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ԲԱԺԻՆ 1. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
Ամփոփաթերթը պետք է դիտվի որպես «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային
կազմակերպություն

փակ

բաժնետիրական

ընկերության

(այսուհետ՝

«Թողարկող»

կամ

«Ընկերություն») պարտատոմսերի ազդագրի (այսուհետ՝ «Ազդագիր») ներածական համառոտ
նկարագրություն, և առաջարկվող արժեթղթերում ներդրում անելու վերաբերյալ ներդրողի
որոշումը պետք է հիմնված լինի ամբողջական Ազդագրի վրա:
Ամփոփաթերթի կազմման համար պատասխանատու անձն ամփոփաթերթում պարունակվող
տեղեկատվության ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ լինելու համար (այդ թվում՝
թարգմանությանը վերաբերող մասով) կրում է քաղաքացիական պատասխանատվություն, եթե
այն ոչ ամբողջական կամ ապակողմնորոշիչ է Ազդագրի մյուս մասերի հետ դիտարկելու դեպքում:
Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերը
փաստաթղթային

տարբերակով

Թողարկողի

և/կամ

«ՌԵՆԵՍԱ»

փակ

բաժնետիրական

ընկերության (այսուհետ՝ Տեղաբաշխող) գրասենյակներից, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով՝
վերջիններիս www.globalcredit.am և www.renesa.am ինտերնետային կայքերից:
1.1 Տեղեկատվություն Թողարկողի և Թողարկողի գործունեության վերաբերյալ
Թողարկողի լրիվ ֆիրմային անվանումն է.
հայերեն՝

«ԳԼՈԲԱԼ

ԿՐԵԴԻՏ»

Ունիվերսալ

վարկային

կազմակերպություն

փակ

բաժնետիրական ընկերություն
ռուսերեն՝ Закрытое акционерное общество Универсальная кредитная организация “ГЛОБАЛ
КРЕДИТ”
անգլերեն՝ “GLOBAL CREDIT” closed joint-stock company universal credit organization
Թողարկողի կրճատ ֆիրմային անվանումն է.
հայերեն՝ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ռուսերեն՝ ЗАО УКО “ГЛОБАЛ КРЕДИТ”
անգլերեն՝ “GLOBAL CREDIT” UCO CJSC
Թողարկողի պետական գրանցման համարը՝ 35, տրված՝ 26.10.2010թ.,
10.04.2015թ.
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փոփոխված

Թողարկողի գտնվելու վայրն է՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, 0054, Սասնա Ծռեր 2 շենք, թիվ 251
տարածք
Կապի միջոցները՝ Հեռ.՝

+(374 11) 70 01 00, 70 02 00

Ֆաքս՝

+(374 11) 70 01 00

Էլ.փոստ՝

info@globalcredit.am

Ինտերնետային կայք՝

www.globalcredit.am

Թողարկողի հիմնադրման երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ընկերությանը և թողարկվող արժեթղթերին առնչվող հարցերի դեպքում կարելի է կապնվել
Ընկերության

գործադիր

հեռախոսահամարներով՝

տնօրենի

տեղակալ

Արամ

Ղուկասյանի

հետ

հետևյալ

+(374 11) 70 01 00, 70 02 00, +(374 55) 41 11 41 (էլ.փոստ՝

ghukasyan@globalcredit.am, aramghukasyan@yahoo.com ):
«ԳԼՈԲԱԼ

ԿՐԵԴԻՏ»

Ունիվերսալ

վարկային

կազմակերպությունը

(համաձայն

ՀՀ

կենտրոնական բանկի խորհրդի 26.10.2010թ. թիվ 267Ա որոշման) գրանցված ունիվերսալ
վարկային կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է «ՎԱՇԻՆԳԹՈՆ ՔԱՓԻԹԱԼ» ունիվերսալ
վարկային

կազմակերպություն

ՓԲԸ

և

«ԿՐԵԴԻՏ

ՅՈՒՆԻՈՆ»

ունիվերսալ

վարկային

կազմակերպություն ՓԲԸ միաձուլման արդյունքում: Հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ակտիվ գործունեություն է ծավալում ՀՀ վարկավորման
շուկայում՝ առաջարկելով վարկերի լայն տեսականի հասարակության տարբեր շերտերի և
նպատակների համար:
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն 2014թ.ին ձեռք է բերել նաև ՀՀ գյուղատնտեսության
բնագավառում ակտիվ վարկային գործունեություն ծավալած «Ջի Էֆ Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Ընդ
Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասը, որն էլ այնուհետև ՀՀ օրենսդրության
համաձայն միացել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին (մասնակիցների/բաժնետերերի
համատեղ ընդհանուր ժողովի 2014թ. հունիսի 09-ի որոշմամբ (արձանագրություն թիվ 03)):
Ներկայումս

