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Հազար ՀՀ դրամ 
 2020 2019 

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ 25,846,673 21,254,908 

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր  (13,045,872) (10,946,133) 

Զուտ տոկոսային եկամուտներ 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 

Այլ եկամուտներ 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) 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա (94,055) (73,734) 

Այլ ծախսեր (3,865,458) (3,694,567) 

Շահույթ մինչև հարկումը 6,064,552 4,498,276 

Շահութահարկի գծով ծախս (1,268,010) (1,172,233) 

Տարվա շահույթ 4,796,542 3,326,043 
  

Շահույթի կամ վնասի և այլ 
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 2020թ.  2019թ. 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք   

   

Հոդվածներ, որոնք հետագայում չեն վերադասակարգվում 
շահույթում կամ վնասում   

Հիմնական միջոցների վերագնահատում - 485,717 

Չվերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ 7,724 (91,222) 

Հարկային դրույքի փոփոխության արդյունքում ճշգրտում - 83,620 

Զուտ օգուտ հոդվածներից, որոնք հետագայում չեն 
վերադասակարգվում շահույթում կամ վնասում 7,724 478,115 

   

Հոդվածներ, որոնք հետագայում վերադասակարգվելու են 
շահույթում կամ վնասում   

Իրական արժեքի պահուստի շարժ (պարտքային գործիքներ)   

Իրական արժեքի փոփոխությունից չվաստակած զուտ 
օգուտ/(վնաս) (2,697,936) 533,005 

Փոփոխություններ ակնկալվող պարտքային կորուստների 
պահուստում 384,328 (173,887) 

Վերադասակարգվող հոդվածներին վերաբերող շահութահարկ 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 

 
  

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք 2,908,180 4,135,093 

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ  2.07 1.37 

  

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի մասին ամփոփ 
հաշվետվություն (շարունակություն) 
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

31 դեկտեմբերի 
2020թ. 

31 դեկտեմբերի 
2019թ. 

Ակտիվներ   

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 42,572,757 44,050,205 

Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ 16,538 7,522 

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների 
նկատմամբ 13,755,753 14,189,783 

Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր 10,175,600 6,222,111 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ 193,337,215 176,106,613 

Ներդրումային արժեթղթեր   

- Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող ներդրումային արժեթղթեր 39,673,737 25,027,524 

- Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումային 
արժեթղթեր 4,543,305 479,397 

Հիմնական միջոցներ 12,804,374 12,262,246 

Ոչ նյութական ակտիվներ 581,733 525,828 

Այլ ակտիվներ 3,328,915 1,811,297 

   

Ընդամենը՝ ակտիվներ  320,789,927 280,682,526 

   

Պարտավորություններ և սեփական կապիտալ   

Պարտավորություններ   

Ածանցյալ ֆինանսական պարտավորություններ 11,549 9,313 

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր 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 

   

Ընդամենը՝ պարտավորություններ 279,194,308 241,224,817 

  

Ֆինանսական վիճակի մասին ամփոփ 
հաշվետվություն  
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ 

Էմիսիոն 
եկամուտ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Իրական 
արժեքի 

պահուստ 

Հիմնական 
միջոցների 
վերագնա-

հատման 
պահուստ 

Չբաշխված 
շահույթ Ընդամենը 

Հաշվեկշիռը 2020թ. հունվարի 1-ի  
դրությամբ 25,635,343 - 3,105,000 1,832,155 3,409,549 5,475,662 39,457,709 

Տարվա շահույթ - - - - - 4,796,542 4,796,542 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք        

Հիմնական միջոցների 
մաշվածությունից պահուստի 
ճշգրտում - - - - (97,458) 97,458 - 

Իրական արժեքի զուտ 
փոփոխություն տարվա ընթացքում - - - (488,852) - - (488,852) 

Իրական արժեքով՝ այլ 
համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքի միջոցով չափվող 
պարտքային գործիքների 
վաճառքից շահույթում կամ 
վնասում վերադասակարգված 
զուտ գումար - - - (2,209,084) - - (2,209,084) 

Փոփոխություններ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների 
պահուստում - - - 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 

Բաժնետիրական  կապիտալի 
ավելացում  320,320 180,180 - - - - 500,500 

Շահաբաժիններ բաժնետերերին  - - - - - (1,270,770) (1,270,770) 

Հատկացում պահուստին - - 170,000 - - (170,000) - 

Ընդամենը սեփականատերերի 
հետ գործարքներ 320,320 180,180 170,000 - - (1,440,770) (770,270)

Հաշվեկշիռը 2020թ. Դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ 25,955,663 180,180 3,275,000 (63,931) 3,319,815 8,928,892 41,595,619 

