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ԲԱԺԻՆ 2. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ  

Ամփոփաթերթը պետք է դիտվի որպես ազդագրի ներածական համառոտ 
նկարագրություն: Առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի 
որոշումը պետք է հիմնված լինի ամբողջական ծրագրային ազդագրի վրա: 

Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում ամփոփաթերթում 
պարունակվող տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու 
համար (այդ թվում` թարգմանությանը վերաբերող մասով) ամփոփաթերթի կազմման 
համար պատասխանատու անձը կրում է քաղաքացիական պատասխանատվություն: 

Ներդրողը Ծրագրային Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը 
թղթային եղանակով կարող է ձեռք բերել Բանկի կենտրոնական գրասենյակում կամ 
մասնաճյուղերում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով` Բանկի ինտերնետային կայքում` 
www.acba.am: 

Հարկ է նշել նաև, որ Ազդագրում ներկայցված բոլոր ֆինանսկան ցուցանիշները 
հաշվարկված են «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի և նրա դուստր 
ընկերության՝ «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ-ի համախմբված ֆինանսական 
հաշվետվությունների հիման վրա: 

 

2.1. Տեղեկատվություն Բանկի և նրա գործունեության վերաբերյալ 

2.1.1. Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները 

Բանկի լրիվ անվանումն է`  

 հայերեն` «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
 անգլերեն` “ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK” Closed Joint Stock Company 

Բանկի կրճատ անվանումն է` 
 հայերեն` «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ» 
 անգլերեն` “ACBA-CREDIT AGRICOLE”  

Բանկի պետական գրանցման վայրն է՝ Արամի 82-84 շենք, 87, 89, 99, 100          
տարածքներ Երևան 0002, ՀՀ 

Բանկի պետական գրանցման համարն է՝ 70 
Բանկի գտնվելու վայրն է՝ Արամի 82-84 շենք, Երևան 0002, ՀՀ 

Կապի միջոցները՝  Հեռ.` +(374)10 31 88 88 
                                    Ֆաքս` +(374)10 54 34 85 
                                    Էլ. փոստ՝ acba@acba.am 
                                    Ինտերնետային կայք` www.acba.am  

Ներդրողները պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում 
կարող են կապ հաստատել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ 
նաև` Թողարկող կամ Բանկ) իրենց սպասարկող մասնաճյուղերի գործառնական 
գործառույթները համակարգող մասնագետների հետ, ինչպես նաև Բանկի Դիլինգի 
բաժնի աշխատակիցների հետ հետևյալ հեռախոսահամարներով` +(374)10 31 88 88 
(0067), +(374)10 31 88 83: 
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2.1.2. Թողարկողի համառոտ պատմությունը և ռազմավարությունը 

«Հայաստանի Գյուղացիական Փոխօգնության Բանկ» կոոպերատիվ բանկը 
(այսուհետ նաև՝ Հայաստանի Գյուղացիական Փոխօգնության Բանկ կամ 
Հայգյուղփոխբանկ) ստեղծվել է 1995թ. օգոստոսի 28-ին, այնուհետև 2006թ. 
սեպտեմբերի 9-ին Բանկի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ վերակազմակերպվել և 
վերանվանվել է «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական 
ընկերության: «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն գործում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության համաձայն և վերջինիս գործունեությունը 
կարգավորվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: Բանկի պետական գրանցման համարն է 0170: Բանկն 
իր գործունեությունը իրականացնում է թիվ 70 լիցենզիայի հիման վրա և հանդիսանում է 
ՀՀ ավանդների երաշխավորման հիմնադրամի անդամ: 

Ստորև ներկայացված են համառոտ պատմական փաստեր Բանկի զարգացման 
ժամանակագրական կարևոր նշումներով` 

2002թ. - Հայգյուղփոխբանկը դարձել է «VISA International» միջազգային վճարային 
համակարգի լիիրավ անդամ: 

2003թ. - Բանկի կողմից հիմնադրվել է «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ, որն առաջին 
գրանցված մասնագիտացված լիզինգային ընկերությունն է Հայաստանում:  

2006թ. - Ֆրանսիական հեղինակավոր «CREDIT AGRICOLE» բանկային խումբը 
դարձավ Բանկի 28%-ի բաժնետերը, որի արդյունքում Հայաստանի Գյուղացիական 
Փոխօգնության Բանկը վերակազմավորվեց «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ: 

2010թ.-ից - Բանկը Հայաստանում միակն է, որն իրականացնում է 3 միջազգային` 
VISA, American Express, MasterCard և միակ ազգային՝ ArCa վճարային քարտերի 
սպասարկումը և թողարկումը, ընդ որում` American Express վճարային համակարգի հետ 
համագործակցում է Հայաստանում բացառիկ իրավունքով: 

2013թ. - Եվրոպայի առաջատար ակտիվների կառավարիչ «Ամունդի Ասեթ 
Մենեջմենթ» ընկերության հետ համատեղ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
հիմնել է «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ:  

2014թ. - Հանդիսանալով Հայաստանի խոշոր կազմակերպություններից մեկը` 
Բանկը ներդրել է Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության համակարգ, որի 
գերակա ուղղություններն են` սահմանամերձ հեռավոր բնակավայրերի աջակցությունը, 
շրջակա միջավայրի պահպանությունը և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների 
կիրառումը, պատմամշակութային արժեքների պահպանությունը և երիտասարդությանն 
ուղղված ծրագրերի իրականացումը: 

2015թ. - Բանկն իրականացրել է կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնց 
արդյունքում ձևավորվել են բանկային գործունեության հիմնական 3 բիզնես 
ուղղությունները` գյուղատնտեսական, մանրածախ, ՓՄՁ և կորպորատիվ: 

2017թ. - ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ և կորպորատիվ բիզնես լուծումների 
շուկայում, աշխարհում առաջատար SAP ընկերությունը ստորագրել են ծրագրային 
ապահովման ձեռքբերման պայմանագիր, որի համաձայն Բանկը SAP-ի կողմից 
ստեղծված ժամանակակից լուծումների կիրառման միջոցով կիրականացնի Բանկի 
ամբողջական թվային տրանսֆորմացիա։ 
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Միջազգային ճանաչում ունեցող և ոլորտում առաջատար SAP-ի լուծումների 
կիրառմամբ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ բանկի թվային տրանսֆորմացիայի 
արդյունքում Բանկն ինտերակտիվ կերպով կարձագանքի հաճախորդների բոլոր 
պահանջմունքներին և կտրամադրի այն ծառայությունների փաթեթը և լուծումները, 
որոնք լավագույնս կհամապատասխանեն նրանց պահանջներին և մաքսիմալ 
արդյունավետ կլինեն նրանց համար։  

Ներկայումս «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ հանդիսանում է ունիվերսալ 
բանկ, որը հաճախորդներին առաջարկում է բանկային ծառայությունների լայն 
տեսականի: 

Բանկի գործունեության հիմնական նպատակն է օժանդակել տնտեսության` փոքր և 
միջին բիզնեսի, գյուղատնտեության զարգացմանն ու ամրապնդմանը:  

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ առաքելությունն է՝  
Մենք ունիվերսալ բանկ ենք, որը խթանում է Հայաստանում ֆինանսական 

ներգրավվածությունը, տրամադրում է նորարարական և արդյունավետ 
ֆինանսական լուծումներ՝ գյուղական համայնքների հատուկ շեշտադրմամբ:  

 
 
2.1.3. Բանկի կանոնադրական կապիտալը 

 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 30 000 000 000 (երեսուն միլիարդ) 
ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 2 500 (երկու հազար հինգ հարյուր) հատ հասարակ 
(սովորական) բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 12 000 000 (տասներկու միլիոն) ՀՀ 
դրամ անվանական արժեքով:  

Բանկի նշանակալից բաժնետերն է՝  

 
• «ԱԿԲԱ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը – 93.52%, 
 

2.1.4. Բանկի մասնաճյուղերը 

Ներկայումս Բանկն ունի 59 մասնաճյուղ: Բանկի կենտրոնական գրասենյակը և 18 
մասնաճյուղերը գտնվում են Երևան քաղաքում, իսկ մնացածը` ՀՀ ողջ տարածքում: 

 Մասնաճյուղերի հասցեները մանրամասն ներկայացված են Ազդագրի 4.3.1.5 
մասում: 

  

2.1.5. Բանկի խմբի կառուցվածքը 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն խմբի Մայր կազմակերպությունն է: 
Խումբը բաղկացած է Բանկից և դրա դուստր կազմակերպություններից: 

Բանկի դուստր կազմակերպություններն են՝ «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԲՐՈՔ» ՍՊԸ: 
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«ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ իրականացնում է ֆինանսական լիզինգի գծով 
գործառնություններ և հիմնադրվել է 2003թ.-ին:  

«ԱԿԲԱ ԲՐՈԿ» ՍՊԸ հիմնադրվել է 2004թ.-ին: Կազմակերպությունը ծավալել է 
ապահովագրական գծով միջնորդական գործունեություն: Ներկայումս գործունեություն 
չի ծավալում: 
     Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28/04/2017թ.-ի որոշմամբ 
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն  և 
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն  ճանաչվել են որպես ֆինանսական 
խումբ՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՈՒՄԲ» անվանմամբ: 
     «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է ներդրումային 
ֆոնդերի կառավարման գործունեություն և հիմնադրվել է 2013թ-ին: 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ նշանակվել է որպես «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ   
ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՄԲԻ» պատասխանատու անձ: 
 

2.1.6. Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքը ներկայացված է Հավելված 
4-ում: 

2.1.7. Բիզնեսի նկարագիրը 

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գործունեությունը թիրախավորված է 3 
հիմնական բիզնես ուղղություններով, որոնք են՝ գյուղատնտեսական, մանրածախ և 
ՓՄՁ և կորպորատիվ: 

Նշված ուղղություններով Բանկի կողմից առաջարկվող հիմնական ծառայություններն 
են. 

• գյուղատնտեսական, բիզնես, սպառողական և հիփոթեքային վարկերի 
տրամադրումը,  
• հաշիվների սպասարկումը, 
• ցպահանջ և ժամկետային ավանդների ներգրավումը,  
• տեղական և միջազգային պլաստիկ քարտերի թողարկումը և սպասարկումը, 
•  արտարժութային գործառնությունները, 
• էլեկտրոնային փոխանցումները, ներառյալ` արագ համակարգերով փոխանցում-

ները, 
• հեռահար բանկային ծառայությունները, 
• ռեեստրի վարումը և կորպորատիվ արժեթղթերի պահառությունը, 
• միջազգային առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը (ակրեդիտիվներ, 

երաշխիքներ): 

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների մեջ հատկապես կարևոր տեղ է 
հատկացվում վարկային ներդրումներին, որոնք կատարվում են Հայաստանի ողջ 
տարածքում:  

Բանկի գործունեության կարևորագույն ուղղություններից է նաև ավանդների կայուն 
բազայի ընդլայնումը: Բանկը շարունակ ավելացնում է ցպահանջ և ժամկետային 
ավանդների ներգրավումը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից: 

9 
 



 
 

Բանկը վարում է ակտիվ քաղաքականություն տեղական և միջազգային վճարային 
քարտերի թողարկման և սպասարկման ուղղությամբ՝ քարտապանների համար 
անկանխիկ գործառնությունները դարձնելով առավել շահավետ, հարմարավետ և 
ապահով: 

Այժմ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկում և սպասարկում է 3 խոշոր 
միջազգային (AmericanExpress, VISA International, MasterCard International), 1 ռուսական 
(МИР) և 1 ազգային (ArCa) վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերը: Հարկ է նշել, 
որ 2014թ. Բանկը համագործակցության նոր պայմանագիր կնքեց AmericanExpress 
ընկերության հետ՝ ևս 7 տարով երկարաձգելով բացառիկության հիմունքներով 2009թ.-
ին կնքված պայմանագիրը: Բանկը ՀՀ տարածքում ունի բանկոմատների և POS-
տերմինալների բավական ընդլայնված ցանց, որն ապահովում է կանխիկ և անկանխիկ 
գործարքների հարմարավետությունը ՀՀ ողջ տարածքում: 

Ապահովելով միջազգային փոխանցումների բարձր որակը՝ Բանկն այժմ 
անդամակցում է ՀՀ տարածքում գործող 11 արագ դրամական փոխանցումների 
համակարգերից 6-ին՝ MoneyGram, RIA Money Transfer, Unistream, Xpress Money, 
Converse Transfer, Sigue Money Transfer: 

 
2.1.8. Ակտիվների որակը  
 
Ստորև ներկայացվում է Բանկի ակտիվների և եկամտաբեր ակտիվների ամփոփ 

բնութագիրը. 
                                                                                                                                        հազ. ՀՀ դրամով 

 
 

30.09.2018թ. 
 

 
31.12.2017թ. 

 

  
31.12.2016թ. 

 

  
31.12.2015թ. 

 

Ակտիվներ, այդ թվում՝   339,107,410  310,920,952 283,271,843 272,853,238 

Եկամտաբեր ակտիվներ, 
այդ թվում՝ 250,213,745 220,140,905 209,375,259 199,137,644 

Պահանջներ 
հաճախորդների 
նկատմամբ 

211,040,105 190,398,480 174,983,028 177,966,182 

Պետական արժեթղթեր 24,262,383 18,685,513 24,748,207 18,704,186 

Եկամտաբեր 
ակտիվների 
տեսակարար կշիռը 

73.79% 70.80% 73.91% 72.98% 

Բանկի բարձր իրացվելի 
ակտիվներ/Ընդհանուր 
ակտիվներ Ն21  

28.00% 28.37%        29.42%        28.49% 
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2.2. Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր 

2.2.1. Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 

Թողարկողին առնչվող ռիսկերի ամբողջական նկարագրությունը ներկայացված է 
Ազդագրի 4.2 մասում: 

Իր գործունեության ընթացքում Բանկն առնչվում է հետևյալ հիմնական ռիսկերին. 
Վարկային ռիսկ - բանկը ենթարկվում է վարկային ռիսկի, որն իրենից 

ներկայացնում է ֆինանսական վնաս կրելու ռիսկը, երբ փոխառուն կամ ֆինանսական 
գործիքի պայմանագրային կողմը ի վիճակի չի լինում կատարել իր պայմանագրային 
պարտականությունները Բանկի նկատմամբ, որն ազդում է վերջինիս գործունեության 
վրա, առաջացնում լրացուցիչ ծախսեր և բացասական անդրադառնում շահույթի վրա: 

Իրացվելիության ռիսկ - ռիսկ, որ Բանկը չի ունենա բավարար իրացվելիություն 
սահմանված ժամկետներում ստանձնած պարտավորությունների դիմաց վճարում 
կատարելու համար:  

Տոկոսադրույքի ռիսկ - այս ռիսկը տոկոսադրույքների անբարենպաստ փոփոխման 
արդյունքում ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի կամ դրանց 
իրական արժեքի հնարավոր փոփոխության ռիսկն է: 

Արտարժութային ռիսկ - այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը 
կտատանվի արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքով: 
Արտարժույթի ռիսկն առաջանում է, երբ արտարժույթով արտահայտված ակտիվները 
գերազանցում են կամ պակաս են նույն արտարժույթով արտահայտված 
պարտավորություններից: 

Գնային ռիսկ - նյութական ակտիվների (գույք, գրավ) գների փոփոխության 
արդյունքում բանկի կորստի ռիսկն է: 

Գործառնական ռիսկ - աշխատակիցների գործողությունների սխալների, տեխնի-
կական անսարքության և խարդախությունների հետևանքով Բանկի մոտ առաջացող 
միջոցների կորստի հավանականությունն է:  

Օրենսդրական և նորմատիվային դաշտի փոփոխության ռիսկ - բանկային 
գործունեությանը վերաբերող իրավական և օրենդրական դաշտի անբարենպաստ կամ 
անցանկալի փոփոխությունների, պայմանագրերում առկա հակասական դրույթների և 
այլ նմանատիպ հանգամանքների հետևանքով կորուստներ կրելու հավանա-
կանությունն է:  

Համբավի ռիսկ - հավանականությունն է, որ Բանկի վերաբերյալ հանրության 
բացասական կարծիքը կհանգեցնի հաճախորդների թվաքանակի նվազմանը, 
կոնտրագենտների/հաճախորդների հետ իրականացվող գործառնությունների ծավալի 
կրճատմանը, ծախսատար դատական գործընթացների և եկամտաբերության 
անկմանը: Այս առումով Բանկը բարձր է գնահատում իր բարի համբավը և գործադրում 
լավագույն ջանքեր Բանկի հեղինակության պահպանման ուղղությամբ: 

Անհամապատասխանության (non-compliance) ռիսկ - Բանկի հանդեպ 
իրավական, վարչական կամ կարգապահական պատժամիջոցների կիրառման, էական 
ֆինանսական կորուստների և համբավին սպառնացող վտանգի ռիսկն է:  
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Երկրի ռիսկ - կախված է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացվածության 
մակարդակից, նրա տեղից և դերից, ինչպես նաև տիրող քաղաքական 
իրադրությունից: Ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունները 
կարող են առաջացնել այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են բերել 
տնտեսական ակտիվության և բնակչության եկամուտների նվազման, որն էլ 
բացասաբար կանդրադառնա Բանկի կողմից վարկավորվող տնտեսության բոլոր 
ճյուղերի վրա: 

Մրցակցային պայմանների ռիսկ - շուկայում մրցակից բանկերի կողմից առավել 
բարենպաստ պայմաններով նույնանման ծառայությունների մատուցման հետ կապված 
Բանկի պոտենցիալ եկամուտները կորցնելու հավանականությունն է:  

 
  2.2.2. Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 
 
Պարտատոմսերին առնչվող ռիսկերի համալիր նկարագրությունը ներկայացված է 

 Ազդագրի 3.1 մասում: 
Վարկային կամ դեֆոլտի ռիսկ - առաջանում է, երբ կորպորատիվ պարտատոմս 

թողարկողն ապագայում հնարավոր ֆինանսական վիճակի վատթարացման և 
սնանկացման հետևանքով չի կարողանում ժամանակին վճարել արժեկտրոնային 
վճարումները կամ մայր գումարները: 

Տոկոսադրույքի ռիսկ - հաշվի առնելով, որ շուկայական տոկոսադրույքները և 
պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կապի մեջ՝ շուկայական 
տոկոսադրույքների բարձրացումը կհանգեցնի պարտատոմսերի գների անկմանը այլ 
հավասար պայմաններում: 

Իրացվելիության ռիսկ - ի հայտ է գալիս, երբ կորպորատիվ պարտատոմսերի 
շուկայում ձևավորված իրավիճակի կտրուկ փոփոխության, Բանկի ֆինանսական 
վիճակի վատթարացման հետևանքով ներդրողը ցանկացած պահի չի կարողանում իր 
համար շահավետ գնով արագ իրացնել պարտատոմսերը և հետևաբար կրում է 
ֆինանսկան կորուստներ՝ ստիպված լինելով այդ պարտատոմսերը վաճառել ցածր 
գնով: 

Գնաճի ռիսկ - քանի որ պարտատոմսերի տոկոսային վճարումները ֆիքսված են, 
դրանց իրական արժեքը կարող է նվազել աճող գնաճի պայմաններում: Որքան երկար 
է պարտատոմսի ժամկետը, այնքան բարձր է գնաճի ռիսկը: 

Վերաներդրման ռիսկ - ի հայտ է գալիս, երբ պարտատոմսից պարբերաբար 
ստացվող տոկոսային վճարումները հնարավոր չի լինում ներդնել նվազագույնը 
համարժեք եկամտաբերությամբ՝ կապված շուկայում տոկոսադրույքի նվազման հետ:  

Արտարժութային ռիսկ - ի հայտ է գալիս փոխարժեքների տատանումների 
պատճառով և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ներդրողի 
պարտատոմսերից ստացված եկամուտների վրա, երբ ներդրողը պարտատոմսից 
ստացված հասույթը գնահատում է ներդրման արժույթից տարբերվող արժույթով: 
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2.3. Բանկի զարգացման միտումները 

2.3.1. Զարգացման միտումները 

Առաջիկա ժամանակաշրջանի համար Բանկի հիմնական նպատակը կլինի շուկայում 
իր մասնաբաժնի չափավոր մեծացումը և չափավոր շահույթի ստացումը՝ միաժամանակ 
պահպանելով իր ֆինանսական կայունությունը և վճարունակության բարձր 
մակարդակը: 

Բանկը, կատարելագործելով ունիվերսալ առևտրային բանկի իր մոդելը ՀՀ 
բանկային համակարգում, շարունակելու է շեշտադրել իր գործունեությունը մանրածախ, 
ՓՄՁ և կորպորատիվ, գյուղատնտեսական ուղղություններով: Այս առումով, Բանկի 
գործունեությունը նպատակաուղղվելու է ինչպես մատուցվող ծառայությունների 
շրջանակի ընդլայնմանը և սպասարկման որակի բարձրացմանը, այնպես էլ նոր 
ծառայությունների տրամադրմանը:  

Հարկ է նշել, որ Բանկի գործունեությունը մշտապես գտնվում է վերջինիս կառա-
վարման մարմինների ուշադրության ներքո, որոնք օպերատիվ արձագանքում են 
շուկայական իրավիճակի փոփոխություններին` համապատասխանեցնելով այդ գործու-
նեությունը շուկայի պահանջներին, ինչպես նաև նվազեցնելով տարբեր ռիսկային 
գործոնների բացասական ազդեցությունը։ 

2.3.2. Դատական հայցեր, սպասվող փոփոխություններ 
Բանկի Գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը և լիցենզիաները 

ուժի մեջ են: Բանկը ներգրավված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական 
իրավական վարույթների մեջ, որոնք կարող են էականորեն ազդել Բանկի ֆինանսական 
վիճակի կամ շահութաբերության վրա: Չեն սպասվում նաև կազմակերպական 
փոփոխություններ:  

2018թ.-ի ընթացքում Բանկի գործունեության և ֆինանսական վիճակի 
փոփոխությունները ներկայացված են հետևյայ աղյուսակում.   

