա
արժեքների զգայունության գնահատման գործիք:
Իրականացվում է նաև առանձին արժույթներով արտահայտված ակտիվների և
պարտավորությունների ճեղքվածքների վերլուծություն` զուտ տոկոսային եկամտի վրա դրանց
տոկոսադրույքների փոփոխության ազդեցության տեսանկյունից:
Նշված մոդելները հնարավորություն են տալիս ակտիվների և պարտավորությունների
դյուրացիաների վերլուծության միջոցով իրականացնել ակտիվների և պարտավորությունների
օպտիմալ կառավարում` հեջավորելով տոկոսադրույքի ռիսկը:
Եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով իրականացվում է տոկոսադրույքների
փոփոխության` Բանկի զուտ տոկոսային եկամտի և կապիտալի վրա ազդեցության
սցենարային վերլուծություն, ինչպես նաև սթրես թեստավորում, որոնց արդյունքները
ներառվում են Բանկի հրապարակվող միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական
հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում և այլ հաշվետվություններում:
Իրացվելիության ռիսկ
Իրացվելիության ռիսկը հավանականությունն է, որ բանկն ի վիճակի չի լինի ճիշտ
ժամանակին բավարարել իր պարտատերերի պահանջներն` առանց լրացուցիչ կորուստներ
կրելու:
Ժամկետայնության ճեղքվածքների հիմնադրույթի կիրառման հիման վրա Բանկում
ներդրված
իրացվելիության
ցուցանիշների
գնահատման
և
կառավարման
մեթոդաբանությունը հնարավորություն է ընձեռում հաշվարկված ակնթարթային, մինչև 90 օր
և մինչև 1 տարի կուտակային իրացվելիության ցուցանիշների ժամանակային շարքերի հիման
վրա գնահատել ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետայնության ճեղքվածքների
ազդեցությունը Բանկի իրացվելիության վրա, որը հիմք է հանդիսանում ակտիվների և
պարտավորությունների կառավարման օպտիմալ որոշումների կայացման համար:
Սթրես թեստավորման սցենարային մոդելը հնարավորություն է տալիս գնահատել
իրացվելիության նորմատիվների վրա շոկային տարբեր հնարավոր իրավիճակների
ազդեցությունը` վերլուծելով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ժամկետային
ավանդների որոշակի բաժնեմասի պայմանագրի ժամկետից շուտ ետ պահանջման և
ցպահանջ պարտավորությունների որոշակի բաժնեմասի ետ պահանջման դեպքում (ինչպես
նաև նշված բաժնեմասերի տարբեր հնարավոր համակցությունների դեպքում) նորմատիվների
փոփոխությունները և դրանց խախտման հավանականությունը: Նորմատիվների խախտման
կրիտիկական կետերի հաշվարկումը հնարավորություն է տալիս ստանալ բանկի
իրացվելիության ռիսկի այլընտրանքային գնահատականներ` վերլուծելով ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդների պայմանագրի ժամկետից շուտ ետ
պահանջման և ցպահանջ պարտավորությունների ետ պահանջման ազդեցությունը
նորմատիվների վրա և վերջիններիս խախտման հավանականությունները:
Բանկի կողմից ներգրավված ցպահանջ և ժամկետային միջոցների կենտրոնացումների
ռիսկի գնահատման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը, քվանտիլային վերլուծության հիման
վրա, հնարավորություն է տալիս գնահատել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
ցպահանջ և ժամկետային ավանդների կենտրոնացումների մակարդակները: Մշակված
մեթոդաբանության շրջանակներում իրականացվում է նաև սթրես թեստերի սցենարային