  

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն
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Հազար ՀՀ դրամ 
 

Բաժնե-
տիրական 
կապիտալ 

Գլխավոր 
պահուստ 

Իրական 
արժեքի 

պահուստ 

Հիմնական 
միջոցների 
վերագնա-

հատման 
պահուստ 

Չբաշխված 
շահույթ Ընդամենը 

Հաշվեկշիռը 2019թ. հունվարի 1-ի  
դրությամբ 22,266,343 3,000,000 1,501,220 3,055,334 3,190,420 33,013,317 

Տարվա շահույթ - - - - 3,326,043 3,326,043 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունք       

Հիմնական միջոցների վերագնահատում - - - 485,717 - 485,717 

Հիմնական միջոցների մաշվածությունից 
կամ օտարումից պահուստի ճշգրտում - - - (123,900) 123,900 - 

Իրական արժեքի զուտ փոփոխություն 
տարվա ընթացքում - - 1,305,635 - - 1,305,635 

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ 
ֆինանսական արդյունքի միջոցով 
չափվող պարտքային գործիքների 
վաճառքից շահույթում կամ վնասում 
վերադասակարգված զուտ գումար - - (772,630) - - (772,630) 

Փոփոխություններ ակնկալվող 
պարտքային կորուստների պահուստում - - (173,887) - - (173,887) 

Այլ համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքին վերաբերող բաղկացուցիչ 
մասի շահութահարկ - - (71,824) (91,222) - (163,046)

Հարկային դրույքի փոփոխության 
արդյունքում ճշգրտում - - 43,641 83,620 - 127,261

Ընդամենը տարվա համապարփակ 
ֆինանսական արդյունք - - 330,935 354,215 3,449,943 4,135,093 

Արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկում 3,369,000 - - - - 3,369,000
Հատկացում պահուստին - 105,000 - - (105,000) -
Շահաբաժիններ բաժնետերերին  - - - - (1,059,701) (1,059,701) 

Ընդամենը սեփականատերերի հետ 
գործարքներ 3,369,000 105,000 - - (1,164,701) 2,309,299

Հաշվեկշիռը 2019թ. Դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ 25,635,343 3,105,000 1,832,155 3,409,549 5,475,662 39,457,709 

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների 
մասին ամփոփ հաշվետվություն 
(շարունակություն) 
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Հազար ՀՀ դրամ  
2020 2019 

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Շահույթը նախքան հարկումը 6,064,552 4,498,276 

Ճշգրտումներ   

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 

Զուտ (օգուտ)/վնաս շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական 
արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներից և 
պարտավորություններից 709,484 (676,385) 

Զուտ օգուտ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի 
միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվների 
ապաճանանչումից (2,220,878) (765,247) 

Ստացվելիք տոկոսներ  (75,274) (264,324) 

Վճարվելիք տոկոսներ 496,244 399,442 

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական  
ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները  7,107,612 5,295,847 

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում    

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 

Ավելացում/(նվազում) գործառնական պարտավորություններում    

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) 

Վճարված շահութահարկ  (896,630) (1,019,147) 

Գործառնական գործունեության համար օգտագործված զուտ 
դրամական միջոցներ  (1,389,846) (18,561,369) 

 

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն
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Հազար ՀՀ դրամ  2020թ.  2019թ. 

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր    

Ներդրումային արժեթղթերի առք (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) 

Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ 
դրամական միջոցներ (20,371,411) (5,288,396) 

   

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների 
հոսքեր    

Արտոնայլ բաժնետոմսերի թողարկում - 3,369,000 

Բաժնետիրական կապիտալի ավելացում 500,500 - 

Կանխավճար բաժնետոմսերի թողարկման համար 261,430 500,500 

Այլ փոխառու միջոցներ 17,449,791 27,765,238 

Թողարկած պարտքային արժեթղթերից մուտքեր 3,212,956 4,027,458 

Թողարկած պարտքային արժեթղթերից ելքեր (1,737,517) (1,594,443) 

Վարձակալության գծով պարտավորությունների մարում (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 

Արժեզրկման պահուստում փոփոխությունների ազդեցությունը 
դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ վրա (2,692) 8,331 

Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների 
և դրանց համարժեքների վրա 1,811,630 (247,769) 

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ  42,572,757 44,050,205 

Լրացուցիչ տեղեկատվություն   

Ստացված տոկոսներ 25,771,399 20,990,584 

Վճարված տոկոսներ (12,354,633) (10,381,066) 
  

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 
ամփոփ հաշվետվություն (շարունակություն)
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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:  

Ծանոթագրություն 1