                                                                                                      Հազ. ՀՀ դրամ 
 

Ֆինանսկան  
ցուցանիշներ 30.09.2018 

Աուդիտ չանցած 

 
31.12.2017 

 
Աճ/նվազում 

Կապիտալ 63,486,625 60,303,653 5.28% 

Ակտիվներ 339,107,410 310,920,952 9.07% 

Պարտավորություններ 275,620,785 250,617,299 9.98% 
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                                                                                                            Հազ. ՀՀ դրամ 

 

2.4. Աուդիտն իրականացնող անձինք և խորհրդատուներ 

Բանկի անկախ աուդիտը վերջին հինգ տարիներին իրականացրել են. 

• 2013-2014թթ.՝ «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ,  
• 2015թ.՝ «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ: 
• 2016-2017թթ.՝  «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ: 

«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ - հասցե` ՀՀ ք. Երևան 0012, Վաղարշյան 8/1 
հեռ.` +(374)10 26 09 54,  
ինտերնետային կայք` www.gta.am, 
կազմակերպության տնօրեն-բաժնետեր` 
Գագիկ Գյուլբուդաղյան։ 

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ – հասցե` ՀՀ ք. Երևան 0010 Վ.Սարգսյանի փ. 26/1 
«Էրեբունի Պլազա» Բիզնես-կենտրոն, 8-րդ հարկ, 
 հեռ. +(374)10 56 67 62, ֆաքս +(374)10 56 67 62,  
ինտերնետային կայք` www.kpmg.am, 
Կազմակերպության տնօրեն` Տիգրան Գասպարյան: 

«Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ - հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պող. 1, 
գրասենյակ 27,  
հեռ.՝ +(374)10 50 07 90, 
ինտերնետային կայք` www.ey.com/am, 
կազմակերպության տնօրեն` Հակոբ Սարգսյան: 

 

 

Ֆինանսկան  ցուցանիշներ 01.01.2018-30.09.2018  
Աուդիտ չանցած 

 
01.01.2017-30.09.2017  

Աուդիտ չանցած 
 

Աճ/նվազում 

Շահույթ/վնաս մինչև 
հարկումը 

7,156,348 5,747,030 24.52% 

Զուտ տոկոսային 
եկամուտներ 

13,382,037 13,254,787 0.96% 

Գործառնական 
եկամուտներ 

18,198,445 18,164,135 0.19% 
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2.5. Ղեկավարությունը և բաժնետերերը 

Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ 
մարմինները՝ 

• Բանկի Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ` Ընդհանուր Ժողով),  
• Բանկի Խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ),  
• Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրենը (այսուհետ` Գլխավոր գործադիր տնօրեն):  

Խորհուրդը և Գլխավոր գործադիր տնօրենը կառավարում են Բանկի 
գործունեությունը Բանկի կանոնադրությամբ իրենց տրված լիազորությունների 
շրջանակներում: 

Բանկն ունի գլխավոր հաշվապահ, Ներքին աուդիտի ստորաբաժանում,Ռիսկերի 
կառավարման գործառույթի իրականացման համար պատասխանատու անձ և 
Համապատասխանության ապահովման գործառույթի իրականացման համար 
պատասխանատու անձ: 

 

2.5.1. Բանկի բաժնետերերը 

 Բանկի նշանակալից բաժնետերերը ներկայացված են Ամփոփաթերթի 2.1.3 
մասում: 

2.5.2. Բանկի խորհուրդը 

 Բանկի խորհուրդը բաղկացած է ութ անդամներից՝ Խորհրդի նախագահից և յոթ 
անդամներից, որոնց կազմը ներկայացվում է ստորև՝ 
 

Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառություն 

Մարատ Հարությունյան Բանկի խորհրդի Նախագահ ավելի քան 22 տարի 

Մայա Ատիգ Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 13 տարի 

Ֆիլիպ Լեոննարդ Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 21 տարի 

Մանասեր Հարությունյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 27 տարի 

Բագրատ Հեբեյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 22 տարի 

Ֆրունզ Պողոսյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 22 տարի 

Ցողիկ Ասոյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 22 տարի 

Հենրիկ Քոչինյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 20 տարի 
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2.5.3. Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրենը 

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենն է Հակոբ Անդրեասյանը. փորձառությունն 
ավելի քան 23 տարի: Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենը ունի 4 տեղակալներ, որոնց 
կազմը ներկայացվում է ստորև ՝  
 

Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառություն 

Նիկոլայ Հովհաննիսյան 
Գործառնական կառավարման 

գծով գլխավոր գործադիր  
տնօրենի տեղակալ 

ավելի քան 31 տարի 

Ստյոպա Զաքինյան 
Ֆինանսական գծով 

գլխավոր գործադիր տնօրենի 
տեղակալ 

ավելի քան 18 տարի 

Նորիկ Նազարյան 

ՓՄՁ, Կորպորատիվ և 
Գյուղատնտեսական բիզնեսի 

գծով գլխավոր գործադիր 
տնօրենի տեղակալ 

ավելի քան 26 տարի 

Արսեն Մելքոնյան 
Բիզնես գործառույթների 

համակարգման գծով գլխավոր 
գործադիր տնօրենի տեղակալ 

ավելի քան 18 տարի 

 

Բանկի գլխավոր հաշվապահն է Արմեն Հակոբյանը. փորձառությունն ավելի քան 20 
տարի: 

Բանկի աշխատակիցների թիվը 30.09.2018թ. դրությամբ կազմել է 1476 շխատող: 

 
2.6. Պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 

 
Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական են, ոչ փաստաթղթային, անբաժանելի 

են և փոխարկելի չեն: Տոկոսային վճարումները կատարվելու են արժեկտրոնների 
միջոցով: 

Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են ԱՄՆ դոլարով/ՀՀ 
դրամով, դրանց դիմաց արժեկտրոնային վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով:  
ԱՄՆ դոլարով թողարկված պարտատոմսերի համար հիմք է ընդունվում 
արժեկտրոնների վճարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա համար ՀՀ ԿԲ-ի 
կողմից ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հրապարակված միջին փոխարժեքը: 

Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմելու է առավելագույնը 
15 000 000 (տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար և 2 000 000 000 (երկու միլիարդ) ՀՀ դրամ: 

Տեղաբաշխվող (վաճառվող) պարտատոմսերի քանակը կազմելու է առավելագույնը 
150 000 (մեկ հարյուր հիսուն  հազար) հատ ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դեպքում, 
20 000 (քսան հազար) հատ ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում: 

 Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմելու է 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ 
դոլար և 100 000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 
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Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Բանկի Գործադիր մարմնի 
կողմից՝ պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար: 

Պարտատոմսերի դիմաց նախատեսվող արժեկտրոնային եկամուտը հաշվարկվելու 
և վճարվելու է կիսամյակային պարբերականությամբ և ենթակա է որոշման Բանկի 
Գործադիր մարմնի կողմից՝ պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար: 

Բանկի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական նպատակն է 
հանդիսանում շուկայից միջոցների ներգրավումը: Տեղաբաշխման արդյունքում 
ներգրավված դրամական միջոցներն ուղղվելու են վարկերի տրամադրմանը։ 

 
2.7. Պարտատոմսերի առաջարկի նկարագիրը 

 
Թողարկողի պարտատոմսերի բաժանորդագրություն չի իրականացվելու: 
Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը սկսելու և ավարտելու օրը ենթակա է որոշման 

Բանկի Գործադիր մարմնի կողմից՝ պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար: 
Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման օրը համընկնելու է: Պարտատոմսերի 
տեղաբաշխումը իրականացվելու է Բանկի կենտրոնական գրասենյակի և 
մասնաճյուղերի միջոցով:  

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները Բանկի կենտրոնական 
գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում սահմանված կարգով պետք է լրացնեն 
համապատասխան պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտը և կատարեն 
համապատասխան վճարում, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման 
պայմաններն ընդունելը: 

 
2.8 Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ 

 
Ստորև ներկայացվում են Բանկի 2015-2017թթ.-ի և 2018թ 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական 

տվյալները`  
 հազ. ՀՀ դրամով 

Ցուցանիշի անվանումը 01.01.2018-
30.09.2018 

2017թ. 
 

2016թ. 
 

2015թ. 
 

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 
նվազեցումից հետո 

5,564,276 5,564,057 1,822,753 (40,021) 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 60,192,756 58,449,374 55,153,612 54,002,500 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն (ROE) 
% 

12.33% 9.52% 3.30% -0.07% 

     
Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո 5,564,276 5,564,057 1,822,753 (40,021) 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 318,993,398 297,096,398 278,062,541 281,976,230 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) % 2.33% 1.87% 0.66% -0.01% 

     
Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո 
5,564,276 5,564,057 1,822,753 (40,021) 
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Գործառնական եկամուտ 18,198,445 24,259,962 23,683,035 22,745,283 

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) % 30.58% 22.94% 7.7% -0.19% 

     

Գործառնական եկամուտ 18,198,445 24,259,962 23,683,035 22,745,283 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 318,993,398 297,096,398 278,062,541 281,976,230 

Ակտիվների օգտագործման գործակից (AU) % 7.61% 8.17% 8.52% 8.07% 

     
Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 318,993,398 297,096,398 278,062,541 281,976,230 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 60,192,756 58,449,374 55,153,612 54,002,500 

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր (EM)%  530% 508% 504% 522% 

     

Զուտ տոկոսային եկամուտ 13,382,037 17,219,201 17,673,885 17,033,267 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 240,116,152 214,758,082 204,256,452 202,912,728 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) % 7.43% 8.02% 8.65% 8.39% 

     
Տոկոսային եկամուտ 23,543,558 32,065,635 31,617,621 32,226,144 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 240,116,152 214,758,082 204,256,452 202,912,728 

Եկամտաբեր ակտիվների եկամտաբերություն % 13.07% 14.93% 15.48% 15.88% 

     

Տոկոսային ծախսեր 10,161,521 14,846,434 13,943,736 15,192,877 

Պարտավորություններ, որոնց գծով  
կատարվում են 

տոկոսային ծախսեր 
265,914,740 242,061,653 222,750,968 213,133,529 

Ծախսատարություն այն 
պարտավորությունների, որոնց գծով 
կատարվում են տոկոսային ծախսեր% 

5.10% 6.13% 6.26% 7.13% 

     
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 5,564,276 5,564,057 1,822,753 (40,021) 

Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 2,500 2500 2,500 2,500 

Զուտ շահույթ մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS) % 2968 2 225.62 729.10 (16.01) 

     

Սպրեդ 7.98% 8.80% 9.22% 8.75% 

Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են 
Հավելված  3-ում: 
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Ð³í»Éí³Í 2

(»é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ)

Ðð²ä²ð²ÎìàÔ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É

                                                                (Ñ³Ù³ËÙµí³Í)

´³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ §²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦ ö´À 22000

²Ùë³ÃÇíÁ 01-07-18 30-09-18

(Ñ³½. ¹ñ³Ù)

ÜáñÙ³ïÇíÝ»ñ

ÜáñÙ³ïÇíÇ 

÷³ëï³óÇ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÁª 

Ñ³ßí³ñÏí³Í 

µ³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ

ÜáñÙ³ïÇíÇ ÷³ëï³óÇ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÁª 

Ñ³ßí³ñÏí³Í µ³ÝÏÇ 

Ñ³Ù³ËÙµí³Í 

Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

µ³ÝÏÇ ë³ÑÙ³Ý³Í 

ÝáñÙ³ïÇíÇ 

ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

Ð³ßí»ïáõ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ 

Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ 

1 2 3 4 5

     ´³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á      30,000,000                      30,000,000                          50,000  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ (ë»÷³Ï³Ý) Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á 49,655,808 53,284,241 30,000,000  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 16.48% 16.87%

12%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü2
1
 ´³ÝÏÇ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ 

ÙÇç¨ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 28.85% 28.00%

15%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü2
2
 ´³ÝÏÇ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÙÇç¨ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 178.43% 177.06%

60%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü3
1
 Ø»Ï ÷áË³éáõÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 7.71% 7.16% 20%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü3
2
 Êáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 12.76% 11.85% 500%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü4
1
 ´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ù»Ï ³ÝÓÇ ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 0.42% 0.39% 5%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

     Ü4
2
 ´³ÝÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó ·Íáí éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á 4.74% 4.40% 20%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í 

å³ñï³¹Çñ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Áª                                                                                                                              

ÐÐ ¹ñ³Ùáí,                                                                                                                                                   

²ØÜ ¹áÉ³ñáí,                                                                                                                                                    

2%                                  

18%

 Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ ¨ µ³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç¨ ³é³í»É³·áõÛÝ 

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 2.60% 2.53%

10%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

Àëï ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñï³ñ³ñÅáõÛÃÇ ¹ÇñùÇ ¨ µ³ÝÏÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç¨ ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 2.57% 2.51%

²ØÜ ¹áÉ³ñáí 2.57% 2.51% 7%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

ºíñáÛáí - - 7%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

èáõë³Ï³Ý éáõµÉáí - - 7%  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

²ÛÉ x x x  Ê³ËïáõÙ ³éÏ³ ã¿ 

²ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ 30/09/18Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 1476 ¿:

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². Ð³ÏáµÛ³Ý
Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ   10.10.2018Ã.

Î.î.

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 

2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 2-Ç ÃÇí 166 Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í 

§´³ÝÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

µñáù»ñÝ»ñÇ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

¹»åá½Çï³ñÇ³ÛÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 

í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 8/03-Ç 



ºÝÃ³Ñ³í»Éí³Í 6 

Ð³ëï³ïí³Í ¿

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 

2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 8-Ç ÃÇí 127- Ü áñáßÙ³Ùµ

Ð³í»Éí³Í 6 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 

2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

      §30¦ ê»åï»Ùµ»ñ 2018թ.

                                                               

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

Ì³ÝáÃ³-

·ñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

01.07.18-30.09.18

ÀÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

ï³ñí³ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ 

Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇíÝ ÁÝÏ³Í 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý      

01.01.18-30.09.18 

Ü³Ëáñ¹áÕ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 

ÁÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

01.07.17-30.09.17

Ü³Ëáñ¹  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

ï³ñí³ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ 

Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùë³ÃÇíÝ ÁÝÏ³Í 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

01.01.17-30.09.17                

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ 6 8,126,485               23,543,558                        8,069,058               24,332,789                  

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå  Í³Ëë»ñ 6 (3,565,766)              (10,161,521)                       (3,785,320)             (11,078,002)                

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³Ùáõï 4,560,719             13,382,037                      4,283,738             13,254,787                

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ 7 1,166,307               3,112,139                          1,007,585               2,689,209                    

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ 7 (510,338)                 (1,177,723)                      (458,731)                (1,262,584)                  

êï³óí³Í ½áõï ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ  655,968                1,934,417                       548,853                1,426,625                  

-                       

ºÏ³Ùáõï ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇó 1,861                      5,569                                 1,467                     5,353                          

¼áõï »Ï³Ùáõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 8 552,166                  1,281,617                          457,686                  1,038,594                    

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ 8.1 447,527                  1,594,806                          909,376                  2,438,776                    

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ 6,218,242             18,198,445                      6,201,121             18,164,135                

¼áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 

ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ 9 (540,853)                 (276,030)                           (588,795)                (1,915,864)                  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 10 (3,014,858)              (8,812,268)                        (2,755,822)             (8,443,009)                  

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ 10.1 (760,074)                 (2,096,546)                        (640,370)                (2,121,539)                  

ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï 

ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë 11 84,856                    142,746                             25,422                    63,307                         

¼»Õãáí Ó»éùµ»ñáõÙÇó û·áõï -                         -                                    -                         -                              

Þ³ÑáõÛÃÁ/ (íÝ³ëÁ) ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ 1,987,312             7,156,348                       2,241,555             5,747,030                  

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí  (Í³Ëë) ÷áËÑ³ïáõóáõÙ 12 (352,112)                 (1,592,072)                        (468,684)                (1,246,054)                  

Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ 1,635,200             5,564,276                       1,772,871             4,500,976                  

²Û¹ ÃíáõÙ` -                       -                            

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë 1,635,200             5,564,276                       1,722,483             4,439,551                  

âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë 0 0 50,388                  61,425

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù -                       -                                  -                       -                            

öáË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï»ñÏñÛ³ 

·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÇó -                       -                                  -                       -                            

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ 

í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ 195,127                  (20,952)                           233,928                609,331                     

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ -                       -                                  -                       -                            
àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó 

û·áõïÝ»ñ -                       -                                  -                       -                            

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³ÙïÇ ·Íáí ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ -                       -                                  -                       -                            
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù 

Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá -                       -                                  -                       -                            

Ð³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù 1,830,327             5,543,324                       2,006,799             5,110,307                  

²Û¹ ÃíáõÙ` -                       -                                  -                       -                            

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë 1,830,327             5,543,324                       1,956,411             5,048,882                  

âí»ñ³ÑëÏíáÕ µ³ÅÝ»Ù³ë -                       -                                  50,388                  61,425                       

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². Ð³ÏáµÛ³Ý

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ   10.10.2018Ã.

                                 Îî

§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦  ö´À  ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

ØÆæ²ÜÎÚ²È Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ

Ð²Ø²ä²ðö²Î üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ Ø²êÆÜ (Ó¨ ÃÇí 6)
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Ð³ëï³ïí³Í ¿

Ð³Û³ëï³ÝÇ  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç

2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 8-Ç ÃÇí 127-Ü áñáßÙ³Ùµ

Ð³í»Éí³Í 7

Ð³ëï³ïí³Í ¿

         ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç

                           2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç 

ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

       §30¦ ê»åï»Ùµ»ñ 2018թ.

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ)

(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)

²Üì²ÜàôØÀ

Ì³Ýá-

Ã³·ñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ ÙÇç³ÝÏÛ³É 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 

í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ    

(ãëïáõ·í³Í)        

30/09/18

Ü³Ëáñ¹áÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ 

í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ (ëïáõ·í³Í)  

31/12/17

1  ²ÏïÇíÝ»ñ

1.1

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ 

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ 13 66,557,353                      67,364,694                                            

1.2

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í 

ÓáõÉ³ÏïáñÝ»ñ

1.3

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 14 14,633,934                      15,258,793                                            

1.4

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
15 277,323                           27,426                                                   

1.5 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí 

Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 16 196,460,841                    174,237,768                                          

1.6 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 16 14,579,264                      12,884,745                                            

1.7 Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

17 24,262,383                      20,699,385                                            

1.8 ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÝ»ñ
18

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

Ï³åÇï³ÉáõÙ 19 542,458                           382,467                                                 

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

1.11 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 20 18,954,377                      17,383,076                                            

1.12 Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 12

1.13 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 22 2,839,477                        2,682,598                                              

      ÀÝ¹³Ù»ÝÁª ³ÏïÇíÝ»ñ 339,107,410                  310,920,952                                      

2  ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2.1
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 23 77,420,841                      68,903,285                                            

2.2 ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 24 188,493,899                    172,604,177                                          

2.3 ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 25 5,187,153                        2,971,160                                              

2.4

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 26 28,863                             140,968                                                 

2.5 ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 27 80,296                             66,464                                                   

2.6 ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 448,407                           833,453                                                 

2.7 Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 12 1,156,511                        809,099                                                 

2.8 ä³ÑáõëïÝ»ñ 34 103,000                           

2.9 ²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 29 2,701,815                        4,288,693                                              

    ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 275,620,785                  250,617,299                                      

3  Î³åÇï³É

3.1 Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É 28 30,000,000                      30,000,000                                            

3.2 ¾ÙÇëÇáÝ »Ï³Ùáõï

3.3 ä³ÑáõëïÝ»ñª 9,996,555                        9,901,088                                              

3.3.1       ¶ÉË³íáñ å³Ñáõëï 4,676,283                        4,676,283                                              

3.3.2       ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ 28.1 5,320,272                        5,224,805                                              

3.4 âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ (íÝ³ë) 23,490,070                      20,402,565                                            

3.5 Î³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ

Ø³Ûñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ Ï³åÇï³É 63,486,625                    60,303,653                                        

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë -                                   -                                                         

     ÀÝ¹³Ù»ÝÁª  Ï³åÇï³É 63,486,625                    60,303,653                                        

     ÀÝ¹³Ù»ÝÁª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³åÇï³É 339,107,410                  310,920,952                                      

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². Ð³ÏáµÛ³Ý

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ   10.10.2018Ã.