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վելուծություն, որը ներառում է խոշորագույն 10% հաճախորդ ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց ցպահանջ և ժամկետային ավանդների արտահոսքի ազդեցությունները
նորմատիվների վրա, ինչպես նաև հաճախորդների վերոհիշյալ չորս խմբերից (ժամկետային
ավանդ ներդրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ցպահանջ ավանդ ներդրած
ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք) յուրաքանչյուրի 1%-ի ավանդների արտահոսքի
գումարային
ազդեցությունը
տնտեսական
նորմատիվների
վրա:
Իրացվելիության
կառավարման շրջանակներում դիտարկվում են նաև որոշակի շեմային ծավալից ավելի
միջոցներ ներդրած խոշոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձ առանձին հաճախորդների,
ինչպես նաև դրանց խմբերի միջոցների արտահոսքի սցենարային վերլուծությունները, որի
արդյունքում ևս գնահատվում է միջոցների արտահոսքի ազդեցությունը նորմատիվների
ընթացիկ մակարդակների վրա:
Արտարժութային ռիսկ
Արտարժութային ռիսկը արտարժույթի փոխարժեքների տատանման արդյունքում
Բանկի կորուստներ կրելու հավանականությունն է:
Բանկում արտարժութային ռիսկի կառավարումն իրականացվում է կիրառելով
միջազգային պրակտիկայում ընդունված VAR մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև սթրես
թեստերի սցենարային վերլուծության մեթոդները: Սթրես թեստերի սցենարային
վերլուծություններում դիտարկվում է արտարժույթի փոխարժեքի կտրուկ տատանման
ազդեցությունը նորմատիվների վրա: Դիտարկվում են` ՀՀ դրամի արժեվորման և
արժեզրկման սթրեսային սցենարներ, ինչպես նաև ըստ առանձին արտարժույթների
փոխարժեքների տատանման սցենարային համակցության վատագույն սցենարի տարբերակը,
որի դեպքում հնարավոր վնասը կկազմի առավելագույնը:
Արտարժութային ռիսկի կառավարման նպատակով կիրառվող VAR մեթոդաբանության
հիմքի վրա մշակված արտարժույթների փոխարժեքների տատանումներից հնարավոր
առավելագույն վնասների գնահատման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը հնարավորություն
է տալիս գնահատել Բանկի բաց դիրքերով պայմանավորված հնարավոր կորուստների ռիսկը:
Արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխության ազդեցությունը Բանկի շահույթի վրա
գնահատվում է նաև եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով` սթրես թեստերի սցենարային
վերլուծության միջոցով, որի արդյունքները ներառվում են Բանկի հրապարակվող միջանկյալ և
տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում:
Գնային ռիսկ
Գնային ռիսկը որևէ բորսայում(ներում) ցուցակված, բանկի հաշվեկշռում շուկայական
ընթացիկ գներով արտացոլվող կապիտալի գործիքների շուկայական գների անբարենպաստ
փոփոխությունների հետևանքով Բանկի կողմից ֆինանսական կորուստներ կրելու վտանգն է`
պայմանավորված ինչպես տվյալ կապիտալի գործիքի և դրա թողարկողի, այնպես էլ շուկայում
շրջանառվող կապիտալի գործիքների շուկայական գների ընդհանուր տատանումների հետ
կապված գործոններով (տվյալ կապիտալի գործիքի գծով երկար կամ կարճ դիրքի
առկայության պայմաններում):
Գնային ռիսկի հնարավոր նվազագույն մակարդակն ապահովվում է հետևյալ
միջոցառումների շրջանակներում.