ընկերությունը

հանդիսանում

է

«ԿՐԵԴԻՏ

ՅՈՒՆԻՈՆ»,

«ՎԱՇԻՆԳԹՈՆ

ՔԱՓԻԹԱԼ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերությունների և «Ջի Էֆ Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Ընդ
Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի իրավահաջորդը:
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ գործունեության
նպատակն ու առաքելությունը ՀՀ ֆինանսական շուկայի առաջատար դիրքերում հայտնվելն է,
հանրությանը վարկային գործառնությունների իրականացման լայն հնարավորություններով
ներկայանալն ու նոր վարկատեսակների մշակմամբ ու ներդրմամբ մրցակցային շուկայում լուրջ
դերակատարություն ունենալը:
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Թողարկողի գործունեության հիմնական ռազմավարությունը նպատակաուղղված է ակտիվ
վարկային քաղաքականության վարմանը: Վերջինս իր դրսևորումներն է ստացել վարկերի
առավել լայն տեսականու, ինչպես նաև վարկերի տրամադրման առավել մատչելի պայմանների
առաջարկմամբ,

վարկերի

տրամադրման

ու

վարկային

ծառայությունների

մատուցման

մասնագիտական մոտեցմամբ, հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացմամբ և այլն:
Ընկերության առաքելության կարևոր կողմերից է նաև բնակչության առավել խոցելի և
համեմատաբար ցածր եկամուտներ ունեցող և տնտեսապես ակտիվ բնակչության համար
փոխառու միջոցների հասանելի դարձնելը, ինչպես նաև վարկառուների կենսամակարդակի
բարելավումը:
Թողարկողի

կանոնադրական

կապիտալը

30.06.2018թ.-ի

դրությամբ

կազմում

է

1,500,000,000 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 1 500 000 (մեկ
միլիոն հինգ հարյուր հազար) սովորական բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 1000 (մեկ հազար) ՀՀ
դրամ անվանական արժեքով:
2018թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ Ընկերության բաժնետերերն են հանդիսանում՝
Մասնակցության չափը
կանոնադրական կապիտալում
33.5299%

Բաժնետոմսերի
քանակը
502 949

Էդուարդ Մուրադի Մարության

33.3314%

499 971

Արայիկ Ռազմիկի Կարապետյան

28.1186%

421 779

Կարեն Իլյիչի Դարբինյան

5.0201%

75 301

Բաժնետերեր և ներդրողներ
Գագիկ Նիկոլի Վարդանյան

Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում

Գագիկ
Վարդանյան

Կարեն Դարբինյան

5.02%

33.53%

Արայիկ
Կարապետյան

Էդուարդ
Մարության

28.12%

33.33%
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Բիզնեսի նկարագիրը
Թողարկողը՝ հանդիսանալով ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, իրականացնում
է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով և Թողարկողի կանոնադրությամբ
(այսուհետ՝ «Կանոնադրություն») սահմանված ֆինանսական գործառնությունները:
Ընկերությունը ներկայումս հանրությանը ներկայանում է վարկային լայն տեսականիով՝
առաջարկելով

բիզնեսի

վարկատեսակներ,

զարգացման

բնակելի

և

անշարժ

գույքերի

կառուցապատման հիփոթեքային վարկեր,
գործունեությունների

ընդլայնման

ընդլայնման

և

տարբեր

ձեռք

բերման,

ձեռնարկատիրական
վերանորոգման

և

գյուղական համայնքներում տարբեր տեսակի
զարգացման

գյուղատնտեսական

վարկեր,

միկրոֆինանսավորման վարկեր և տարբեր նպատակների համար սպառողական վարկեր: Ընդ
որում հիփոթեքային, գյուղատնտեսական և սպառողական վարկերը կազմում են Ընկերության
վարկային պորտֆելի զգալի մասը: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով,
կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով:
«ԳԼՈԲԱԼ

ԿՐԵԴԻՏ»

ՈՒՎԿ

ՓԲԸ-ն

իր

ակտիվ

վարկային

քաղաքականությունն

իրականացնում է նաև շնորհիվ տեղական և միջազգային համագործակցող ֆինանսական
կազմակերպությունների"


«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ,



«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ,



Գյուղական ֆինանսավորման կառույց-ծրագրերի իրականացման գրասենյակ («ԳՖԿԾԻԳ») պետական հիմնարկ,



«Արտաքին ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» Պետական հիմնարկ
(ԱՖԾԿԿ),



«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամ,




Frontier Markets Advisory F.Z.E. ընկերություն,
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ
(ՀՎԷԷՀ):

Ընկերությունը անդամակցում է նաև «Վարկային կազմակերպությունների միությանը»:

Թողարկողի ակտիվների և եկամտաբեր ակտիվների վերաբերյալ տեղեկատվությունը
վերջին երկու տարիների՝ 2016 և 2017թթ.-երի վերջի և 2018թ.-ի առաջին կիսամյակի դրությամբ
ներկայացվում է ստորև.
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Հազ.ՀՀ դրամ

2018թ. 1-ին կիս.