                                 Îî

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ìÇ×³ÏÇ Ø³ëÇÝ Ð³Ù³ËÙµí³Í ØÇç³ÝÏÛ³É Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ (Ó¨ ÃÇí 7)

§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦  ö´À  ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84
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Ð³ëï³ïí³Í ¿

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 

2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 127-Ü áñáßÙ³Ùµ

Ð³í»Éí³Í 8

Ð³ëï³ïí³Í ¿ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 

2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

(Ñ³½³ñ  ¹ñ³Ù)
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Ðá¹í³ÍÝ»ñ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. ØÝ³óáñ¹Á ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ                                                     

³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2017Ã. (ëïáõ·í³Í)

30,000,000 0 30,000,000 0 4,595,192 0 1,487,492 0 2,990,119 15,906,565 0 54,979,368 1,615,727         56,595,095 

9.1. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ¨ ¿³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÁ

0

10.ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á 30,000,000 0 30,000,000 0 4,595,192 0 1,487,492 0 2,990,119 15,906,565 0 54,979,368 1,615,727         56,595,095 

12. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 

(µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ) ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª 0

0                       -   

12.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ                                          0                       -   

12.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª                  Ñ»ï ·Ýí³Í   

¨  ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ, ÷³Û»ñÇ) 

Ñ³ßíÇÝ

0                       -   

13.Ð³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï                           609,331           4,439,551 5,048,882 61,425           5,110,307 

14.Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ          (1,000,000)    (1,000,000)         (1,000,000)

15. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹ 

ÃíáõÙª

0                       -   

15.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³Í³ÝóÛ³É 

·áñÍÇùÝ»ñÇ ³×/Ýí³½áõÙ 

0                       -   

16. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 0 0 0 0 0 0 0 0                 -   0 0                  -                         -   

16.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ 0                       -   

16.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ 0                       -   

16.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ 0                       -   

16.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó 

³ñÅ»ùÇ ³×Ç Ýí³½áõÙ

                 -                         -   

16.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ 0                       -   

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë 0                       -   

17. ØÝ³óáñ¹Á ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ³é 01 

հáÏï»Ùµ»ñÇ 2017Ã.  (ãëïáõ·í³Í)

30,000,000 0 30,000,000 0 4,595,192 0 2,096,823 0 2,990,119 19,346,116 0 59,028,250 1,677,152 60,705,402
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 ØÇç³ÝÏÛ³É Ð³Ù³ËÙµí³Í Ð³ßí»ïíáõÛÃáõÝ

ê»÷³Ï³Ý Î³åÇï³ÉáõÙ öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ø³ëÇÝ  (Ó¨ ÃÇí 8)

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ) 

Ü³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (I ³ÕÛáõë³Ï)

Æ
ñ

³
Ï

³
Ý

 ³
ñ

Å
»

ù
á

í
ª 
³

ÛÉ
 Ñ

³
Ù

³
å

³
ñ

÷
³

Ï
 

ý
Ç

Ý
³

Ý
ë

³
Ï

³
Ý

 ³
ñ

¹
Ûá

õÝ
ù

Ç
 Ù

Ç
ç

á
ó

á
í

 ã
³

÷
í

á
Õ

  

³
Ï

ï
Ç

í
Ý

»
ñ

Ç
 Ç

ñ
³

Ï
³

Ý
 ³

ñ
Å

»
ù

á
í

 í
»

ñ
³

ã³
÷

á
õÙ

Ç
ó

 

ãÇ
ñ

³
ó

í
³

Í
 ß

³
Ñ

á
õÛ

Ã
Ý

»
ñ

Ç
 ¨

 í
Ý

³
ë

Ý
»

ñ
Ç

 ¨
 

¹
ñ

³
Ù

³
Ï

³
Ý

 Ñ
á

ë
ù

»
ñ

Ç
 Ñ

»
ç

³
í

á
ñ

Ù
³

Ý
 ³

Í
³

Ý
ó

Û³
É 

·
á

ñ
Í

Ç
ù

Ý
»

ñ
Ç

` 
Ç

ñ
³

Ï
³

Ý
 ³

ñ
Å

»
ù

á
í

 í
»

ñ
³

ã³
÷

á
õÙ

Ç
ó

 

ß³
Ñ

á
õÛ

Ã
Ý

»
ñ

Ç
/í

Ý
³

ë
Ý

»
ñ

Ç
 Ñ

³
Ý

ñ
³

·
á

õÙ
³

ñ
Á

¶
ÉË

³
í

á
ñ

 å
³

Ñ
á

õë
ï

Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

â
µ

³
ßË

í
³

Í
 ß

³
Ñ

á
õÛ

Ã
/í

Ý
³

ë

§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦  ö´À  ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
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1. ØÝ³óáñ¹Á ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ                                                     

³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã. (ëïáõ·í³Í)

30,000,000 0 30,000,000 0 4,676,283 0 2,149,032 0 3,075,772 20,402,565 0 60,303,652 0         60,303,652 

9.1.üÐØê 9 ³ÝóÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ                           140,852 1,248,797 1,389,649           1,389,649 

10.ì»ñ³Ñ³ßí³ñÏí³Í ÙÝ³óáñ¹Á ³é 01 ÑáõÝí³ñÇ 2018Ã. 30,000,000 0 30,000,000 0 4,676,283 0 2,289,884 0 3,075,772 21,651,362 0 61,693,301 0         61,693,301 

12. ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 

(µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ) ·Íáí, ³Û¹ ÃíáõÙª 0

0                       -   

12.1. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ                                          0                       -   

12.2. Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½áõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª                  Ñ»ï ·Ýí³Í   

¨  ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÇ, ÷³Û»ñÇ) 

Ñ³ßíÇÝ

0                       -   

13.Ð³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï 0                           (20,952)           5,564,276 5,543,324           5,543,324 

14.Þ³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ          (3,750,000)    (3,750,000)         (3,750,000)

15. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ ³ÛÉ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½»óáõÙ), ³Û¹ 

ÃíáõÙª

0                       -   

15.1. àñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ³Í³ÝóÛ³É 

·áñÍÇùÝ»ñÇ ³×/Ýí³½áõÙ 

0                       -   

16. Ü»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 0 0 0 0 0 0 0 0        (24,432) 24,432 0 0                       -   

16.1. Ø³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇÝ        (24,432)                24,432 0                       -   

16.2. ¶ÉË³íáñ å³ÑáõëïÇ Ñ³ßíÇÝ Ïáõï³Ïí³Í íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ 0                       -   

16.3. ¿ÙÇëÇáÝ íÝ³ëÇ Í³ÍÏáõÙ 0                       -   

16.4. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó 

³ñÅ»ùÇ ³×Ç Ýí³½áõÙ

0                       -   

16.5. ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ»ñ 0                -                         -   

öáùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ë 0 0                -                         -   

17. ØÝ³óáñ¹Á ÙÇç³ÝÏÛ³É Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ³é 01 

ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2018Ã.  (ãëïáõ·í³Í)

30,000,000 0 30,000,000 0 4,676,283 0 2,268,932 0 3,051,340 23,490,070 0 63,486,625 0         63,486,625 

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ   10.10.2018Ã.

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². Ð³ÏáµÛ³Ý

                                 Îî

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ÙÇç³ÝÏÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý (ï³ñí³ ëÏ½µÇó ³×áÕ³Ï³Ý) (II ³ÕÛáõë³Ï)
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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ 

                                                                                                   ËáñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-Ç ÃÇí 205 Ü áñáßÙ³Ùµ

  

      §30¦ ê»åï»Ùµ»ñ 2018թ.

²Üì²ÜàôØÀ
Ì³ÝáÃ

³·ñáõÃ

ÛáõÝ

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

30/09/17

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

30/09/18

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

 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñª ÙÇÝã¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
             15,891,773              11,233,167 

êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ 18,511,740                    22,558,757 

ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ (5,004,008)                    (9,960,266)

êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ 3,672,866                      3,186,615 

ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ·áõÙ³ñÝ»ñ (1,343,976)                    (1,177,723)

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇó û·áõï/(íÝ³ë) 0                         213,276 

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·áõï/(íÝ³ë) 946,696                      1,005,856 

Ü³ËÏÇÝáõÙ ¹áõñë ·ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ 5,148,849 3,263,223 

ì×³ñí³Í ³ßË³ï³í³ñÓ ¨ ¹ñ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ (5,141,390)                    (7,105,778)

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ í×³ñí³Í ³ÛÉ Í³Ëë»ñ (899,004)                        (750,793)

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
             (2,811,316)                2,113,435 

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ) (35,054,946)                  (18,826,126)

³Û¹ ÃíáõÙª                                                                                                                                                                 

³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ)

(30,941,209)                  (14,428,456)

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ 

Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ)

7,520,706                    (3,026,711)

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/ (³í»É³óáõÙ) (1,026,562)                         641,438 

³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ/(³í»É³óáõÙ) (10,607,881)                    (2,012,397)

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 32,243,630                    20,939,561 

³Û¹ ÃíáõÙª                                                                                                                                                      

Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ/(Ýí³½áõÙ) 

37,685,772                    21,309,207 

³ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ) (5,442,142)                        (369,646)

¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ              13,080,457              13,346,601 

ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ (159,754)                    (1,640,565)

¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó              12,920,703              11,706,036 

2. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó  x  x 

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ) 

²ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (³í»É³óáõÙ)                        (468,475)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ 

(³í»É³óáõÙ)

(145,886)                          (84,821)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ (905,930)                    (1,947,253)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙ 15,977                           10,990 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ ³ÛÉ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó

¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó              (1,035,839)               (2,489,559)

3. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó  x  x 

ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ (1,000,000) (3,750,000)

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  

³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 

(116,889)                         811,223 

´³ÝÏ»ñÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 3,128,010                      2,870,526 

êï³óí³Í ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) (5,009,062)                    (3,593,501)

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ)                      2,206,610 

´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ (Ýí³½áõÙ) 

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ½áõï Ñáëù»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó

¼áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó                    (2,997,941)                    (1,455,142)

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó 

Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³

636,121                    (1,462,475)

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×/(Ýí³½áõÙ)                9,523,044                6,298,860 

    ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ 13_2                    55,575,863 70,331,906 

    ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 13_2              65,098,907              76,630,766 

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². Ð³ÏáµÛ³Ý

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ   10.10.2018Ã.

Ð³ëï³ïí³Í ¿

(µ³ÝÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ) 

§²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ¦  ö´À  ù.ºñ¨³Ý ²ñ³ÙÇ 82-84

¸ñ³Ù³Ï³Ý ØÇçáóÝ»ñÇ Ðáëù»ñÇ Ø³ëÇÝ

 Ð³Ù³ËÙµí³Í ØÇç³ÝÏÛ³É Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ (Ó¨ ÃÇí 9)



Ð³Ù³ËÙµí³Í üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÎÇó Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 30.09.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են սկզբնական արժեքի հիմունքով՝բացառությամբ ստորև ներկայացված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ

§ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ¦ ՓԲԸ-ն կատարել է ներդրում §ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ¦ ՓԲԸ ում: §ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ¦ ՓԲԸ-ն  հիմնվել է 11.10.2013թ.-ին: §ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ¦ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԿԲ տրված 

Թիվ 0002 Լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում է ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գործունեություն: §ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ¦ ՓԲԸ-ի հիմնադիրներն են §ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ¦ ՓԲԸ-ը`49% և ֆրանսիական §Ամունդի¦ ԲԸ-ը` 

51% մասնակցությամբ: Համաձայն ՀՀՄՍ 28-ի Բանկի կատարած ներդրումը համարվել է ներդրում ասոցիացված կազամակերպությունում և  ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացվել է առանձին տողով:

Խումբը այնպիսի ֆինանսական գործիքները, ինչպիսիք են առևտրական նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերը և ածանցյալ գործիքները, չափում է իրական արժեքով յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ: 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
§ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ¦ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ §Բանկ¦) մայր կազմակերպությունն է Խմբում, որը բաղկացած է Բանկից և իր դուստր կազմակերպությունից` §ԱԳԲԱ Լիզինգ Վարկային Կազմակերպություն¦

ՓԲԸ-ից (միասին՝ §Խումբ¦): Այն ձևավորվել է 1995թ.-ին, որպես միացյալ սեփականությամբ կոոպերատիվ բանկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, և 2006թ.-ին ճանաչվել է որպես փակ

բաժնետիրական ընկերություն: Բանկը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ Կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ §ԿԲ¦) կողմից տրված ընդհանուր բանկային լիցենզիայի հիման վրա և հանդիսանում է ՀՀ ավանդների ապահովագրության պետական համակարգի 

անդամ:

Բանկն ընդունում է բնակչությունից ավանդներ, տրամադրում է վարկեր և իրականացնում է դրամական փոխանցումներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս, իրականացնում է

արտարժույթի փոխանակման գործարքներ և մատուցում է այլ բանկային ծառայություններ իր կորպորատիվ և ֆիզիկական անձ հաճախորդներին: Բանկի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Երևան քաղաքում, և այն

ունի 59 մասնաճյուղեր (ներառյալ` գլխամասը) Երևանում և ՀՀ այլ մարզերում: Բանկի գրանցման իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի փողոց 82-84:

Այն ակտիվների և պարտավորությունների համար, որոնք պարբերաբար ճանաչվում են համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում, Խումբը դիտարկում է հիերարխիայի մակարդակների փոփոխության հրաժեշտությունը՝ նորից վերլուծելով դրանց 

դասակարգումը (ելնելով իրական արժեքի չափման համար էական ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալներից) յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:

ԱԳԲԱ Լիզինգ Վարկային Կազմակերպությունը ձևավորվել է 2003թ.-ի մարտի 30-ին որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն: Ընկերության հիմնական գործունեությունը ֆինանսական 

վարձակալության գծով գործառնություններն են իրավաբանական և ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների հետ: Ընկերությունն ունի վարկային կազմակերպության լիցենզիա՝ տրված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից: Ընկերությունը հանդիսանում է Խմբի դուստր 

կազմակերպություն և համախմբվում է սույն ֆինանսական հաշվետվություններում:

2. Հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները
Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (այսուհետ` ՖՀՄՍ) պահանջների համաձայն:

Սույն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ:

Դուստր կազմակերպության համախմբումը սկսվում է, երբ Խումբը ձեռք է բերում վերահսկողություն դուստր ընկերության նկատմամբ և դադարում է, երբ Խումբը կորցնում է այդ վերահսկողությունը: Ներխմբային բոլոր

գործարքները, ինչպես նաև այդ գործարքների արդյունքում առաջացած մնացորդներն ու չիրացված օգուտները ամբողջությամբ բացառվում են։ Չիրացված վնասները նույնպես բացառվում են, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործարքը վկայում է փոխանցվող 

ակտիվի արժեզրկման մասին: Անհրաժեշտության դեպքում, դուստր ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրտվում են` այդ ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունները Խմբի հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականություններին համապատասխանեցնելու նպատակով:

Առանց վերահսկման կորստի դուստր ընկերությունում մասնակցության փոփոխությունը հաշվառվում է որպես սեփական կապիտալում փոփոխություն: Դուստր կազմակերպության վնասները վերագրվում են չվերահսկող  բաժնեմասին, նույնիսկ եթե այն 

հանգեցնում է բացասական մնացորդի։

Եթե Խումբը կորցնում է դուստր կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողությունը, այն ապաճանաչում է դուստր կազմակերպության ակտիվները (ներառյալ` գուդվիլը) և պարտավորությունները, ցանկացած չվերահսկվող բաժնեմասի հաշվեկշռային արժեք, 

սեփական կապիտալում արտացոլվող փոխարկման կուտակված տարբերությունները, ճանաչում է ստացված փոխհատուցման իրական արժեքը, մնացած ներդրման իրական արժեքը, գործարքի արդյունքում առաջացած ավել կամ պակաս գումարը շահույթում 

կամ վնասում, վերադասակարգում է նախկինում այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ճանաչված տարրերի մայր կազմակերպության բաժինը շահույթում կամ վնասում կամ չբաշխված շահույթում:

Իրական արժեքն այն գինն է, որը չափման ամսաթվի դրությամբ ընթացիկ շուկայական պայմաններում, հիմնական, կամ դրա բացակայության դեպքում` ամենաբարենպաստ շուկայում կստացվեր շուկայի մասնակիցների միջև սովորական գործարքում ակտիվը 

վաճառելու կամ կվճարվեր պարտավորությունը փոխանցելու դիմաց: Իրական արժեքով չափումը ենթադրում է, որ ակտիվի վաճառքը կամ պարտավորության փոխանցումը կատարվում է՝

u այդ ակտիվի կամ պարտավորության հիմնական շուկայում, u կամ հիմնական շուկայի բացակայության դեպքում` տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության համար ամենաբարենպաստ շուկայում:

Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում
Ասոցիացված են համարվում այն կազմակերպությունները, որոնցում Խումբը ունի 20%-ից 50% քվեարկող բաժնեմաս, կամ Խումբն ունի էական ազդեցության այլ հնարավորություններ, որը, սակայն, չի նշանակում լիովին վերահսկում: Ասոցիացված 

կազմակերպություններում ներդրումները հաշվառվում են բաժնեմասնակցության մեթոդով և սկզբնապես ճանաչվում են ձեռքբերման արժեքով` ներառյալ գուդվիլը: Հաշվեկշռային արժեքի հետագա փոփոխությունները արտացոլում են միավորմանը հաջորդող 

Խմբի`ասոցիացված կազմակերպության զուտ ակտիվների բաժնեմասի փոփոխությունները: Խմբի` ասոցիացված կազմակերպության շահույթի կամ վնասի բաժնեմասը ճանաչվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված 

հաշվետվությունում, իսկ պահուստներում փոփոխությունները ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում:

Բոլոր ակտիվներն ու պարտավորությունները, որոնց իրական արժեքը չափվում կամ բացահայտվում է ֆինանսական հաշվետվություններում, դասակարգվում են ըստ ստորև ներկայացված իրական արժեքի հիերարխիայի՝ ելնելով իրական արժեքի չափման 

համար էական ամենացածր մակարդակի ելակետային տվյալներից՝

► 1-ին մակարդակ – նույնական ակտիվների կամ պարտավորությունների համար ակտիվ շուկայում գնանշվող գներ (չճշգրտվող),

► 2-րդ մակարդակ – գնահատման մոդելներ, որոնցում բոլոր նշանակալի ելակետային տվյալներն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն դիտարկելի են շուկայական տվյալներից,

► 3-րդ մակարդակ – գնահատման մոդելներ, որտեղ իրական արժեքի չափման համար էական նշանակություն ունեցող հիերարխիայի առավելագույն ցածր մակարդակի ելակետային տվյալները շուկայում դիտարկելի չեն:

Այնուամենայնիվ, երբ Խմբի` ասոցիացված կազմակերպություններում վնասների բաժինը գերազանցում է իր բաժնեմասը ասոցիացված կազմակերպությունում, Խումբը չի ճանաչում հետագա կորուստները, եթե Խումբը չի պարտավորվում հետագա վճարումներ 

կատարել ասոցիացված կազմակերպությանը կամ ասոցիացված կազմակերպության անունից:

Համախմբման հիմունքներ
Դուստր ընկերությունները, որոնց գործունեության նկատմամբ Խումբը վերահսկողություն է իրականացնում, համախմբվում են: Վերահսկողությունն իրականացվում է այն դեպքում, երբ Խումբն իրավունք ունի