 ֆինանսական շուկայի կառուցվածքային, ծավալային և գնային ցուցանիշների
դինամիկայի,
առանձին
ֆինանսական
գործիքների
իրացվելիության
վերլուծություն, առկա միտումների բացահայտում,
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 հնարավոր կորուստների գնահատում,
 հեջավորման գործիքների կիրառում,
 ֆինանսական գործիքների գծով լիմիտների (ըստ կապիտալի գործիքներով
գործառնության տեսակի, ըստ դիլերի, ըստ թողարկողի, stop-loss) սահմանում,
 կապիտալի գործիքների փաթեթի բազմազանեցում (դիվերսիֆիկացիա)` ըստ
թողարկողի, տնտեսության ճյուղերի, ժամկետայնության և այլն:
Գործառնական ռիսկ
Բանկի յուրաքանչյուր բիզնես-գործընթաց պարունակում է որոշակի մակարդակի
գործառնական ռիսկ, որը կարող է հանգեցնել ինչպես փոքր, այնպես էլ Բանկի համար էական
չափերի հասնող կորուստների: Նշված հանգամանքով է պայմանավորված գործառնական
ռիսկի արդյունավետ կառավարման կարևորությունը բանկերի համար: Բանկի ռիսկերի
կառավարման ոլորտը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերով գործառնական ռիսկը
սահմանվում է որպես ուղղակի կամ անուղղակի կորուստների վտանգ (հնարավորություն)`
առաջացած կամ պայմանավորված Բանկի անձնակազմի ոչ համարժեք կամ սխալ
գործողություններով,
բանկային
գործընթացների
կազմակերպման
և
կատարման
թերություններով, խափանումներով, ինչպես նաև անբարենպաստ արտաքին միջավայրի
գործողություններով և իրավիճակներով:
Գործառնական ռիսկի վերահսկողության արդյունավետ համակարգի կիրառումն այդ
ռիսկի օպտիմալ կառավարման կարևորագույն գործոններից է, որն ապահովվում է օրական
հսկողության իրականացման, պարբերական և թեմատիկ ստուգումների միջոցով գործող
կանոնակարգվածության մակարդակի պատշաճության գնահատման, կանոնակարգման
կարիք ունեցող գործառույթների վերհանման, հնարավոր ռիսկերի բացահայտման և
պատասխանատու մարմիններին դրանց մասին տեղեկացման միջոցով:
Հաշվետու տարում բանկը շարունակել է իր որդեգրած քաղաքականությունը
հաճախորդների
բնագավառում՝
պահպանելով
փոխշահավետության
սկզբունքը՝
հաճախորդներին առաջարկել բանկային ծառայությունների ընդգրկուն փաթեթ, մշտապես
նորացնելով և բազմազանելով այն, բարելավելով ծառայությունների մատուցման որակը:
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համար հիմնական մրցակիցներ են հանդիսանում ՀՀ-ում
գործունեություն ծավալող բոլոր բանկերը, բացառությամբ Մելլաթ բանկի, ինչպես նաև
վարկային պրոդուկտների շուկայում` որոշ վարկային կազմակերպություններ: Մրցակցության
ընթացքում հիմնական մեթոդներն են՝ բանկային նոր տեխնոլոգիաների կիրառում,
մատուցվող
ծառայությունների
տեսակների
ընդլայնում
և
որակի
բարձրացում,
ներգրավումային և ներդրումային մրցունակ տոկոսադրույքների կիրառում, ինչպես նաև ճկուն
սակագնային քաղաքականության վարում:
Հաշվի
առնելով
բանկի
կայուն
զարգացման
ռազմավարության
շարունակականությունը, ապագա ծրագրավորվող գործունեությունը նպատակաուղղված է
լինելու բանկի դիրքի ամրապնդմանը և ընդլայնմանը ՀՀ բանկային շուկայում, միջազգային
շուկաներ դուրս գալու հնարավորության ուսումնասիրմանը, որը հիմնականում նախատեսում
է ակտիվների հետագա կայուն աճ /կանխատեսվում է 5-10%-ի տարեկան աճ/, ինչպես
ներգրավված ռեսուրսների /ավանդներ, միջազգային վարկային ծրագրեր/, այնպես էլ
ձևավորած շահույթի և սեփական կապիտալի հաշվին:
20

Բանկը նախատեսում է ընդլայնել իր համագործակցությունը նաև միջազգային
ֆինանսական այլ կազմակերպությունների, հատկապես ՎԶԵԲ, ՄՖԿ, Գերմանա-հայկական
հիմնադրամ (ԳՀՀ), Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի և FMO-ի, Ասիական
Զարգացման Բանկի, «BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND» LLC ներդրումային
ընկերության, «SYMBIOTICS» SA, «MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES BONDS» S.A., DEG
– Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH ֆինանսական հաստատությունների,