ներդրումներից ստանալ փոփոխական արդյունքներ կամ ենթարկվում է այդ արդյունքների փոփոխությունների հետ կապված ռիսկին և կարող է ազդել այդ ներդրումներից ստացվող արդյունքների վրա իր իրավասությունների միջոցով: Մասնավորապես, Խումբը 

վերահսկում է ներդրումը, միայն և միայն այն դեպքում, երբ բավարարվում են հետևյալ պայմանները՝որոնք ապահովում են ներդրման օբյեկտի նշանակալի գործունեությունը կառավարելու

հնարավորություն),

► Խումբն ունի իրավունք ներդրումներից ստացվող փոփոխական արդյունքների նկատմամբ և ենթարկվում է այդ արդյունքների փոփոխությունների հետ կապված ռիսկին,

► Խումբն ունի հնարավորություն օգտագործելու իր իրավասությունները ներդրման օբյեկտի նկատմամբ՝ ներդրումներից փոփոխական արդյունքների վրա ազդելու նպատակով:

Որպես կանոն, ենթադրվում է, որ վերահսկողությունը պայմանավորված է ձայնի իրավունքի մեծամասնությամբ: Սույն ենթադրության հաստատման, ինչպես նաև Խմբի մոտ մեծամասնությունից ավելի քիչ քվեարկման կամ ներդրման օբյեկտի նկատմամբ 

մեծամասնությունից ավելի քիչ նմանատիպ իրավունքների առկայության դեպքում, Խումբը հաշվի է առնում է բոլոր փաստերը և հանգամանքները տվյալ ներդրման օբյեկտի նկատմամբ իրավասության առկայությունը գնահատելիս, ներառյալ՝

► ներդրման օբյեկտի նկատմամբ ձայնի իրավունք ունեցող անձանց հետ պայմանագրային համաձայնությունը,

► այլ համաձայնագրերից ծագող իրավունքները,

► Խմբին պատկանող առկա և հնարավոր քվեարկման իրավունքները:

Խմբի և իր ասոցիացված կազմակերպության միջև գործարքներից չիրացված օգուտները բացառվում են մինչև Խմբի` ասոցիացված կազմակերպությունում բաժնեմասը. չիրացված վնասները նույնպես բացառվում են, բացառությամբ այն դեպքի, երբ 

համապատասխան գործարքը վկայում է փոխանցվող ակտիվի արժեզրկման մասին:

Իրական արժեքի չափում

Ֆինանսական ակտիվներ

Խումբը պետք է մուտքի հնարավորություն ունենա հիմնական կամ ամենաբարենպաստ շուկա: Ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը չափվում է՝ կիրառելով այնպիսի ենթադրություններ, որոնք շուկայի այլ

մասնակիցները կօգտագործվեին ակտիվի կամ պարտավորության իրական արժեքը որոշելիս՝ ենթադրելով, որ շուկայի մասնակիցները գործում են իրենց լավագույն տնտեսական շահերից ելնելով: Ոչ ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի չափումը հաշվի է 

առնում շուկայի մասնակցի՝ տնտեսական օգուտներ ստեղծելու կարողությունը՝ ակտիվի առավել արդյունավետ և լավագույն օգտագործումից կամ այն շուկայի մեկ այլ մասնակցի վաճառելուց, ով ակտիվը կօգտագործեր առավել արդյունավետ և լավագույն 

կերպով:

Խումբը պետք է օգտագործի գնահատման մեթոդներ, որոնք տեղին են տվյալ հանգամանքներում, և որոնց համար բավարար տվյալներ կան իրական արժեքը չափելու համար՝ առավելագույնին հասցնելով համապատասխան դիտարկելի ելակետային տվյալների 

օգտագործումը և նվազագույնին հասցնելով ոչ դիտարկելի ելակետային տվյալների օգտագործումը:

Ֆինանսական ակտիվները սկզբնական ճանաչման պահին չափվում են ճանաչման ամսաթվի դրությամբ իրական արժեքով՝ գումարած կամ հանած գործարքի հետ կապված ծախսումները: Գործարքի ծախսումները չեն ներառվում հաշվեկշռային արժեքում միայն 

այն դեպքում, երբ ֆինանսական ակտիվը դասակարգվում է որպես շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող դասում:



Հետգնման պայմանով արժեթղթերի վաճառքի գործառնությունները («ռեպո») դիտարկվում են որպես ապահովված ֆինանսավորման գործառնություններ: Հետգնման պայմանով վաճառված արժեթղթերը շարունակում են հաշվառվել հաշվեկշռում, 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 որպես առանձին 

հաշվեկշռային հոդված: Համապատասխան պարտավորությունն արտացոլվում է բանկերի կամ հաճախորդների միջոցների կազմում: Հետադարձ վաճառքի պայմանագրով արժեթղթերի ձեռքբերումը (հակադարձ ռեպո) արտացոլվում է բանկերի նկատմամբ 

պահանջների կամ հաճախորդներին տրված վարկերի կազմում՝ կախված իրավիճակից:

Վաճառքի գնի և ձեռք բերման գնի միջև տարբերությունը դիտարկվում է որպես տոկոսային եկամուտ և հաշվեգրվում ռեպո պայմանագրի ժամկետի ընթացքում` արդյունավետ եկամտաբերության մեթոդով:

Խումբը բնականոն գործունեության ընթացքում արժութային և կապիտալի շուկաներում օգտագործում է տարատեսակ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, ներառյալ` ֆորվարդները, ֆյուչերսները, սվոպերը և օպցիոնները: Այդ ֆինանսական գործիքները 

նախատեսված են առևտրի համար և սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով: Իրական արժեքը որոշվում է շուկայական գնանշման հիման վրա կամ գնորոշման մոդելներով, որոնք հիմնված են բազիսային գործիքների ընթացիկ շուկայական և 

պայմանագրային արժեքների և այլ գործոնների վրա: Դրական իրական արժեքով ածանցյալ ֆինանսական գործիքները արտացոլվում են ակտիվների կազմում, իսկ բացասական արժեք ունեցողները` պարտավորությունների կազմում: Նշված 

գործառնություններից ստացված արդյունքները հաշվառվում են ֆինանսական արդյունքների

մասին համախմբված հաշվետվությունում՝ որպես առևտրական նպատակով պահվող ակտիվներից կամ արտարժութային գործառնություններից զուտ շահույթ կամ վնաս՝ կախված ածանցյալ գործիքների բնույթից:

ֆինանսական ակտիվները դասակարգում է՝

• ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական  ակտիվներ,

• շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ,

• իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ:

Բաժնային գործիքներում ներդրումները դասակարգում է իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ: Բանկը շահույթում կամ վնասում ճանաչում է այդ ներդրումներից առաջացող շահաբաժինները: 

Օգուտներն ու վնասները ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում և հետագայում չի վերադասակարգվում շահույթ/վնաս:

Տրված վարկերը (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, ապառիկ տեղում դասակարգվում են որպես ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ, քանի որ պայմանագրային հոսքերը բաղկացած են բացառապես մայր գումարից և տոկոսներիցև 

համապատասխանում են Բանկի բիզնես մոդելի համապատասխան տարբերակին: Օգուտներն ու վնասները ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում ճանաչվում են, երբ վարկերն ու դեբիտորական պարտքերը ապաճանաչվում 

կամ արժեզրկվում են, ինչպես նաև` ամորտիզացիայի ընթացքում:

Արժեթղթերը, որոնք փոխառության են տրվել գործընկերներին, շարունակվում են հաշվառվել ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում: Փոխառությամբ ներգրավված արժեթղթերն արտացոլվում

են ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում միայն երրորդ անձանց վաճառքի դեպքում: Այս դեպքում առքուվաճառքի գործարքները հաշվառվում են ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում` եկամուտների 

կազմում՝ հանած առևտրային արժեթղթերի հետ կապված գործառնությունների ծախսերը: Այդպիսի արժեթղթերի վերադարձի պարտավորությունը արտացոլվում է առևտրային գործառնությունների գծով պարտավորություններում` իրական արժեքով:

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ

Գնված մուրհակները ներառվում են առևտրական նպատակով պահվող արժեթղթերում, պահանջներ բանկերի նկատմամբ կամ հաճախորդներին տրված վարկեր հոդվածներում՝ կախված ձեռք բերման նպատակից և

պայմաններից, և հաշվառվում են հաշվետվությունում ակտիվների համապատասխան դասերի նկատմամբ կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության սկզբունքների հիման վրա:

Փոխառու միջոցներ

Ածանցյալ գործիքները, ներառված այլ ֆինանսական գործիքների կազմում, հաշվառվում են առանձին և արտացոլվում են իրենց իրական արժեքով, եթե դրանց ռիսկերն ու բնութագրերը սերտորեն կապված չեն հիմնական պայմանագրերի ռիսկերի ու 

բնութագրերի հետ, իսկ հիմանական պայմանագրերը վաճառքի համար նախատեսված չեն և չեն գնահատվում իրական արժեքով շահույթում կամ վնասում: Այլ ֆինանսական գործիքների կազմում ներառված ածանցյալ գործիքները, առանձնացված հիմնական 

պայմանագրից, հաշվառվում են իրական արժեքով առևտրային պորտֆելի կազմում, ընդ որում՝ իրական արժեքի բոլոր փոփոխություններն արտացոլվում են շահույթում կամ վնասում:

Մուրհակներ

Պարտքային արժեթղթերում ներդրումները դասակարգում են որպես իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ, քանի որ պայմանագրային հոսքերը բաղկացած են բացառապես մայր գումարից և 

տոկոսներից և համապատասխանում են Բանկի բիզնես համապատասխան տարբերակին: Օգուտներն ու վնասները ճանաչվում են այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում մինչև ներդրումների օտարումը կամ արժեզրկումը, որի ընթացքում 

նախկինում այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում ներառված կուտակված շահույթը կամ վնասը վերադասակարգվում է համախմբված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդով հաշվարկված 

տոկոսները ճանաչվում են շահույթում կամ վնասում:

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքները ներառում են կանխիկ թղթադրամները և մետաղադրամները, բանկերում Նոստրո հաշիվները և ՀՀ ԿԲ-ում պահվող միջոցները, ներառյալ պարտադիր պահուստները:

Թանկարժեք մետաղներ

Թողարկված ֆինանսական գործիքները կամ դրանց բաղկացուցիչները դասակարգվում են որպես պարտավորություններ, եթե պայմանագրային համաձայնության արդյունքում Խումբն ունի պարտավորություն փոխանցելու դրամական միջոցներ կամ այլ 

ֆինանսական ակտիվներ, կամ այլ կերպ կատարելու պարտավորությունները, բացի հաստատուն գումարով դրամական միջոցների կամ այլ ֆինանսական ակտիվների` սեփական բաժնեմասային գործիքների հաստատուն քանակով փոխարինելը: Նման 

գործիքները իրենց մեջ ներառում են ՀՀ ԿԲ-ի նկատմամբ պարտավորությունները, բանկերի միջոցները, հաճախորդների հաշիվները, այլ փոխառու միջոցները, թողարկված պարտատոմսերը: Սկզբնական ճանաչումից հետո փոխառու միջոցները հաշվառվում են 

ամորտիզացված արժեքով` արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդի կիրառման միջոցով: Պարտավորության ապաճանաչման դեպքում, ինչպես նաև ամորտիզացիայի ընթացքում, եկամուտներն ու ծախսերը ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքների մասին 

համախմբված հաշվետվությունում:

Վարձակալություն

Ոսկին և այլ թանկարժեք մետաղները արտացոլվում են ՀՀ ԿԲ գնման գներով, որոնք մոտավորապես համապատասխանում են իրական արժեքին՝ Լոնդոնի մետաղների բորսայի գնանշումների նկատմամբ զեղչմամբ: Թանկարժեք մետաղների հետ 

գործառնությունների ժամանակ ՀՀ ԿԲ գների փոփոխությունները հաշվառվում են որպես թանկարժեք մետաղների գործառնություններից գնային տարբերություններ այլ եկամուտների կազմում:

Հետգնման ու հակադարձ հետգնման պայմանագրեր և արժեթղթերի գծով փոխառության գործառնություններ

Արժեզրկում
ՖՀՄՍ 9-ի ընդունումը հիմնովին փոխեց Խմբի կողմից վարկերի արժեզրկման կորուստների ճանաչման գործընթացը՝ ՄՀՍ 39-ով փաստացի կրած վնասների ճանաչման մոտեցումից անցում կատարելով ապագային միտված ակնկալվող վարկային կուրուստների 

(ԱՎԿ) ճանաչման մոտեցմանը: 

2018թ.-ի հունվարի 1-ից Խումբը ձևավորում է պահուստ ըստ ակնկալվող վարկային կորուստների բոլոր վարկային և այլ պարտքային ֆինանսական ակտիվների գծով, որոնք չեն համարվում իրական արժեքով չափվող և եկամուտ-ծախսերի հաշվետվության մեջ 

արտացոլվող, ինչպես նաև հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություների գծով, ինչպիսիք են վարկային գծերի չօգտագործված մասերը, ֆինանսական երաշխիքները և ակրեդիտիվները, այսուհետ ֆինանսական գործիքներ: Կապիտալի գործիքների 

ենթակա չեն արժեզրկման համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի պահամջներին:

ԱՎԿ-ները գնահատվում են 12 ամսվա կտրվածքով բոլոր այն ֆինանսական գործիքների համար, որոնց գծով առկա չէ վարկային ռիսկի էական ավելացում, և վարկի մարմանը մնացած ամբողջ ժամանակահատվածի կտրվածքով բոլոր այն ֆինանսական 

գործիքների համար, որոնց գծով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առկա է վարկային ռիսկի էական ավելացում: 

Խումբը մշակել է վարկային ռիսկի էական աճի գնահատման մեթոդաբանություն, համաձայն որի բոլոր ֆինանսական գործիքները դասակարգվում են հետևյալ երեք խմբերից որևէ մեկում՝ ելնելով հաշվետու ամսաթվի դրությամբ վարկային ռիսկի աճի 

աստիճանից ֆինանսական գործիքի սկզբնական ճանաչման համեմատ.

 Խումբ 1: Ֆինանսական գործիքի սկզբնական ճանաչման պահին այն հիմնականում դասվում է Խումբ 1-ում: Խումբ 1-ում դասվում են նաև այն վարկերը, որոնք հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ունեցել են վարկային ռիսկի էական բարելավում և տեղափոխվել են 

այստեղ Խումբ 2-ից:

Խումբ 2: Տրամադրման պահից վարկային ռիսկի էական վատացմամբ բնութագրվող վարկերը տեղափոխվում են Խումբ 2, որոնց գծով պահուստավորումը կատարվում է մինչև մարում ընկած ամբողջ ժամանակահատվածի կտրվածքով գնահատված ԱՎԿ-ների 

հիման վրա: Վարկը կարող է դասակարգվել Խումբ 2-ում նաև տրամադրման պահին, եթե համապատասխանում է Խումբ 2-ի դասակարգման չափանիշներին, օրինակ վերաֆինանսավորման պայմանի առկայություն: Անկախ այլ պատճառների առկայությունից, 

31 օր ժամկետանց հատելու պահին վարկը տեղաթոխվում է Խումբ 2:

Խումբ 3: Բոլոր արժեզրկված ակտիվները տեղափոխվում են Խումբ 3, որոնց գծով պահուստավորումը կատարվում է մինչև մարում ընկած ամբողջ ժամանակահատվածի կտրվածքով գնահատված ԱՎԿ-ների հիման վրա:

Վարկային ակտիվների՝ վերոնշյալ խմբերի դասակարգումը կատարվում է՝ ելնելով օբյեկտիվ և լրացուցիչ չափանիշներից: Օբյեկտիվ չափանիշների շարքին են դասվում վարկի ժամկետանց օրերի առկայությունը, վերանայված կամ վերաֆինանսավորված լինելու 

հանգամանքը: Լրացուցիչ չափանիշների շարքին են դասվում մոնիթորինգների արդյունքների կամ այլ ֆորս մաժորային իրավիճակների առկայության հիման վրա վարկի դասակարգումը: 

Որպես դեֆոլտի պատահար ըստ օբյեկտիվ չափանիշների հիմք է ընդունվում վարկի՝ 91 օր ժամկետանց դառնալու օրը: Սահմանված այլ չափանիշներին համապատասխան վարկի՝ Խումբ 3 ընկնելու օրը համարվում է դեֆոլտի պատահար ըստ սուբյեկտիվ 

չափանիշների:

Խումբը գնահատում է ԱՎԿ-ները՝ ելնելով հավանականություններով կշռված երեք սցենարների արդյունքներից: ԱՎԿ-ների հիմնական բաղադրիչներն են.

 Դեֆոլտի հավանականությունը (ԴՀ), որը գնահատում է որոշակի ժամանակահատվածի կտրվածքով վարկի՝ դեֆոլտի ենթարկվելու պատահարի հնարավորությունը: 

Ռիսկի ենթակա գումարը դեֆոլտի պահին (ՌԳԴ), որը գնահատում է հնարավոր գումարը ապագա դեֆոլտի պահին՝ ելնելով վարկի գումարի հնարավոր փոփոխությունները (մայի գումարի և տոկոսագումարների մարում, վարկային գծերի ակնկալվող 

կանխիկացումներ կամ ժամանակին չվճարված գումարների նկատմամբ տոկոսագումարների հնարավոր կուտակումներ) հաշվետու ամսաթվից հետո:

 Կորուստի գործակիցը (ԿԳ), որը գնահատում է դեֆոլտի ենթարկված վարկից հնարավոր կորուստի տոկոսը, որը կարող է առաջանալ ակնկալվող դրամական հոսքերի, այդ թվում գրավի իրացումից հնարավոր հոսքերի, և անհրաժեշտ դրամական հոսքերի 

տարբերության հիման վրա:

ԱՎԿ-ները գնահատելու համար Խումբը կիրառում է երեք սցենարներ՝ հիմնական, լավատեսական և վատատեսական, որոնցից յուրաքանչյուրը տարբերվում է մակրոտնտեսական տարբեր սցենարների կիրառման ժամանակ կանխատեսվող դեֆոլտի 

հավանականության մեծություններով: Մակրոտնտեսական սցենարների գնահատման համար Խումբը հիմք է ընդունում տարբեր հեղինակավոր կառույցների կողմից հրապարակած կանխատեսումները ապագա տարիների մակրոտնտեսական տենդենցների 

գծով, ինչպես նաև կանխատեսումների հնարավոր վիճակագրական շեղումները փաստացի տենդենցներից: 



Ֆինանսական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձակալ

Խումբը ճանաչում է ֆինանսական վարձակալությունը որպես ակտիվներ և պարտավորություններ ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում վարձակալության պայմանների ուժի մեջ մտնելու պահից վարձակալվող գույքի իրական արժեքի 

չափով, կամ, ցածր լինելու դեպքում, նվազագույն վարձակալական վճարների ընթացիկ արժեքով: Նվազագույն վարձակալական վճարների ընթացիկ արժեքը հաշվարկելու համար որպես զեղչման գործակից օգտագործվում է վարձակալության ներքին 

տոկոսադրույքը,երբ այն հնարավոր է կիրառել, հակառակ դեպքում` Խմբի լրացուցիչ փոխառության տոկոսադրույքը:

Սկզբնական ուղղակի ծախսումները ներառվում են ակտիվի արժեքի մեջ: Վարձակալական վճարները համաչափորեն բաշխվում են ֆինանսական ծախսերի և չմարված պարտավորության նվազեցման միջև:

Ֆինանսական ծախսը տարածվում է վարձակալության ողջ ժամանակահատվածի վրա այնպես, որ հաշվարկվի հաստատուն դրույքաչափ պարտավորության յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի մնացորդային արժեքի նկատմամբ: Վարձակալի կողմից 

ֆինանսական վարձակալության գործունեությանը ուղղակիորեն վերագրելի ծախսումներն արտացոլվում են վարձակալված ակտիվների կազմում:

Ֆինանսական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձատու

Խումբը ճանաչում է ֆինանսական վարձակալությունից դեբիտորական պարտքը վարձակալության զուտ ներդրման գումարի չափով` վարձակալության պայմանների ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած: Ֆինանսական

եկամուտը հիմնված է զուտ չմարված ներդրման հաստատուն եկամտաբերության գործակցի օգտագործման մոդելի վրա: Սկզբնական ուղղակի ծախսումները ներառվում են վարձակալությունից դեբիտորական պարտքի հաշվարկման մեջ:

Ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրեր

Սովորական գործունեության ընթացքում Խումբը տրամադրում է ֆինանսական երաշխիքներ ակրեդիտիվների, երաշխիքների և ակցեպտների տեսքով: Ֆինանսական երաշխիքների պայմանագրերը համախմբված

ֆինանսական հաշվետվություններում սկզբնապես ճանաչվում են իրական արժեքով «Այլ պարտավորություններ» հոդվածում` միջնորդավճարների գծով ստացված վարձատրության չափով:

Պարտավորության սկզբնական ճանաչումից հետո Խումբը յուրաքանչյուր երաշխիքի պայմանագրի գծով իր պարտավորությունը գնահատում է հետևյալ երկու մեծություններից առավելագույնով. միջնորդավճարների

գծով ամորտիզացված վարձատրությունը և երաշխիքի պայմանագրից առաջացող ֆինանսական պարտավորությունը մարելու համար անհրաժեշտ ծախսումների լավագույն գնահատականը:

Ֆինանսական երաշխիքների հետ կապված պարտավորությունների ավելացումը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում: Միջնորդավճարների գծով ստացված

վարձատրությունը ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում գծային մեթոդով` պայմանագրի ողջ ժամկետի ընթացքում:

Գործառնական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձակալ

Գույքի վարձակալությունը, որի դեպքում սեփականության հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու օգուտները պահպանվում են վարձատուի կողմից, դասակարգվում է որպես գործառնական վարձակալություն:

Գործառնական վարձակալության գծով վարձավճարները հավասարաչափ ճանաչվում են որպես ծախս վարձակալության ժամկետի ընթացքում և ներառվում են այլ գործառնական ծախսերում:

Գործառնական վարձակալություն՝ Խումբը որպես վարձատու

Խումբը ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում ներկայացնում է գործառնական վարձակալության առարկա հանդիսացող ակտիվը` ըստ ակտիվի բնույթի: Գործառնական վարձակալությունից

ստացվող վարձակալական եկամուտը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում որպես այլ եկամուտ`հավասարաչափ վարձակալության ժամկետի ընթացքում: Վարձակալներին տրամադրված զեղչերի

համախառն գումարը արտացոլվում է որպես վարձակալությունից եկամտի նվազեցում` հավասարաչափ վարձակալության ժամկետի ընթացքում: Գործառնական վարձակալության պայմանագրի հետ կապված

սկզբնական ուղղակի ծախսումները ավելացվում են վարձակալության առարկա հանդիսացող ակտիվի հաշվեկշռային արժեքին:

Ֆինանսական գործիքների չափումը սկզբնական ճանաչման ժամանակ

Ֆինանսական գործիքները սկզբնական ճանաչման ժամանակ չափվում են իրական արժեքով, որը ճշգրտվում է գործարքի հետ անմիջականորեն կապված միջնորդավճարների և ծախսումների գումարով այն գործիքների

դեպքում, որոնք չեն վերագնահատվում իրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով:

Սկզբնական ճանաչման ժամանակ ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի լավագույն ապացույցը գործարքի գինն է: Եթե Խումբը գտնում է, որ սկզբնական ճանաչման պահին իրական արժեքը տարբերվում է գործարքի

գնից՝

► և եթե այդ իրական արժեքը հիմնավորվում է շուկայում նմանատիպ ակտիվի կամ պարտավորության համար գնանշված գնով (այսինքն՝ 1-ին մակարդակի ելակետային տվյալներ), կամ հիմնված է գնահատման մեթոդի վրա, որն օգտագործում է միայն 

դիտարկելի շուկաների տվյալները, ապա Խումբը սկզբնական ճանաչման պահին իրական արժեքի և գործարքի գնի միջև տարբերությունը ճանաչում է որպես օգուտ կամ վնաս,

► բոլոր այլ դեպքերում ֆինանսական գործիքի սկզբնական չափումը ճշգրտվում է, որպեսզի սկզբնական ճանաչման պահին իրական արժեքի և գործարքի գնի միջև տարբերությունը տեղափոխվի ապագա ժամանակաշրջաններ: Սկզբնական ճանաչումից հետո 

Խումբը հետաձգված տարբերությունը ճանաչում է որպես օգուտ կամ վնաս միայն այն  դեպքում, եթե ելակետային տվյալները դառնում են դիտարկելի, կամ գործիքի ապաճանաչման դեպքում:

Ֆինանսական ակտիվների հաշվանցում
Ֆինանսական ակտիվները հաշվանցվում են պարտավորություններով և ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում արտացոլվում են զուտ մնացորդով, եթե գոյություն ունի ճանաչված

գումարները հաշվանցելու իրավական հիմք և գոյություն ունի դրանք զուտ հիմքով մարելու կամ միաժամանակ ակտիվները իրացնելու և պարտավորությունները մարելու մտադրություն: Հաշվանցում կատարելու իրավունքը

չպետք է պայմանավորված լինի ապագա ժամանակաշրջանի դեպքերով և պետք է ունենա իրավական ուժ բոլոր ստորև ներկայացված դեպքերում`

► բնականոն գործունեության ընթացքում

► պարտականությունների չկատարման դեպքում

► կազմակերպության կամ դրա որևէ գործընկերոջ վճարունակ չլինելու կամ լուծարման ժամանակ

Սույն պայմանները, որպես կանոն, չեն տարածվում հաշվանցման գլխավոր համաձայնությունների վրա, և համապատասխան ակտիվներն ու պարտավորությունները ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված

հաշվետվությունում արտացոլվում են համախառն արժեքով:

Հարկում

Շահութահարկի գծով ընթացիկ ծախսը հաշվարկվում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն:Շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում է շահույթում

կամ վնասում, բացառությամբ հարկի այն մասի, որը վերաբերում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միավորներին կամ ուղղակիորեն կապիտալում ճանաչված` բաժնետերերի հետ իրականացված

գործառնություններին, որի դեպքում շահութահարկը ճանաչվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում կամ ուղղակիորեն կապիտալում:

Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների չափումն արտացոլում է այն հարկային հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ, եթե Խումբը կիրառի այն մոտեցումը, որով ակնկալում է

վերականգնել կամ մարել իր ակտիվների և պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում:

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները չափվում են՝ կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ժամանակավոր տարբերությունների նկատմամբ՝ վերջինները հակադարձելիս՝ հիմք ընդունելով այն օրենքների 

դրույթները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Ապագա հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող են օգտագործվել ժամանակավոր տարբերությունները, չօգտագործված հարկային վնասները և 

արտոնությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները նվազեցվում ժամանակավոր հարկային տարբերությունները:

Հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը վերանայվում է արժեզրկման տեսանկյունից այն դեպքում, երբ առաջանում են դեպքերի կամ իրավիճակների այնպիսի փոփոխություններ, որոնք վկայում են, որ այդպիսի

ակտիվների արժեքը, հնարավոր է, որ չի փոխհատուցվի:

Փաստացի արժեքով սկզբնական ճանաչումից հետո հողը, շենքերը և փոխադրամիջոցները արտացոլվում են վերագնահատված արժեքով, որն իրենից ներկայացնում է իրական արժեքը վերագնահատման ամսաթվի

դրությամբ` հանած համապատասխան կուտակված մաշվածությունն ու արժեզրկումից կուտակված վնասները: Վերագնահատումն իրականացվում է բավարար պարբերականությամբ, որպեսզի վերագնահատված ակտիվի իրական արժեքը էականորեն 

չտարբերվի դրա հաշվեկշռային արժեքից:

Ընթացիկ հարկը ժամանակաշրջանի հարկվող շահույթի գծով վճարման ենթակա ակնկալվող շահութահարկի գումարն է, որը հաշվարկվում է՝ կիրառելով հարկերի այն դրույքները, որոնք ուժի մեջ են եղել կամ ըստ էության

ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ, ինչպես նաև նախորդ տարիների վճարման ենթակա հարկերի գծով կատարված ճշգրտումները

Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները ճանաչվում են ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակների համար օգտագործվող ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների և հարկային նպատակների համար 

օգտագործվող գումարների ժամանակավոր տարբերությունների գծով: Հետաձգված հարկային ակտիվներ և պարտավորություններ չեն ճանաչվում հետևյալ ժամանակավոր տարբերությունների համար՝ գուդվիլ, որը չի նվազեցվում հարկային նպատակներով, 

ակտիվների կամ պարտավորությունների սկզբնական ճանաչում, որոնք ազդեցություն չունեն ոչ հաշվապահական, ոչ հարկվող շահույթի վրա, ինչպես նաև այն դուստր ընկերություններում կատարած ներդրումներին վերաբերող ժամանակավոր 

տարբերություններ, որտեղ մայր ընկերությունն ի վիճակի է վերահսկել ժամանակավոր տարբերության հակադարձումը, և հավանական է, որ ժամանակավոր տարբերությունը չի հակադարձվի մոտ ապագայում:

Հիմնական միջոցներ
Սկզբնական Ճանաչման ժամանակ հիմնական միջոցները արտացոլվում են սկզբնական արժեքով առանց ամենօրյա սպասարկման ծախսերի՝ հանած կուտակված մաշվածությունն ու արժեզրկումից կուտակված

վնասները: Այդ գումարը ներառում է սարքավորման փոխարինման ժամանակ կատարված ծախսերը, եթե դրանք բավարարում են ճանաչման չափանիշներին:

Վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ կուտակված մաշվածությունը բացառվում է` միաժամանակ նվազեցվելով ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքից, և ստացված գումարը վերահաշվարկվում է`

հաշվի առնելով ակտիվի վերագնահատված գումարը: Վերագնահատման արժեքի աճը արտացոլվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների կազմում, եթե այն տվյալ ակտիվի արժեքի նախորդ նվազման

վերականգնում չէ, որը նախկինում արտացոլվել էր ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում: Այս դեպքում ակտիվի արժեքի աճը վերագրվում է ֆինանսական արդյունքներին:

Վերագնահատումից արժեքի նվազումը արտացոլվում է ֆինանսական արդյունքների մասին համախմբված հաշվետվությունում, բացառությամբ նախկինում հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստում արտացոլված նույն ակտիվի գծով արժեքի աճի 

հաշվին այդպիսի նվազեցման անմիջական հաշվանցմանը:

Ակտիվի օտարման դեպքում վերագնահատման պահուստում ներառված գումարը փոխանցվում է չբաշխված շահույթ:



Օգտակար ծառայության 

ժամկետներ
Տոկոսադրույք

Շենքեր 20 5

Համակարգիչներ և կապի միջոցներ 5 20

Տրանսպորտային միջոցներ 5 20

Այլ հիմնական միջոցներ 5 20

Գուդվիլի արժեզրկումը գնահատվում է դրամաստեղծ միավորի (կամ դրամաստեղծ միավորների խմբի) փոխհատուցվող արժեքի հիման վրա: Արժեզրկումից կորուստները ճանաչվում են, եթե դրամաստեղծ միավորի

(կամ դրամաստեղծ միավորների խմբի) հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է դրա փոխհատուցվող արժեքը:

Գուդվիլի արժեզրկումից կորուստները հետագայում չեն հակադարձվում:

Ոչ նյութական ակտիվներ

Ակտիվի մաշվածության հաշվարկումը սկսվում է կատարվել այն ժամանակ, երբ այն օգտագործման համար մատչելի է դառնում: Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով՝ ակտիվների ներքոնշյալ օգտակար

ծառայության գնահատված ժամկետների ընթացքում՝

Այլ ոչ նյութական ակտիվները ներառում են համակարգչային ծրագրերն ու լիցենզիաները: Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են ձեռքբերման արժեքով:

Ձեռնարկատիրական միավորման արդյունքում ձեռքբերված ոչ նյութական ակտիվների արժեքը ձեռքբերման ամսաթվի դրությամբ դրանց իրական արժեքն է: Սկզբնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները

հաշվառվում են սկզբնական արժեքով՝ հանած կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումից կուտակված վնասները: Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար ծառայության ժամկետները կարող են լինել որոշակի կամ

անորոշ: Որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետ ունեցող ոչ նյութական ակտիվները ամորտիզացվում են գծային մեթոդով օգտակար ծառայության ընթացքում, որը կազմում է 7-ից 10 տարի, և գնահատվում են

արժեզրկման տեսանկյունից, երբ առկա են ոչ նյութական ակտիվի արժեզրկման հայտանիշեր: Անորոշ օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդները և

ժամկետները վերանայվում են, նվազագույնը՝ յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում:

Վաճառքի համար պահվող դասակարգված ակտիվներ

Ակտիվի մնացորդային արժեքները, օգտակար ծառայության ժամկետները և մաշվածության հաշվարկման մեթոդները վերանայվում և, եթե անհրաժեշտ է, փոփոխվում են յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում:

Վերանորոգումների և արդիականացման հետ կապված ծախսումները ծախսագրվում են կատարման ժամանակ և ներառվում են այլ գործառնական ծախսերի կազմում, բացառությամբ, եթե դրանք որակավորվում են որպես

կապիտալացվող:

Գուդվիլ

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձեռքբերված գուդվիլը սկզբնապես ճանաչվում է Խմբի կողմից փոխանցված հատուցման և ձեռքբերված որոշելի զուտ ակտիվների և ստանձնած

պարտավորությունների տարբերության արժեքով: Դուստր ընկերության ձեռքբերման ժամանակ առաջացող գուդվիլը ճանաչվում է գուդվիլի և ոչ նյութական ակտիվների կազմում: Ասոցիացված կազմակերպության

ձեռքբերման ժամանակ առաջացող գուդվիլը արտացոլվում է ասոցիացված կազմակերպություններում կատարված ներդրումների կազմում: 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 ձեռքբերված գուդվիլը, արժեզրկման տեսանկյունից գնահատելու նպատակով, ձեռքբերման ամսաթվից սկսած բաշխվում է Խմբի դրամաստեղծ

միավորների կամ դրամաստեղծ միավորների խմբերի միջև, որոնք, ակնկալվում է, որ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում կստանան օգուտներ` անկախ այն բանից, թե ձեռքբերված

կազմակերպության այլ ակտիվներն ու պարտականությունները վերագրվում են այդ դրամաստեղծ միավորների կամ դրամաստեղծ միավորների խմբերին, թե` ոչ: Յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավոր կամ

դրամաստեղծ միավորների խումբ, որին վերաբերում է գուդվիլը, պետք է.

► իրենից ներկայացնի ներքին կառավարման նպատակով գուդվիլի վերլուծության տեսանկյունից Խմբի կազմում առավել ցածր մակարդակի վարչական միավոր

► մինչ միավորումը չգերազանցի գործառնական սեգմենտը՝ համաձայն ՖՀՄՍ 8 «Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի սահմանման

Խումբը դասակարգում է ոչ ընթացիկ ակտիվը (կամ օտարման խումբը) որպես վաճառքի համար պահվող, եթե դրա հաշվեկշռային արժեքը փոխհատուցվելու է հիմնականում վաճառքի գործարքի, այլ ոչ թե շարունակական

օգտագործման միջոցով: Դրա համար ակտիվը (կամ օտարման խումբը) պետք է իր ներկա վիճակում պատրաստ լինի անմիջապես վաճառքի համար` միայն այդպիսի ակտիվների (կամ օտարման խմբերի)

վաճառքների համար բնորոշ և ընդունված պայմաններով, իսկ դրա վաճառքը պետք է լինի բարձր հավանական: Որպեսզի վաճառքը ունենա բարձր հավանականություն, Խմբի ղեկավարությունը պետք է հստակորեն նպատակադրված լինի պլանավորել վաճառել 

ոչ ընթացիկ ակտիվը (կամ օտարման խումբը) և պետք է ձեռնարկի գնորդ գտնելու և վաճառքի պլանը կատարելու ակտիվ ծրագիր: Ավելին, ակտիվը (կամ օտարման

խումբը) իր ընթացիկ իրական արժեքի համեմատ ողջամիտ գնով պետք է ակտիվորեն առաջարկվի շուկայում վաճառքի համար, բացի այդ պետք է ակնկալվի, որ դասակարգման ամսաթվից հետո մեկ տարվա ընթացքում

վաճառքը կհամարվի ավարտված: Խումբը վաճառքի համար պահվող ակտիվը (կամ օտարման խումբը) չափում է հաշվեկշռային արժեքից և վաճառքի համար անհրաժեշտ ծախսումներով նվազեցված իրական արժեքից նվազագույնով: Խումբը ճանաչում է 

արժեզրկումից վնասներ` ակտիվի (կամ օտարման խմբի) արժեքի սկզբնական կամ հետագա՝ մինչև վաճառքի համար անհրաժեշտ ծախսումներով նվազեցված իրական արժեքը դուրսգրումների միջոցով, եթե իրադարձությունները կամ պայմանների 

փոփոխությունները վկայում են, որ դրանց հաշվեկշռային արժեքը կարող է արժեզրկված լինել:

Շահաբաժիններ

Հաշվետու ամսաթվի դրությամբ շահաբաժինները նվազեցվում են սեփական կապիտալից և ճանաչվում են որպես պարտավորություն միայն այն դեպքում, երբ դրանք հայտարարվել են մինչև հաշվետու ամսաթիվը

ներառյալ: Մինչև հաշվետու ամսաթիվը առաջարկված կամ հաշվետու ամսաթվից հետո մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակման ամսաթիվը առաջարկված կամ հայտարարված շահաբաժինները

բացահայտվում են համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում:

Եկամուտների և ծախսերի ճանաչումը
Եկամուտները ճանաչվում են, եթե հավանական է, որ տնտեսական օգուտները կներհոսեն Խումբ, և այդ եկամուտները հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: Ստորև ներկայացվող չափանիշները նույնպես պետք

է հաշվի առնվեն նախքան եկամտի ճանաչումը.