«INCOFIN CVBA» ներդրումային ընկերության, FRANKFURT SCHOOL FINANCIAL SERVICES
GMBH ընկերության հետ՝ փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման հետ զուգահեռ առավել
արագ կզարգանա հիփոթեքային վարկավորման համատեղ ծրագրերի իրականացումը,
ինչպես նաև նոր ոլորտների վարկավորման ծրագրերը:
Առաջիկա ծրագրավորվող եկամուտների աճի հիմնական մասը նախատեսվում է
ստանալ տոկոսային եկամուտներց, ավելացնելով մատուցվող ծառայություններից ձևավորվող
եկամուտները: Վարկերից տոկոսային եկամուտների ավելացման ուղղությամբ կատարվում է
նոր վարկային տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում և ներդրում:
Մատուցվող ծառայություններից եկամուտների ավելացման համար իրականացվում է
դրանց բազմազանում, պլաստիկ քարտերով ծառայությունների ցանկի ընդլայնում:
Նշված խնդիրների իրականացման համար բանկը շարունակելու է տեխնիկայի
պարբերական վերազինումը, ընթացակարգերի կատարելագործումը, նոր բանկային
տեխնոլոգիաների
ներդրումը՝
առանձնահատուկ
շեշտը
դնելով
սպասարկման
գործիքակազմում ժամանակակից բարձր թվային տեխնոլոգիաների կիրառման վրա, ինչը
հնարավորություն կտա ապահովել հաճախորդների ավելի արագ, որակյալ և շուրջօրյա
սպասարկում:
Բանկը,
որպեսզի
առավելագույնս
օգտագործի
տնտեսության
առկա
հնարավորությունները, ապահովելով բարձր մրցունակություն ֆինանսաբանկային շուկայում,
շարունակելու է մատուցել ունիվերսալ բանկային ծառայություններ:
Արդյունավետ
զարգացման
կարևորագույն
նախապայմաններից
համարելով
առաջատար փորձի և նոր բանկային տեխնոլոգիաների ներդրումը՝ շարունակել վերոնշյալ
գործընթացը՝
առանձնահատուկ
շեշտը
դնելով
սպասարկման
գործիքակազմում
ժամանակակից բարձր թվային տեխնոլոգիաների կիրառման վրա, ինչը հնարավորություն
կտա ապահովել հաճախորդների ավելի արագ, որակյալ և շուրջօրյա սպասարկում, որոնց
համար պլանավորվում են անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումներ, ինչը, արդյունքում,
կբարձրացնի տեխնիկական հագեցվածությունը:
Ընդլայնվելու են վճարահաշվարկային նոր ծառայությունների մատուցումը, պլաստիկ
/ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային/ քարտերով սպասարկումը և այլն:
Տարածքային քաղաքականության շրջանակներում կշարունակվի
մասնաճյուղային
ցանցի
ընդլայնումը,
նպատակ
ունենալով
ապահովել
բանկի
ներկայությունը
հանրապետության ողջ տարածքով, ինչպես նաև գործող մասնաճյուցերի վերակառուցումն ու
վերանորոգումը:
Հիմնական բացասական գործոնները, որոնք կարող են որոշակի ազդեցություն թողնել
բանկի գործունեության վրա՝ քաղաքական–տնտեսական գործընթացներն են՝ երկրի
տնտեսության հետագա զարգացման միտումները:
Նշված ռիսկերը մեղմելու համար բանկը շարունակելու է վարել հավասարակշռված
ներգրավումային և ներդրումային քաղաքականություն, հնարավորինս կանխատեսելով
զարգացման միտումները, դիվերսիֆիկացնելով ռիսկը, ընդլայնելով ծառայությունների ցանկը,
խուսափելով վարկային և ավանդային պորտֆելների կենտրոնացումներից:
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Բանկը մեծ ուշադրություն է դարձնում բանկային նոր ծրագրերի ներդրման, գործող
ծրագրերի կատարելագործման խնդիրներին: Բանկում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և
զարգացումը կրում է ծրագրավորված բնույթ: Ըստ առանձին բանկային ծառայությունների
ոլորտների, ուսումնասիրվում է առաջատար համաշխարհային փորձը, կատարվում է
մարքեթինգային ուսումնասիրություն դրա նկատմամբ, ապահովվում է ծառայությունների և
տեխնոլոգիաների ներդրման հստակ ընթացակարգերի մշակումը` իրականացնելով նաև
ներդրման փորձաքննություն:
Բանկում մշտական աշխատանքներ են ծավալվում նոր ծառայությունների,
սպասարկման որակի բարելավման ուղղությամբ, հաշվի առնելով հաճախորդների
հարցումների արդյունքները:
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