Բաժնետիրական կապիտալ

Սովորական բաժնետոմսերը և չմարվող արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնք դիսկրեցիոն շահաբաժինների իրավունք են տալիս, դասակարգվում են որպես սեփական կապիտալ: Նոր բաժնետոմսերի թողարկմանը

վերաբերող ուղղակի ծախսերը, բացառությամբ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման դեպքերի,արտացոլվում են սեփական կապիտալում՝ որպես թողարկման գծով մուտքերից նվազեցում: Երբ թողարկման

արդյունքում ստացված գումարների իրական արժեքը գերազանցում է բաժնետոմսերի անվանական արժեքը,տարբերությունը ճանաչվում է որպես էմիսիոն եկամուտ:

Հետգնված բաժնետոմսեր

Երբ Բանկը կամ իր դուստր կազմակերպությունները գնում են Բանկի բաժնետոմսերը, վճարված փոխհատուցումը, ներառյալ գործարքի հետ կապված ծախսերը և հանած շահութահարկը, նվազեցվում է

ընդհանուր կապիտալից՝ որպես հետգնված բաժնետոմսեր, մինչև դրանց չեղյալ հայտարարումը կամ վերաթողարկումը: Երբ նման բաժնետոմսերը հետագայում վաճառվում կամ վերաթողարկվում են, ստացված

փոխհատուցումը ներառվում է սեփական կապիտալում: Հետգնված բաժնետոմսերը հաշվառվում են միջին կշռված գնով:

Պահուստներ

Տոկոսային և համանման եկամուտ ու ծախս

Բոլոր ֆինանսական գործիքների համար, որոնք հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով, և բոլոր տոկոսային եկամուտ բերող ֆինանսական գործիքների համար, որոնք դասակարգված են որպես առևտրական

և վաճառքի համար մատչելի, տոկոսային եկամուտն ու ծախսը հաշվառվում են արդյունավետ տոկոսադրույքով, որով զեղչված ակնկալվող ապագա դրամական վճարումները կամ ներհոսքերը

ֆինանսական գործիքի ենթադրվող ողջ օգտագործման ժամանակահատվածում կամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ այն կիրառելի է, ճշգրտորեն բերվում են ֆինանսական ակտիվի կամ

պարտավորության զուտ հաշվեկշռային արժեքին:

Հաշվարկի ժամանակ հաշվի են առնվում ֆինանսական գործիքի գծով բոլոր պայմանագրային պայմանները (օրինակ՝ ժամկետից շուտ մարման իրավունքը) և միջնորդավճարների գծով կամ լրացուցիչ ծախսերը, որոնք

անմիջականորեն կապված են գործիքի հետ և որոնք արդյունավետ տոկոսադրույքի բաղկացուցիչ մաս են կազմում, սակայն հաշվի չեն առնվում ապագա վնասները: Ֆինանսական ակտիվի կամ ֆինանսական

պարտավորության հաշվեկշռային արժեքները ճշգրտվում են Խմբի կողմից վճարումների կամ մուտքերի գնահատման վերանայման դեպքում: Ճշգրտված հաշվեկշռային արժեքը հաշվարկվում է սկզբնական

արդյունավետ տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ հաշվեկշռային արժեքի փոփոխությունը դիտվում է որպես տոկոսային եկամուտ կամ ծախս:

Արժեզրկման արդյունքում ֆինանսական ակտիվի կամ համանման ֆինանսական ակտիվների խմբի հաշվեկշռային արժեքի նվազման դեպքում տոկոսային եկամուտները շարունակվում են ճանաչվել սկզբնական

արդյունավետ տոկոսադրույքով նոր հաշվեկշռային արժեքի հիման վրա:

Պահուստը ճանաչվում է, երբ Խումբն ունի գործող իրավական կամ կառուցողական պարտավորություն, որպես անցյալ դեպքերի արդյունք, և հավանական է, որ այդ պարտականությունը մարելու նպատակով կպահանջվի

տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջոցների արտահոսք, և պարտավորության գումարը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել:
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Պայմանական ակտիվներ և պարտավորություններ

Պայմանական պարտավորությունները չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում, այլ բացահայտվում են հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում,

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պարտավորության մարման հետ կապված ռեսուրսների արտահոսքը համարվում է քիչ հավանական: Պայմանական ակտիվները չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին

համախմբված հաշվետվությունում և բացահայտվում են հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում այն դեպքերում, երբ դրանց հետ կապված տնտեսական օգուտների ներհոսքը համարվում է հավանական:



Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ՀՀ դրամով, որը Խմբի գործառնական ու հաշվետվությունների ներկայացման արժույթն է: Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթի` 

գործարքի օրվա միջին շուկայական փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված դրամային ակտիվներն ու պարտավորությունները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով` կիրառելով հաշվետու ամսաթվի փոխարժեքը: Արտարժույթով 

արտահայտված գործարքների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը ճանաչվում է համախմբված ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության «Արտարժութային գործառնություններից օգուտներ/(վնասներ)`արտարժույթի վերագնահատում» 

հոդվածում: Ոչ դրամային հոդվածների համար, որոնք ներկայացվում են արտարժույթով արտահայտված սկզբնական արժեքով, վերագնահատման ժամանակ կիրառվում է սկզբնական գործարքի ամսաթվի փոխարժեքը: Իրական արժեքով հաշվառվող 

արտարժույթով արտահայտված ոչ դրամային հոդվածները վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով իրական արժեքի որոշման օրվա փոխարժեքը:

Գործարքի ամսաթվի դրությամբ պայմանագրային փոխարժեքի և ԿԲ փոխարժեքի տարբերությունը ներառվում է եկամտի կազմում` նվազեցված արտարժույթով կատարված գործարքի գծով ծախսերը: 2017 և

2016 թվականների դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված փոխարժեքը կազմում էր 1 ԱՄՆ դոլարի համար 484.1 և 483.94 ՀՀ դրամ, 1 Եվրոյի համար 580.1 և 512.2 ՀՀ դրամ համապատասխանաբար:

Միջնորդավճարների գծով եկամուտ

Հաճախորդներին մատուցվող տարբեր ծառայություններից Խումբը ստանում է միջնորդավճարների գծով եկամուտ: Միջնորդավճարների գծով եկամուտը կարող է բաժանվել հետևյալ երկու խմբերի.

► միջնորդավճարների գծով եկամուտ, որը ստացվում է որոշակի ժամանակահատվածում մատուցվող ծառայություններից,

Միջնորդավճարների գծով եկամուտը, որը ստացվում է որոշակի ժամանակահատվածում մատուցվող ծառայություններից, հաշվեգրվում է այդ ժամանակահատվածի ընթացքում: Նման հոդվածները

ներառում են միջնորդավճարների գծով եկամուտը ակտիվների կառավարման, պահառության և կառավարման ու խորհրդատվական այլ ծառայությունների համար: Վարկերի տրամադրման գծով

պարտավորության դիմաց միջնորդավճարները, եթե վարկի օգտագործման հավանականությունը բարձր է, և վարկերի հետ կապված այլ միջնորդավճարները վերագրվում են ապագա ժամանակաշրջաններին (վարկերի տրամադրման հետ կապված այլ 

ծախսումների հետ միասին) և ճանաչվում են որպես վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքի ճշգրտում:

► միջնորդավճարների գծով եկամուտ` միջնորդային ծառայությունների գծով Երրորդ անձի անունից գործարքի բանակցություններն անցկացնելու և մասնակցելու համար (օրինակ՝

բաժնետոմսերի կամ այլ արժեթղթերի առքի, կամ ընկերության առք ու վաճառքի համաձայնագրի (կնքումը) ստացված կոմիսիոն վճարները ճանաչվում են այդ գործարքի ավարտից հետո: Կոմիսիոն վճարները կամ դրանց բաղկացուցիչ մասերը, որոնք կապված են 

որոշակի գործառնական ցուցանիշների հետ, ճանաչվում են համապատասխան ցուցանիշների բավարարումից հետո:

Շահաբաժիններից եկամուտ

Եկամուտը ճանաչվում է, երբ Խմբի՝ վճար ստանալու իրավունքը հաստատված է:

Արտարժույթի վերահաշվարկ



6.§¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ¦

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ  
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ µ³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó, µ³ÝÏ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇó ¨ í³ñÏ»ñÇó 206,366 325,752
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 

í³ñÏ»ñÇó ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 19,560,148 19,470,914

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó 1,014,749 802,074

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇó 841,454 1,064,634

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï §è»åá¦ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇó 81,187 716,991

ý³ÏïáñÇÝ·Çó, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ 1,794,083 1,900,619
²ÛÉ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 45,570 51,805

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 23,543,558                          24,332,789                

îáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå Í³Ëë»ñ     
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ µ³ÝÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó, µ³ÝÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³í³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 3,727,675 4,842,104
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ 

¹ÇÙ³ó 6,014,937 6,068,970

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 181,840 7,738

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ §è»åá¦ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 23,341 77,045
²ÛÉ ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 213,728 82,145

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 10,161,521                          11,078,002                

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï³ÙáõïÝ»ñ 13,382,037                          13,254,787                

7.§ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ Í³Ëë»ñ¦

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 113,511 109,824

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 1,020,235 928,216
ºñ³ßËÇùÝ»ñÇó, ÑáÅ³ñ³·ñ»ñáí, ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñáí, Ñ³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ 

Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 55,394 49,973

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·Ç ·Íáí í×³ñÝ»ñ 57,293 47,822

ì×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÇó 1,790,027 1,475,667
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ãÇñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë 0 0
²ÛÉ ÏáÙÇëÇáÝ í×³ñÝ»ñ 75,678 77,707

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 3,112,139                            2,689,209                  

ÎáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí Í³Ëë»ñ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó/÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇó 300,608 239,961

¸ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 151,157 127,562

ì×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 702,989 873,387
²ÛÉ ÏáÙÇëÇáÝ í×³ñÝ»ñ 22,969 21,673

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1,177,723                            1,262,584                  

êï³óí³Í ½áõï ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ 1,934,417                            1,426,625                  

8.¼áõï »Ï³Ùáõï ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

²ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³Ùáõï 997,069 946,696

²ñï³ñÅáõÛÃÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ëï³óí³Í ½áõï »Ï³Ùáõï -773,877 294,285
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇó ½áõï »Ï³Ùáõï, ³Û¹ ÃíáõÙª

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí՝ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³éù áõ 

í³×³éùÇó ½áõï »Ï³Ùáõï

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 

³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ½áõï »Ï³Ùáõï 1,058,425 -202,387

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 1,281,617                            1,038,594                  

8.1.²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûï³ñáõÙÇó ëï³óí³Í ½áõï 

»Ï³ÙáõïÝ»ñ -12,798 -128,541

ºÏ³ÙáõïÝ»ñ ëï³óí³Í ïáõÛÅ»ñÇó ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó 1,480,615 2,194,377

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó »Ï³Ùáõï 0 59,170
²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ 126,989 313,770

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1,594,806                            2,438,776                  

Ð³Ù³ËÙµí³Í üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ÎÇó Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 30.09.18Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ



9. ²ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í 

½áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ

´³ÝÏ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
ՖՀՄՍ 9-ի պահանջով Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Ընդամենը

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇÝ 01.01.18 63,104 63,104

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 1 -5,163 -5,163

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 2 0

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 3 0

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 0

¸áõñë ·ñáõÙ 0 0

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 30.09.18 57,941 57,941

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 
ՖՀՄՍ 9-ի պահանջով Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Ընդամենը

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇÝ 01.01.18 398,791 93,259 13,754,262 14,246,311

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 1 1,579,121 -1,444 0 1,577,677

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 2 -69,847 955,399 0 885,552

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 3 -1,033,469 -315,606 947,645 -401,431

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 0 0 38,473 38,473

¸áõñë ·ñáõÙ -113,540 -605,900 -1,604,402 -2,323,841

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 30.09.18 761,056 125,708 13,135,978 14,022,742

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
ՖՀՄՍ 9-ի պահանջով Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Ընդամենը

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇÝ 01.01.18 10,190 1,664 213,832 225,686

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 1 61,647 0 0 61,647

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 2 -825 10,866 0 10,041

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 3 -54,619 -9,281 33,803 -30,098

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 0 0 0 0

¸áõñë ·ñáõÙ 0 -2,420 -20,821 -23,241

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 30.09.18 14,936 2,537 226,813 244,035

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ·Íáí
ՖՀՄՍ 9-ի պահանջով Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Ընդամենը

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇÝ 01.01.18 176,065 176,065                     

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 1 71,226 71,226                       

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 2 -                             

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 3 -                             

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ -                             

¸áõñë ·ñáõÙ -                             

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 30.09.18 247,291 247,291                     

 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí 
ՖՀՄՍ 9-ի պահանջով Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Ընդամենը

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇÝ 01.01.18 4,021 4,021

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 1 6,924 6,924

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 2 0

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 3 0

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 0

¸áõñë ·ñáõÙ 0

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 30.09.18 10,945 10,945

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 

·Íáí
ՖՀՄՍ 9-ի պահանջով Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Ընդամենը

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇÝ 01.01.18 82,406 578 1924 84,909

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 1 19,478 -53 0 19,425

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 2 -2,352 2,018 0 -334

î»Õ³÷áËáõÙ ÊáõÙµ 3 -5,817 -169 4,986 -1,000

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ 0 0 0 0



¸áõñë ·ñáõÙ 0 0 0 0

ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇÝ 30.09.18 93,715                                    2,375                            6,911                               103,000                     

10. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
Ð³ßí»ïáõ

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

²ßË³ï³í³ñÓ 6,567,116 6,242,343

êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñ 2,250 3,080

ÜÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Í³Ëë»ñ 452,849 427,448

¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëë»ñ 89,692 119,634

îñ³ÝëåáñïÇ, Ï³åÇ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ 234,014 232,500

ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ 516,233 527,225

Ð³ñÏ»ñ, (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ) ¨ ïáõñù»ñ 105,281 248,411

ÊáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ 76,376 45,561

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ 261,598 257,395

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 184,763 135,996

àõëáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñ 46,198 57,647
²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ 275,898 145,769

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 8,812,268                            8,443,009                  

10.1  ²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

¶áí³½¹Ç  Í³Ëë»ñ 319,517 343,524

ì×³ñí³Í ïáõ·³ÝùÝ»ñ 1,395 3,888

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÙáñïÇ½³óÇáÝ Í³Ëë»ñ 761,395 795,223

ÆÝÏ³ë³óÇ³ÛÇ ·Íáí Í³Ëë»ñ 100,404 81,392

²í³Ý¹Ý»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ 212,730 158,494
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï 0 0
²ÛÉ Í³Ëë»ñ 701,104 739,018

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2,096,546                            2,121,539                  

11§ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï 

ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë¦

ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ½áõï »Ï³Ùáõï 

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

²ëáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó 142,746                                                 63,307                                     

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 142,746                                  63,307                         

12.§Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë¦
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë                                    (1,592,072)                        (1,246,054)

îíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ×³Ý³ãí³Íª Ý³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë                                             -                                     -   

ÀÝÃ³óÇÏ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ                            (1,592,072)                  (1,246,054)

         Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ñ»ï³Ó·í³Í 

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ×³Ý³ãí³Í 

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 

×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á  Ñ³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 

¹ñáõÃÛ³Ùµ

üÐØê 9 

³½¹»óáõÃÛáõÝ

ØÝ³óáñ¹Á  

Ñ³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª                                   275,090                     275,090               29,602              304,692 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ                                      13,133                       13,133                13,133 

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ                                               -                                 -               12,621                12,621 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ                                      27,920                       27,920                27,920 

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí                                    227,573                     227,573              227,573 

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³ëáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ                                        6,464                         6,464                  6,464 

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ                                               -                                 -               16,981                16,981 

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª                               (1,084,189)                 (1,084,189)            (377,014)          (1,461,203)

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ                                               -                                 -                          - 

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

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ                                    (14,098)                      (14,098)               (14,098)

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ³ÛÉ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ                                  (121,168)                    (121,168)            (374,753)             (495,921)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáó                                  (419,935)                    (419,935)             (419,935)

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ                                  (528,988)                    (528,988)             (528,988)

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ                                               -                                 -                (2,261)                 (2,261)

¼áõï Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ                               (809,099)                                  -                                     -                   (809,099)           (347,412)        (1,156,511)

§Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ µ³½³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃ¦



Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½áõï ß³ÑáõÛÃ Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá 5,564,276                               4,500,976                     

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³Ï 2,500                                      2,500                            

Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ µ³½³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃ 2,226                                   1,800                         

13§Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ¦
13.1 Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ¨ 

ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

1 Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 10,915,682                                     9,842,428                           

2 ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÛÉ ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ»ñ 2,876,176                                        3,872,100                           

3 ÂÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 52,407,995                                     53,130,166                         

4 ²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ

5 ¸»åáÝ³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 357,500                                           520,000                              

6 Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇó

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 66,557,353                          67,364,694                
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ 

Ñ³ßÇíÝ»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 66,199,853                             66,844,694                  

²ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í ÙÇçáóÝ»ñ (Ì³ÝáÃ 14) 10,431,109                             3,487,212                    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ 76,630,962                          70,331,906                

14§ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦

Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ 3,263                                                     3,349                                       

´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙ 9,728,095                                             2,871,621                                

´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙ 699,735                                                 612,209                                   

Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 16                                                          34                                            

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 10,431,109                                      3,487,212                            

ØÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ, ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ

ÐÐ Î´-áõÙª -                                                         -                                           

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

 ý³ïÏáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 

 ³ÛÉ

ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙª 1,046,829                                        6,814,019                            

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 2,894,929                                

 ý³ÏïáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 2,599,552                           

 ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

 ³ÛÉ 1,046,829                                        1,319,538                           

´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙª 456,402                                           -                                       

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

 ý³ÏïáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

 ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

 ³ÛÉ 456,402                                           -                                      

´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙ

-                                                   565,840                               

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

 ý³ÏïáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

 ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

 ³ÛÉ 565,840                              

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 14,582                                             

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 11,934,340                          10,867,071                
´³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï 

(Í³ÝáÃ. 7) (196)                                                 

¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 11,934,144                                 10,867,071                      

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ, ³ÛÉ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª 2,697,949                                        3,288,598                            

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 140,549                                           2,430,041                           

 ý³ÏïáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 896,744                                           845,883                              

 ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

 ³ÛÉ 1,660,656                                        12,674                                

´´´-(´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª -                                                   1,103,124                            

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý



 ý³ÏïáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

 ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

 ³ÛÉ 1,103,124                                

´´´-(´³³3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ -                                                   -                                       

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

 ý³ÏïáñÇÝ·

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

 ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ

 ³ÛÉ

 Ð³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 1,841                                               

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2,699,790                                        4,391,722                            

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ·Íáí 

ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ. 7)

¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

2,699,790                                        4,391,722                           

¼áõï å³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 14,633,934                                      15,258,793                          

15.Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

ÐÐ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª -                                          -                                
 ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ -                                          
 Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

 ³ÛÉ 

´´´- (´³³3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ, 

³Û¹ ÃíáõÙª -                                          -                                
 ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

 Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

 ³ÛÉ  

´´´- (´³³3) -Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ 

å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                          -                                
 ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

 Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

 ³ÛÉ  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                          -                                

ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ï-í³Í óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ï- í³Í

²-/²3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ÃáÕ³ñÏáÕÇ -                                          -                                -                                  -                             
 »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

 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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-                                          -                                -                                  -                             

²ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í

²-/²3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»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»ñ  



´´´+/´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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ 

³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                          -                                -                                  -                             

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

ì³ñÏ»ñ, ý³ÏïáñÇÝ·, ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ                                             -                                     -                                        -                                  -   
²-/²3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ  í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ

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

í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ 

 ÐÇ÷áÃ»Ï

 êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

 ²ÛÉ

²Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ                                    277,323                              27,426                                -   
 ýÛáõã»ñë

 ýáñí³ñ¹

 ûåóÇáÝ

 ëíáå                                    277,323                              27,426 
 ³ÛÉ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                    277,323                                   -                                27,426                                -   

     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ïáí å³ÑíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

                                   277,323                                   -                                27,426                                -   

16Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 

í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ïñí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

 Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

ì³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 177,198,242                                         146,073,087                           

                 ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ

                 ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ

                 ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ

ì³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñ ¨ ûí»ñ¹ñ³ýïÝ»ñ 24,114,479                                           35,449,748                              

ü³ÏïáñÇÝ· 8,841,105                                             9,007,995                                

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 14,823,299                                           13,058,071                              

Ð»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ 96,270                                                   

²ÛÉ 233,487                                                 135,090                                   

²Û¹ ÃíáõÙ Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 3,550,174                                             2,932,193                                

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ»ñ 225,306,882                                         203,723,991                           
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ 

÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ. 9) (14,266,777)                                          (16,601,478)                            

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï í³ñÏ»ñ 211,040,105                        187,122,513              

§Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ëï³Ý¹³ñï (³ßË³ïáÕ/ã³ñÅ»½ñÏí³Í) ¨  ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó 

(ã³ßË³ïáÕ/³ñÅ»½ñÏí³Í) ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  í³ñÏ»ñ ¨ 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ 

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ·áõÙ³ñ/ù³Ý³Ï

 Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

·áõÙ³ñ/ù³Ý³Ï 

ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ,

                                          225,306,882                             203,723,991 

 áñÇó ³ñÅ»½ñÏí³Í (ã³ßË³ïáÕ) ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  í³ñÏ»ñ ¨ 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ`                                             21,753,981                               21,579,640 

Å³ÙÏ»ï³Ýó                                               1,394,057                                 1,179,167 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  í³ñÏ»ñÇ ¨ 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï                                           (14,266,777)                              (16,601,478)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï í³ñÏ»ñ  ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 211,040,105                        187,122,513              

îñ³Ù³¹ñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃáõÝÝ»ñÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Áëï í³ñÏ³íáñÙ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

 Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý 

ä»ï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ                                                  213,365                                    142,268 

Ø³ëÝ³íáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ                                             64,830,169                               64,606,676 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇù, ³Û¹ ÃíáõÙ`                                           143,573,025                             123,839,060 

ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ 65,425,567                                           43,666,968                              

ÑÇåáÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 12,710,627                                           11,509,062                              

í³ñÏ³ÛÇÝ ù³ñï»ñ 9,855,892                                             10,606,117                              

²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ                                             16,690,323                               15,135,987 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ                                           225,306,882                             203,723,991 

²Û¹ ÃíáõÙ Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ                                               3,550,174 2,932,193                                
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ 

÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï (14,266,777)                                          (16,601,478)                            

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ½áõï í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ 211,040,105                        187,122,513              

îñ³Ù³¹ñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃáõÝÝ»ñÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Áëï í³ñÏ³íáñÙ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý îáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

îáÏáë³ÛÇÝ 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ                                             24,299,017                                        10.78                                   29,266,290                                    14.37 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ                                             71,978,820                                        31.95                                   64,926,023                                    31.83 



ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ                                               6,966,044                                          3.09                                     4,493,773                                       2.20 

îñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å                                               1,917,616                                          0.85                                     1,396,513                                       0.68 

²é¨ïáõñ                                             26,885,494                                        11.93                                   24,622,828                                    12.07 

êå³éáÕ³Ï³Ý                                             65,425,567                                        29.04                                   54,651,882                                    26.79 

ÐÇåáÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ                                             12,710,627                                          5.64                                   11,271,386                                       5.53 

êå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï                                             12,504,902                                          5.55                                     8,633,824                                       4.23 

²ÛÉ                                               2,618,794                                          1.16                                     4,461,472                                       2.19 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                           225,306,882                                           100                                 203,723,991                                        100 

17.§Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ¦

ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ 18,685,513                      

·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ 18,685,513                      

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

³ÛÉ

´´´-/´³³3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                  

·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

³ÛÉ

´´+/´³1/ ¨ ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ, í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ, í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñ 

å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                  

·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

³ÛÉ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 18,685,513                      

ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í

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

»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ  ·áñÍÇùÝ»ñ

³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ

Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ

³ÛÉ

ÐÐ 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 1,688,762                     479,210                     

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ

Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ

³ÛÉ 81,212                                     81,212                                 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                          1,769,974                     -                                  560,422                     

²ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í

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

»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ

Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ

³ÛÉ 1,921,925                     1,453,450                  
´´´+/´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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 1,921,925                     1,453,450                  

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï

ÀÜ¸²ØºÜÀ Æð²Î²Ü ²ðÄºøàìª ²ÚÈ Ð²Ø²ä²ðö²Î üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÆ ØÆæàòàì â²öìàÔ ²ðÄºÂÔÂºð 24,262,383                   20,699,385                

18.§²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

³ÏïÇíÝ»ñ¦

ä»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

³ÛÉ

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

-                                                                                  

20,570,484                                                                     

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

-                                                                                  

20,570,484                                                                     

20,570,484                                                                     



´´´-/´³³3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                  

·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

³ÛÉ

´´+/´³1/ ¨ ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ, í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ, í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñ 

å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                  

·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ

³ÛÉ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                  

ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í

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

»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ

Ï³åÇï³ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñ

³ÛÉ

ÐÐ 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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÐÐ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ -                                          -                                -                             

²ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áã å»ï³Ï³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í óáõó³Ïí³Í ãóáõó³Ïí³Í

²-/²3/ ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ 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

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

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ 

ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï

ÀÜ¸²ØºÜÀ ²ØàðîÆ¼²òì²Ì ²ðÄºøàì Ð²Þì²èìàÔ ²ÚÈ üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºð -                                -                             

19.§Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³ÉáõÙ¦

 ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ñÅ 
 ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ                                382,467 
 ²í»É³óáõÙ                                159,991 
 úï³ñáõÙ (í³×³éù) 

 ²ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ 

 ØÝ³óáñ¹Á Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ                                542,458 

 ì»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

 ²ëáóÇ³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ                                542,458                      382,467 
 Ð³Ù³ï»Õ í»ñ³ÑëÏíáÕ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 

 ¸áõëïñ µ³ÝÏ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 

 ²ÛÉ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 

 Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ 

ÀÜ¸²ØºÜÀ                                542,458                      382,467 

20.§ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ¦
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ÐáÕ ¨ ß»Ýù»ñ ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ ²ÛÉ ÑÇÙÝ. ÙÇçáóÝ»ñ

üÇÝ. í³ñÓ³Ï. 

í³ñÓ³Ï³Éí³Í 

ì³ñÓ³Ï.ÑÇÙÝ. ÙÇç. 

·Íáí Ï³å. Ý»ñ¹. ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ 10,203,943 4,798,980 477,861 2,616,812 434,002 499,945 19,031,542

²í»É³óáõÙ 110,820 1,103,229 221,217 183,581 491 1,619,338

úï³ñáõÙ -6,844 -109,294 -28,876 -133,667 -434,002 -12,222 -724,905

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 10,307,919 5,792,915 670,202 2,666,726 0 488,214 19,925,975

²í»É³óáõÙ 146,645 1,028,410 161,475 332,580 28,140 1,697,250

úï³ñáõÙ -91 -29,990 -2,424 -32,505

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ 0 0

ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 10,454,563 6,821,234 801,687 2,996,882 0 516,354 21,590,720

-                                                                                  

-                                                                                  

-                                                                                  



Îáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ 402,133 2,978,302 382,318 1,546,387 45,813 41,805 5,396,758

î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ 202,666 360,747 29,771 160,180 29,921 24,858 808,142

úï³ñáõÙ -56 -37,700 -28,876 -50,089 -75,734 -1,973 -194,428

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 604,743 3,301,349 383,212 1,656,478 0 64,690 6,010,472

Ð³ïÏ³óáõÙ 122,361 287,521 28,677 98,668 18,258 555,485

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ 0

úï³ñáõÙ -16 -1,396 -365 -1,777

ØÝ³óáñ¹ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 727,104 3,588,854 410,493 1,754,781 0 82,948 6,564,180

¼áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù

Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 9,727,459 3,232,380 391,194 1,242,101 0 433,406 15,026,540

Ý³Ëáñ¹ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 9,784,475 2,491,566 286,990 1,010,248 0 423,524 13,996,803

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ 

ÈÇó»Ý½Ç³Ý»ñ ¨ 

íëï³Ñ³·ñ»ñ Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

²ÛÉ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 

³ÏïÇíÝ»ñ

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý 

³ÏïÇí. ·Íáí Ï³å. ¶áõ¹íÇÉ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ 597,428 1,524,335 0 85,936 0 18,132 2,225,830

²í»É³óáõÙ 117,264 1,756,632 45,280 1,919,176

úï³ñáõÙ -34,853 -57 -34,910

Îáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ÷áËµ³ó³éáõÙ 0

ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ 0 0

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 714,692 3,246,114 0 131,159 0 18,132 4,110,096

²í»É³óáõÙ 82,873 664,390 211 747,474

úï³ñáõÙ 0

ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ* 0

²ñÅ»½ñÏáõÙ 0

ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ×ß·ñïáõÙ 0

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ 0

ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 797,565 3,910,504 0 131,370 0 18,132 4,857,570

Îáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ 250,432 225,661 0 56,274 0 0 532,368

î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³ 36,880 183,073 0 6,235 0 0 226,188

úï³ñáõÙ -34,675 -57 -34,732

Îáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ÷áËµ³ó³éáõÙ 0

ØÝ³óáñ¹Á Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 287,313 374,059 0 62,452 0 0 723,823

Ø³ëÑ³ÝáõÙ 27,022 172,625 6,263 205,910

úï³ñáõÙ 0

ì»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ×ß·ñïáõÙ 0

²ñÅ»½ñÏáõÙ

ì»ñ³¹³ë³Ï³ñ·áõÙ 0

ØÝ³óáñ¹Á Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 314,335 546,684 0 68,715 0 0 929,733

¼áõï Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 483,230 3,363,820 0 62,655 0 18,132 3,927,837

Ü³Ëáñ¹ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ 427,379 2,872,055 0 68,707 0 18,132 3,386,273

22.§²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ¦
êï³óí»ÉÇù ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

²ÛÉ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ                                                  319,098                                    481,797 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                                  319,098                                    481,797 

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ µÛáõç»Ç ·Íáí                                                            -                                                 -   

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ·Íáí                                                            -   

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ                                                    40,417                                        5,529 

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇÝ                                               1,297,662                                 1,207,381 

Î³ÝË³í×³ñÝ»ñ µÛáõç»Ç ¨ å³ñï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí                                                      6,401                                    124,516 

²ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ                                                    79,932                                    197,243 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                               1,424,412                                 1,534,669 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

ä³Ñ»ëï 346,777                                                                                    206,940 

´éÝ³·³ÝÓí³Í ·ñ³í ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ                                                  508,047                                    361,395 

²å³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Í³Ëë»ñ                                                  145,425                                    101,934 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ                                                  106,663                                      11,191 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ                                               1,106,912                                    681,460 

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³Ñáõëï                                                   (10,945)                                     (15,327)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ 2,839,477 2,682,598

23.§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦



ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ 29,311                                                   4,193                                       

BBB-(Baa3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ 

BBB-(Baa3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß

 ãáõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ

²Û¹ ÃíáõÙª Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 29,311                                                   4,193                                       

ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ 16,794,810                                           13,873,268                              

 í³ñÏ»ñ * 16,792,391                                           13,866,746                              

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ  

 ³ÛÉ  2,419                                                     6,522                                       

ÐÐ µ³ÝÏ»ñ 7,055                                                     1,555,242                                

í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ  1,510,896                                

³ÛÉ 7,055                                                     44,346                                     

BBB-(Baa3) ¨ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñ 18,564,414                                           16,643,209                              

 í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 18,564,414                                           16,643,178                              

 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

 ³ÛÉ 31                                            

BBB-(Baa3)-Çó ó³Íñ í³ñÏ³ÝÇß áõÝ»óáÕ ¨ í³ñÏ³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñ -                                                         -                                           

í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇ½ÇÝ·

 é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

³ÛÉ

²Û¹ ÃíáõÙª Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 521,525                                                 392,466                                   

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 35,366,279                                           32,071,719                              

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ 42,025,251                                           36,827,373                              

ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 5,543,272                                             1,993,455                                

í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ 36,060,004                                           34,550,246                              

é»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

 ³ÛÉ 421,975                                                 283,672                                   

²Û¹ ÃíáõÙª Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 729,862                                                 342,444                                   

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 77,420,841                             68,903,285                  

24.§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦

ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ

ì³ñÏ»ñ 12,561,469                                           13,642,611                              

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ 219,251                                                 51,441                                     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 12,561,469                                           13,642,611                              

ÐÐ é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 20,295,543                                           16,112,565                              

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 12,207,482                                           19,220,065                              

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ 1,984,054                                             907,884                                   

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ 229,037                                                 318,478                                   

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 34,487,079                                           36,240,514                              

àã é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 541,300                                                 437,803                                   

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 1,177,281                                             1,137,344                                

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ 436                                          

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ 17,265                                                   22,925                                     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1,718,581                                             1,575,583                                

ÐÐ é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ 

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 1,066,099                                             914,736                                   

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 259,404                                                 67,384                                     

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ 4,636                                                     3,574                                       

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ 4,510                                                     1,730                                       

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1,330,139                                             985,694                                   

àã é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ -                                           

ÐÐ é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 22,145,047                                           19,211,124                              

ØÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñ, ³ÛÉ



Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 100,461,987                                         86,940,503                              

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ 742,477                                                 828,825                                   

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ 1,858,171                                             1,667,056                                

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 123,349,511                                         106,980,452                           

àã é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ 1,552,535                                             1,258,052                                

Ä³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ 13,354,417                                           11,901,681                              

è»åá (Ñ»ï·ÝÙ³Ý) å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ

²ÛÉ 140,168                                                 19,590                                     

²Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñ 257,301                                                 307,448                                   

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 15,047,120                                           13,179,323                              

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 188,493,899                        172,604,177              

25.§´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ¦

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³í³Ý¹³ÛÇÝ 

ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³é³Ýó 

ïáÏáëÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 5,187,153                                             2,971,160                                

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (ýÇÝ. å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ñ³Ù³ñíáÕ)

ÂáÕ³ñÏí³Í ³ÛÉ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

²Û¹ ÃíáõÙª Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ 66,781                                                   50,589                                     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 5,187,153                            2,971,160                  

26.§Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ¦
Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ.
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

²é¨ïñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ 

³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñª

ýÛáõã»ñë

ýáñí³ñ¹

ûåóÇáÝ

ëíáå 28,863                                                   140,968                                   

³ÛÉ

Ð»ç³íáñÙ³Ý ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ

²ÛÉ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 28,863                                 140,968                     

27.§ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ¦

ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

Ð³í³ï³ñÙ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý 

²í³Ý¹Ý»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí 77,408                                                   63,406                                     

²ÛÉ 2,888                                                     3,058                                       

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 80,296                                 66,464                       

29.§²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦

²ÛÉ ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ì×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ 1,429,533                                             2,324,605                                

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ñÏ»ñÇ, å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ 259,160                                                 380,014                                   

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 919,454                                                 1,513,445                                

²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ 17,981                                                   

²ÛÉ 75,687                                                   70,629                                     

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 2,701,815                            4,288,693                  

28.§Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É¦

31.12.11Ã.-Ç  ¹ñáõÃÛ³Ùµ  Ø³Ûñ ´³ÝÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ¨ ÷³ëï³óÇ Ñ³Ù³Éñí³Í 

Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½Ù»É ¿ 30,000,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù: 30.09.18Ã.-Ç 

¹ñáõÃÛ³Ùµ ´³ÝÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó µ³ÅÝ»ï»ñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ §²Î´² üº¸ºð²òÆ²¦ ÷³Ï 

µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ýª µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 

Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ãíáí 2,500 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇóª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 

12,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: ÂáÕ³ñÏí³Í µáÉáñ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ÉñÇí 

í×³ñí³Í »Ý: ÂáÕ³ñÏí³Í, µ³Ûó ãï»Õ³µ³ßËí³Í, ï»Õ³µ³ßËí³Í, ë³Ï³ÛÝ ãí×³ñí³Í, 

Ñ»ï ·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ãÏ³Ý :   

30.09.18Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 10% ¨ ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ  Ø³Ûñ ´³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñÝ ¿.

Üß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÝáõÝÁ/³Ýí³ÝáõÙÁ

´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý 

·áõÙ³ñÁ

´³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á 

ïáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ

 Ø³ëÝ³ÏóÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ï»ë³ÏÁ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ) 

²Î´² üº¸ºð²òÆ² ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 28,056,000 93.52%

 ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý 

ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 28,056,000 93.52%

28.1.§ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ ï³ññ»ñ¦



ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñ

Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ 

Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ãÇñ³óí³Í ß³ÑáõÛÃ/íÝ³ë 2,268,932 2,149,032

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï 3,051,340 3,075,772

²ÛÉ å³ÑáõëïÝ»ñ - -

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 5,320,272                                        5,224,804                           

30.§ä³ÑáõëïÝ»ñ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ ¨ åáï»ÝóÇ³É 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦

ä³ÑáõëïÝ»ñ      
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

1 êÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹

2 ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ

3 ä³ÑáõëïÇ û·ï³·áñÍáõÙ

4 ä³ÑáõëïÇÝ Ï³ï³ñí³Í ½áõï Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ

5 ì»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹ -                                           

30.3 §ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí µ³ÝÏÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

âû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñ 23,078,787                                           20,381,604                              

îñ³Ù³¹ñí³Í »ñ³ßËÇùÝ»ñ 3,864,820                                             3,769,450                                

îñ³Ù³¹ñí³Í ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ 517,358                                                 564,720                                   

Üßí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí å³Ñáõëï (Í³ÝáÃ. 9) 

27,460,965                                           24,715,774                              

31§¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï¦

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñ 887,020                                                 1,354,540                                

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»É³óáõÙ 93,273,795                                           260,025,021                           

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýí³½áõÙ 90,025,954                                           260,492,540                           

ØÝ³óáñ¹Á  30 ë»åï»Ùµ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 4,134,861                                             887,020                                   

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï -                                                         111                                          

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ 

÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñ 501,232                                                 425,086                                   

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»É³óáõÙ 212,387                                                 443,031                                   

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýí³½áõÙ 281,495                                                 366,885                                   

ØÝ³óáñ¹Á  30 ë»åï»Ùµ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 432,124                                                 501,232                                   

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 18,515                                                   21,958                                     

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñ 990,028                                                 440,353                                   

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»É³óáõÙ 51,728,533                                           63,912,058                              

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýí³½áõÙ 49,227,199                                           63,362,383                              

ØÝ³óáñ¹Á  30 ë»åï»Ùµ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 3,491,362                                             990,028                                   

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï -                                                         

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
Ð³ßí»ïáõ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ü³Ëáñ¹ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñ 782,756                                                 817,513                                   

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»É³óáõÙ 1,126,832                                             3,686,666                                

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýí³½áõÙ 1,169,551                                             3,721,423                                

ØÝ³óáñ¹Á  30 ë»åï»Ùµ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ 740,037                                                 782,756                                   

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï 42,807                                                   51,780                                     

32.1 ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ

²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñ

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ÐÐ ²äÐ »ñÏñÝ»ñ îÐ¼Î* »ñÏñÝ»ñ àã îÐ¼Î »ñÏñÝ»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²ÏïÇíÝ»ñ

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨  ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 66,557,353                                           66,557,353               

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ.Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 3,712,275                                             4,669,841                                5,964,365                                   287,453                               14,633,934               

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 277,323                                      277,323                    

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 211,021,145                                         18,657                                     298                                              5                                          211,040,105             

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 22,340,458                                           1,921,925                                   24,262,383               

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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 303,631,231                                    4,688,498                            8,163,911                               287,458                           316,771,098          

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 34,061,026                                           42,345,306                                 1,014,509                            77,420,841               



ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 174,235,785                                         2,430,141                                9,313,383                                   2,514,590                            188,493,899             

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 993                                          27,870                                         28,863                      

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 208,296,811                                    2,431,134                            51,686,560                             3,529,099                        265,943,603          

¼áõï ¹Çñù 95,334,420                                      2,257,364                            (43,522,649)                            (3,241,641)                       50,827,495            

Ü³Ëáñ¹  Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ÐÐ ²äÐ »ñÏñÝ»ñ îÐ¼Î* »ñÏñÝ»ñ àã îÐ¼Î »ñÏñÝ»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 

²ÏïÇíÝ»ñ -                            

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨  ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 67,364,694                                           67,364,694               

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ.Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 9,607,984                                             707,555                                   4,727,591                                   215,663                               15,258,793               

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 1,085                                       26,341                                         27,426                      

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 187,106,927                                         15,446                                     129                                              11                                        187,122,513             

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 19,245,935                                           1,453,450                                   20,699,385               

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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 283,325,540                                    724,086                               6,207,510                               215,675                           290,472,811          

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -                            

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 23,809,211                                           45,094,074                                 68,903,285               

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 159,890,851                                         1,454,135                                8,963,743                                   2,295,448                            172,604,177             

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ 15,453                                     125,515                                      140,968                    

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 183,700,062                                    1,469,588                            54,183,332                             2,295,448                        241,648,430          

¼áõï ¹Çñù 99,625,478                                      (745,502)                              (47,975,822)                            (2,079,773)                       48,824,381            

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
²ßË³ïáÕ 

 ³ÏïÇíÝ»ñ â³ßË³ïáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ

 êï³Ý¹³ñï

/ àã éÇëÏ³ÛÇÝ ÐëÏíáÕ/ èÇëÏ³ÛÇÝ

 àã ëï³Ý¹³ñï

/ØÇçÇÝ éÇëÏ³ÛÇÝ 

 Î³ëÏ³-Í»ÉÇ

/ ´³ñÓñ éÇëÏ³ÛÇÝ ²ÝÑáõë³ÉÇ

ì³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 204,107,350                                         3,397,114                                2,272,681                                   15,529,737                          21,475,859               

1. ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ 16,731,953                                           59,318                                     54,581 7,453,165                            1,777,907                 

2. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 63,274,709                                           1,505,051                                1,434,077 5,764,983                            10,506,229               

3. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 6,949,920                                             -                                           16,123                                         -                                       270,980                    

4. îñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å 1,882,234                                             24,562                                     9,077                                           1,743                                   349,874                    

5. ²é¨ïáõñ 26,316,113                                           185,048                                   97,137                                         287,197                               2,076,396                 

6. Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñ 10,345,835                                           467,704                                   32,014                                         1,659,349                            745,201                    

7. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ïí³Í

8. êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 63,568,518                                           994,586                                   514,856                                      347,607                               5,071,532                 

9. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ 2,566,243                                             -                                           52,551                                         -                                       -                            

10 ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ 12,471,826                                           160,844                                   62,264                                         15,694                                 677,741                    

¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 16,913,706                                           316,372                                   144,611                                      90,346                                 -                            

Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ³Û¹ 27,261,812                                           117,790                                   38,719                                         13,042                                 29,602                      

ÃíáõÙª »ñ³ßËÇùÝ»ñ 3,864,820                                             

           ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ 517,358                                                 

Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý
²ßË³ïáÕ 

 ³ÏïÇíÝ»ñ â³ßË³ïáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ

 êï³Ý¹³ñï

/ àã éÇëÏ³ÛÇÝ ÐëÏíáÕ/ èÇëÏ³ÛÇÝ

 àã ëï³Ý¹³ñï

/ØÇçÇÝ éÇëÏ³ÛÇÝ 

 Î³ëÏ³-Í»ÉÇ

/ ´³ñÓñ éÇëÏ³ÛÇÝ ²ÝÑáõë³ÉÇ

ì³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 182,027,815                                         2,330,919                                2,164,468                                   17,200,788                          21,267,373               

1. ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ 21,267,443                                           117,550                                   20,883 7,860,413                            1,575,711                 

2.¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 54,952,638                                           1,305,553                                1,494,565 7,173,267                            9,771,746                 

3. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 4,493,434                                             -                                           339                                              -                                       385,142                    

4. îñ³Ýëåáñï ¨ Ï³å 1,391,535                                             4,519                                       460                                              -                                       400,051                    

5. ²é¨ïáõñ 24,247,686                                           100,838                                   101,415                                      172,888                               2,314,842                 

6. Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñ 8,559,454                                             31,249                                     42,555                                         567                                      761,825                    

7. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ïí³Í

8. êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª 53,294,008                                           599,603                                   462,705                                      1,958,543                            5,300,635                 

9. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ 2,707,592                                             90,903                                     -                                               

10 ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ 11,114,026                                           80,704                                     41,546                                         35,110                                 757,420                    

²ÏïÇíÝ»ñ

²ÏïÇíÝ»ñ



¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ 4,813,600                                             21,433                                     9,238                                           1,072                                   -                            

Ð»ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ³Û¹ 24,635,778                                           91,859                                     103,701                                      49,270                                 184,069                    

ÃíáõÙª »ñ³ßËÇùÝ»ñ 3,769,450                                             -                            

           ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ 564,720                                                 

32.2 ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ

²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ ¹ñ³Ù I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ* II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ** ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

²ÏïÇíÝ»ñ

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 32,293,164                                           33,600,198                              663,991                                      66,557,353                          

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ.   Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 1,937,817                                             12,408,500                              287,617                                      14,633,934                          

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 277,323                                                 277,323                               

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 146,250,924                                         64,415,067                              374,114                                      211,040,105                        

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 4,673,068                                             19,589,315                              -                                               24,262,383                          

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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 185,432,296                                         130,013,080                           1,325,722                                   316,771,098                        

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -                                       

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 55,854,008                                           21,549,633                              17,200                                         77,420,841                          

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 83,203,888                                           103,544,671                           1,745,340                                   188,493,899                        

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 139,057,896                                         125,094,304                           1,762,540                                   265,914,740                        

¼áõï ¹Çñù 46,374,399                                           4,918,776                                (436,818)                                     50,856,357                          

Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ ¹ñ³Ù I ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ* II ËÙµÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ** ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

²ÏïÇíÝ»ñ -                                       

Î³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ 27,899,271                                           38,167,051                              1,298,372                                   67,364,694                          

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ.   Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 8,074,572                                             6,138,097                                1,046,124                                   15,258,793                          

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 27,426                                                   -                                               27,426                                 

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 118,616,523                                         67,992,607                              513,383                                      187,122,513                        

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 6,169,176                                             14,530,209                              -                                               20,699,385                          

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

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ 160,786,968                                         126,827,964                           2,857,879                                   290,472,811                        

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ -                                       

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ 34,185,650                                           34,716,978                              657                                              68,903,285                          

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 71,203,515                                           99,599,762                              1,800,900                                   172,604,177                        

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 105,389,165                                         134,316,740                           1,801,557                                   241,507,462                        

¼áõï ¹Çñù 55,397,803                                           (7,488,776)                              1,056,322                                   48,965,349                          

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 30.09.18 11,047,112                                           16,196,564                              217,289                                      27,460,965                          

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ



Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

ÐÐ ¹ñ³Ù ²ñï³ñÅáõÛÃ ÐÐ ¹ñ³Ù ²ñï³ñÅáõÛÃ

% % % %

²ÏïÇíÝ»ñ

ØÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙª 7.50                                                       2.50                                         7.79                                             4.00                                     

- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ 10.00                                           4.00                                     

- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ é»åá 6.37                                             

- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ïáÏáë³ÛÇÝ ëíáå

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 14.42                                                     11.33                                       15.37                                           11.60                                   

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 6.76                                                       5.08                                         

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ 6.37                                             3.57                                     

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

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ,³Û¹ ÃíáõÙ 8.58                                                       5.55                                         8.45                                             5.79                                     

 - í³ñÏ»ñ 8.58                                                       6.19                                         8.56                                             5.79                                     

- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ é»åá 5.50                                             

- ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ïáÏáë³ÛÇÝ ëíáå

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 5.78                                                       3.28                                         6.30                                             3.26                                     

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·Íáí 9.32                                                       5.43                                         9.20                                             5.50                                     

32.3 Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³ßË³ïáÕ Ø³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó»É ¿

Å³ÙÏ»ï³Ýó Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ óå³Ñ³Ýç ¨ ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë 1-3 ³ÙÇë 3-12 ³ÙÇë 1-5 ï³ñÇ 5 ï³ñáõó ³í»ÉÇ ²ÝÅ³ÙÏ»ï ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

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

Î³ÝËÇÏ ¨ Ï³ÝËÇÏÇÝ Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ -                                                         -                                           66,199,853                                 -                                       -                            -                             357,500               66,557,353     

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ -                                                         -                                           12,076,902                                 141,105                               561,098                    -                      1,854,829            14,633,934     

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 1,385,168                                             18,070,550                              10,041,633                                 16,607,904                          43,583,560               96,094,428               10,525,442        152,156               196,460,841   

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 8,889                                                     280,613                                   199,280                                      834,296                               3,606,169                 9,650,016                 14,579,264     

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -                                                         -                                           2,200,218                 19,988,366               70,662                2,003,137            24,262,383     

²ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ -                  

ÀÜ¸²ØºÜÀ 1,394,057                                             18,351,163                              88,517,668                                 17,583,305                          49,951,045               125,732,810             10,596,104        4,367,622            316,493,775   

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ -                                                         -                                           10,983,504                                 5,634,264                            22,998,257               36,910,049               489,098             405,669               77,420,841     

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ -                                                         -                                           58,212,620                                 20,759,126                          79,353,645               21,628,826               5,892,516          2,647,166            188,493,899   

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -                                                         -                                           28,863                                         28,863            

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 5,187,153                 5,187,153       

ÀÜ¸²ØºÜÀ -                                                         -                                           69,224,987                                 26,393,390                          102,351,902             63,726,028               6,381,614          3,052,835            271,130,756   

¼áõï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù 1,394,057                                             18,351,163                              19,292,681                                 (8,810,085)                           (52,400,857)              62,006,782               4,214,490          1,314,787            45,363,019     

Îáõï³Ï³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù 39,037,901                                 30,227,816                          (22,173,040)              39,833,742               44,048,232        45,363,019          

Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ â³ßË³ïáÕ Ø³ñÙ³ÝÁ ÙÝ³ó»É ¿

Å³ÙÏ»ï³Ýó Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ óå³Ñ³Ýç ¨ ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë 1-3 ³ÙÇë 3-12 ³ÙÇë 1-5 ï³ñÇ 5 ï³ñáõó ³í»ÉÇ ²ÝÅ³ÙÏ»ï ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

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

Î³ÝËÇÏ ¨ Ï³ÝËÇÏÇÝ Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ÐÐ Î´-áõÙ -                                                         -                                           66,844,694                                 -                                       -                            -                             520,000               67,364,694     

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ  -    -   8,472,908                                   2,575,814                            2,481,966                 -                              -   1,728,105            15,258,793     

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 830,669                                                 4,796,698                                5,297,864                                   9,132,133                            53,604,452               89,101,134               11,474,685        133                       174,237,768   

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 17,014                                                   233,242                                   682,090                                      982,270                               3,616,911                 7,353,217                 -                      -                       12,884,745     

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ -                                                         -                                           -                                               -                                       1,984,121                 17,108,780               71,822                1,534,662            20,699,385     

²ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ -                  

ÀÜ¸²ØºÜÀ 847,683                                                 5,029,940                                81,297,556                                 12,690,217                          61,687,450               113,563,131             11,546,507        3,782,900            290,445,385   

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ýÇÝ. Ï³½Ù. ÝÏ³ïÙ³Ùµ  -    -   5,259,409                                   4,952,312                            17,433,254               40,214,019               760,619             283,672               68,903,285     

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  -    -   48,713,146                                 22,723,899                          68,598,613               25,928,907               6,050,960          588,652               172,604,177   

Þ³ÑáõÛÃ/íÝ³ëáí í»ñ³ã³÷íáÕ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ -                                                         -                                           140,968                                      140,968          

´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 2,971,160          2,971,160       

ÀÜ¸²ØºÜÀ -                                                         -                                           54,113,523                                 27,676,211                          86,031,867               66,142,926               9,782,739          872,324               244,619,590   

¼áõï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù 847,683                                                 5,029,940                                27,184,033                                 (14,985,994)                        (24,344,417)              47,420,205               1,763,768          2,910,576            45,825,795     

Îáõï³Ï³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ×»Õùí³Íù 33,061,657                                 18,075,663                          (6,268,754)                41,151,451               42,915,219        45,825,795          

èÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ

ÊÙµÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ áñáß³ÏÇ ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ: èÇëÏÇ ÏñáõÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ ¿, ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ »Ý: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ÊÙµÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³ëÝ»É éÇëÏ»ñÇ ¨ û·áõïÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ¨ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»É ÊÙµÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ÊÙµÇ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³Ëïáñáß»É ¨ í»ñÉáõÍ»É éÇëÏ»ñÁ, ë³ÑÙ³Ý»É éÇëÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, ¨ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¨ Ýáñ³óí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí  í»ñ³ÑëÏ»É éÇëÏ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ: ÊáõÙµÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁª ßáõÏ³ÛáõÙ, ³åñ³ÝùÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ ¨ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇÝ Ñ»ï¨»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ ¨ ÊáõÙµÇ ³ÛÉ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Áëï îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ï³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: èÎ´ ÏáÕÙÇó ³ËïáñáßíáõÙ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¨ Ñ»ç³íáñíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ ÊÙµÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: ÊáñÑáõñ¹Á Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ¿ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ éÇëÏÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝª Ñ³ïáõÏ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ éÇëÏÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ, ³Í³ÝóÛ³É  ¨ áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: àñå»ë ³å³ÑáíáõÙ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ éÇëÏ»ñÝ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÁ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ: 

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ

ÊÙµÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ` Ï³åí³Í í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï, áñÁ ÊÙµÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ å³ï×³é»É: ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ÊÙµÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ éÇëÏÝ ¿, ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É ÊáõÙµÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¿ í»ñ³ÑëÏáõÙ: ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ Ï³åí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³ÝÁ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñáÝù ÊÙµÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ù»ç ³í»É³óÝáõÙ »Ý å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ¨ ³ÛÉ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ: èÇëÏÝ ³éÏ³ ¿ Ý³¨ ³ñïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ´³ÝÏÇ èÎ´ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÊáñÑñ¹ÇÝ, èÇëÏ»ñÇ ÏáÙÇï»ÇÝ  ¨ ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇÝ:

ÊáõÙµÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁª Ù»Ï ÷áË³éáõÇ Ï³Ù ÷áË³éáõÝ»ñÇ ËÙµÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ éÇëÏÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáí: 
ÜÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ï³é³í³ñáõÙÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý Ï³Ù ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ Ïïñí³Íùáí: Àëï ³ñ¹ÛáõÝ»µ»ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: 
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ Ý³¨ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ¨ åáï»ÝóÇ³É í³ñÏ³éáõÝ»ñÇª Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñÉáõÍ»Éáí ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ ÷áË»Éáí: 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ïáõÏ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ½ëåáÕ³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñ: 

Îáñåáñ³ïÇí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÁ ³å³Ñáíí³Í »Ý ·ñ³íÝ»ñáí: Æ ÉñáõÙÝ, í³ñÏ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÊáõÙµÁ í³ñÏ³éáõÇó Éñ³óáõóÇã »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ, Ñ»Ýó áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ »Ý ÝÏ³ïíáõÙ:
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ ·ñ³íÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ µÝáõÛÃáí: ä³ñï³ïáÙë»ñÁ ¨ ³ÛÉ å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ã»Ý ³å³ÑáííáõÙ:

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÝ ¿: ºñ³ßËÇùÝ»ñÁ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ÝáõÛÝ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ, ÇÝã í³ñÏ»ñÁ: ²åñ³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÃÕÃ³ÛÇÝ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÁª ÊÙµÇ ·ñ³íáñ Ñ³í³ëïáõÙÝ»ñÝ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÝáõÝÇó,  áñáÝù ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÙ³ñÝ»ñ ëï³Ý³É ÊÙµÇó Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ,  ³å³Ñáíí³Í »Ý ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é³ùÙ³Ùµ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ ¹ñ³Ýù ³í»ÉÇ ³å³Ñáí »Ý, ù³Ý áõÕÕ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ»ñÁ: 

ì³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ãû·ï³·áñÍ³Í Ù³ë»ñÁ:
²Ûë ¹»åùáõÙ, ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ, áñ ÊáõÙµÁ Ï³ñáÕ ¿ Ïñ»É, Ñ³í³ë³ñ ¿ ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·áõÙ³ñÇÝ: 

ê³Ï³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ Çñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿, ù³Ý ãû·ï³·áñÍí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ, ù³ÝÇ áñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý  í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý áñáß³ÏÇ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÊáõÙµÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ, ù³Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

  Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ



²ñÅ»½ñÏáõÙ ¨ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ï³Ù ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ 90 ûñÇó ³í»É áõß³óáõÙÝ»ñÁ, í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ é»ÛïÇÝ·Ý»ñÇ Ýí³½áõÙÝ»ñÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ: ÊáõÙµÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³å»ë ¨ ËÙµ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí: 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ
ÊáõÙµÁ áñáßáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÑ³ï³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇ í³ñÏÇ Ï³Ù ÷áË³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÇ ã³÷Á ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙùáí: ä³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÇ áñáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ ³éÝíáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇó »Ý í³ñÏ³éáõÇ µÇ½Ý»ë Íñ³·ñÇ íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, Íñ³·ñí³Í Ñ³ëáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ëå³ëíáÕ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÁ ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,  ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ·ñ³íÇ Çñ³óí»ÉÇ ³ñÅ»ùÁ, ëå³ëíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ãÏ³ÝË³ï»ëí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ã»Ý å³Ñ³ÝçáõÙ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ: 

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ËÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
ÊÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí (Ý»ñ³éÛ³É Ïñ»¹Çï ù³ñï»ñÁ, ÑÇåáÃ»ùÝ»ñÁ ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÁ), ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÑ³ï³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ¹»é ãÏ³Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÏÝÑ³Ûï Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµª ¹³ë³Ï³ñ·í³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ: 

ÊÙµ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ ³ÛÝ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³ç³Ý³ åáñïý»ÉáõÙ, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ãÏ³: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÛÃáõÝÁª åáñïý»ÉáõÙ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÃ³óÇÏ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, ÏáñáõëïÝ ³é³ç³Ý³Éáõ ¨ ³ÝÑ³ï³å»ë µ³ó³Ñ³Ûïí»Éáõ Ùáï³íáñ Å³ÙÏ»ïÁ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ ëå³ëíáÕ í×³ñáõÙÝ»ñÁ: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ å³Ñáõëï³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ï»ñåª ÇÝã í³ñÏ»ñÇÝÁ: 

Å³ÙÏ»ï³Ýó, µ³Ûó ã³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ í³ñÏ»ñÁ ¨ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ³éÏ³ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ûñÛ³ ãí×³ñáõÙÝ»ñ: Ä³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í ã»Ý: 

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: ÊáõÙµÁ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÝ»ñÇ: àã ³é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ  Ï³é³í³ñíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ÊáõÙµÁ ãáõÝÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ½·³ÉÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÝ»ñ: 

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ Í³·áõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³½¹»Ý ´³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÑáëùÇ ¨ Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ íñ³: ´³ÝÏÇ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑáõñ¹Á ë³ÑÙ³Ý»É ¿ áñáßí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ×»Õùí³ÍùÝ»ñÇ ã³÷: ¸Çñù»ñÁ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí, ¨ Ñ»ç³íáñÙ³Ý é³½³Ùí³ñáõÃÛáõÝ ¿ û·ï³·áñÍíáõÙ ¹ñ³Ýù ë³ÑÙ³Ýí³Í ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ
²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÝ ³ÛÝ éÇëÏÝ ¿, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ Ïï³ï³ÝíÇ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí: îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑáõñ¹Á ë³ÑÙ³Ý»É ¿ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸Çñù»ñÁ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»Éáí VAR Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ý: 

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ Ï³åí³Í ¿ ÊÙµÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ù³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµª ÝáñÙ³É ¨ ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ: ²Ûë éÇëÏÇ ½ëåÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÊáõÙµÁ Ý»ñ·ñ³íáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, Ç ÉñáõÙÝ Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³í³Ý¹³ÛÇÝ µ³½³ÛÇ, Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ ¨ í»ñÉáõÍáõÙ ¿ ³å³·³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ê³ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ ëå³ëí»ÉÇù ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ:

ÊáõÙµÁ å³ÑáõÙ ¿ µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ¨ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»É, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ï³ÝËÇÏ³óí»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ãÏ³ÝË³ï»ëí³Í ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÊáõÙµÝ áõÝÇ Ý³¨ ³å³Ñáí í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñ, áñ Ý³ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍ»É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ³Û¹ ÊáõÙµÁ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ å³ÑáõÙ ¿ Çñ áñáß ¹ñ³Ùáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 2%-Ç ¨ áñáß ³ñï³ñÅáõÛÃáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 18%-Ç ã³÷áí å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ·áõÙ³ñ (ï»ë Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 13-Á): Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹ÇñùÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëÃñ»ë ·áñÍáÝÝ»ñÁ Ï³åí³Í ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ï ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ¨ ÊÙµÇ Ñ»ï Ù³ëÝ³íáñ³å»ë: 

ÊÙµÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Áëï Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ, ³å³Ñáí»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ï³ñµ»ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ñï³Ï³ñ· åÉ³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³ÑëÏ»É  Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ÊáõÙµÁ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

33.Î³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝ

ÊáõÙµÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇí Ï³é³í³ñíáÕ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³Íù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ Í³ÍÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÊáõÙµÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ Ý³¨ û·ï³·áñÍ»Éáí ÊáõÙµ³ÛÇÝ ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ´³½»ÉÛ³Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ:

ÊáõÙµÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ùá½í»É, áñ ÊáõÙµÇ Ï³åÇï³ÉÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³ëï³ïí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ¨ áñ ÊáõÙµÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³Ùáõñ í³ñÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇß ¨ ³éáÕç Ï³åÇï³ÉÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñª Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ¨ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÁ ³é³í»É³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éá Ñ³Ù³ñ: 

ÊáõÙµÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ Çñ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Î³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ï³Ù ÷á÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÊáõÙµÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áË»É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ í×³ñíáÕ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ, Ï³åÇï³ÉÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ Ï³Ù µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»É: Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÙ, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ  ¨ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý »Õ»É:

ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ýí³½³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 12%:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇó, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ, ¿ÙÇëÇáÝ »Ï³ÙáõïÁ, ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃÁ, ·ÉË³íáñ å³ÑáõëïÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ ÐÐ Ñ³ßí³å³Ñ³³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: Î³åÇï³ÉÇ Ù»Ï ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇã ¿ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ, áñÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨  ³ÛÉ å³ÑáõëïÝ»ñÁ: 

èÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý Áëï éÇëÏ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÇª ¹³ë³Ï³ñ·í³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý: 

Ä³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÊáõÙµÁ å³Ñå³Ý»É ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÁ: 

2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷ 30,000,000 Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí:

34. §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý 

³ñÅ»ù¦

Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

 Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù

 Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ 

³ñÅ»ù Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù

ä³Ñ³ÝçÝ»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 14,633,934                                           14,633,934                              15,258,793                                 15,258,793                          

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 211,040,105                                         211,040,105                           187,122,513                               187,122,513                        

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 77,420,841                                           77,420,841                              68,903,285                                 68,903,285                          

ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 188,493,899                                         188,493,899                           172,604,177                               172,604,177                        

35.§Î³ÝË³ï»ëíáÕ ³å³·³ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ¦
Î³ÝË³ï»ëíáÕ ³å³·³ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ç³íáñáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:

 36.§²å³×³Ý³ãáõÙ¦
²å³×³Ý³ãáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:

 37.§¶ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ¦
¶ñ³í³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý:

38.§ÀÝ¹áõÝí³Í ·ñ³í¦

¶ñ³íÇ ï»ë³ÏÁ Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý Ü³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý

²ÛÉ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ 2,420,100                                             2,603,100                                

Â³ÝÏ³ñÅ»ù ½³ñ¹»ñ, áëÏáõ ç³ñ¹áÝ, Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñ 7,335,649                                             8,050,532                                

²Ýß³ñÅ ·áõÛù ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 192,072,313                                         178,757,748                           

ä³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñ 24,791,860                                           24,383,920                              

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 4,975,637                                             4,427,611                                

²ÛÉ ·ñ³í 4,150,973                                             3,220,855                                

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 235,746,532                                    221,443,766                        

39.§ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙ/Ë³ËïáõÙ¦
ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙ/Ë³ËïáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:

´³ÝÏÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ð. ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý

¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ ². Ð³ÏáµÛ³Ý

Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í³í»ñ³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ  20/10/2018Ã.

                                 Îî
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	Բանկի լրիվ անվանումն է`
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	Մասնաճյուղերի հասցեները մանրամասն ներկայացված են Ազդագրի 4.3.1.5 մասում:
	2.1.5. Բանկի խմբի կառուցվածքը
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	«ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ իրականացնում է ֆինանսական լիզինգի գծով գործառնություններ և հիմնադրվել է 2003թ.-ին:
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