2017թ.

2016թ.*

Ընդհանուր ակտիվներ

21,976,374

16,591,451

12,061,259

Եկամտաբեր ակտիվներ, այդ թվում՝

21,228,175

15,967,116

11,396,020

8,204,098

3,388,879

392,890

13,024,077

12,578,237

11,003,130

96.60%

96.24%

94.48%

- Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ,
ռեպո, հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր
-

Հաճախորդներին

փոխատվություններ,

տրված

վարկեր

դրամական

և

շուկայում

տեղաբաշխումներ, մինչև մարման ժամկետը
պահվող ներդրումներ
Եկամտաբեր

ակտիվների

տեսակարար

կշիռը ընդհանուր ակտիվներում (%)
* վերահաշվարկված

Ընկերության կազմակերպական կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև.
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Ընկերությունը չի հանդիսանում որևէ խմբի անդամ, ինչպես նաև չունի մասնաճյուղեր և
ներկայացուցչություններ:
1.2 Թողարկողին և թողարկողի արժեթղթերին առնչվող ռիսկերը


Թողարկվող պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր

Թողարկվող
յուրաքանչյուր

պարտատոմսերում
ներդրող

ներդրում

պարտատոմսերում

կայացնելուց առաջ պետք է

կատարելը

ներդրում

համարվում

կատարելու

է

ռիսկային

վերաբերյալ

և

որոշում

ուսումնասիրի և գնահատի ներդրումների հետ կապված բոլոր

հնարավոր ռիսկերը:
Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված, ինչպես նաև Թողարկողի գործունեությանը
առնչվող բոլոր ռիսկերը հնարավոր չէ ներկայացնել Ազդագրում: Այստեղ ներկայացված են միայն
նրանք, որոնք Թողարկողի և Տեղաբաշխողի կարծիքով էական են:
Ներդրողները, ձեռք բերելով պարտատոմսեր, ենթարկվում են հետևյալ ռիսկերի.
Շուկայական կամ տոկոսադրույքի ռիսկ (market, or interest-rate risk)
Տոկոսադրույքի փոփոխությունը հանգեցնում է պարտատոմսի գնի փոփոխությանը:
Պարտատոմսի գինը և տոկոսադրույքը գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ, այսինքն՝
տոկոսադրույքի բարձրացման պայմաններում պարտատոմսի գինն ընկնում է, և հակառակը:
Վերաներդրման ռիսկ (reinvestment risk)
Սա

պարտատոմսի

եկամտաբերության

նվազեցումն

է,

պայմանավորված

այն

հանգամանքով, որ պարտատոմսից ստացված տոկոսները/արժեկտրոնային վճարները կամ
պարտատոմսի մարման ժամանակ ստացվող միջոցները կվերաներդրվեն ավելի ցածր
տոկոսադրույքով:
Անվճարունակության ռիսկ (insolvency risk)
Այս

ռիսկը

դրսևորվում

պարտավորությունների

է

Թողարկողի

չկատարմամբ

կամ

ոչ

կողմից

ներդրողների

հանդեպ

իր

լիարժեք

կատարմամբ:

Ներդրողները

ներդրումային որոշումներ կայացնելիս պետք է հաշվի առնեն այդ հանգամանքը և ուշադրություն
դարձնեն Թողարկողի անվճարունակության ի հայտ գալու հավանականությանը, ինչը
ենթադրում է Թողարկողի եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
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պարբերաբար ուսումնասիրություն, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների հուսալիության
գնահատում:
Գնաճային ռիսկ (inflation risk)
Այս ռիսկի էությունը կայանում է նրանում, որ պարտատոմսերի իրական եկամտաբերության
մակարդակը կարող է լինել զրոյական կամ բացասական՝ կապված գնաճի մակարդակից: Գնաճի
բարձր մակարդակի դեպքում Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող
եկամտաբերությունը կարող է դառնալ ոչ շահավետ:
Արտարժութային ռիսկ (exchange-rate or currency risk)
Տվյալ ռիսկը առաջանում է փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխության կամ տատանումների
արդյունքում, ինչը կարող է հանգեցնել ներդրողի մոտ պարտատոմսերից ստացվող եկամտի
նվազեցմանը:
Իրացվելիության ռիսկ (liquidity risk)
Միշտ գոյություն ունի այն ռիսկը, որ ներդրողը չի կարող վաճառել իր պարտատոմսը
երկրորդային շուկայում կամ կարող է վաճառել սակայն իր համար ոչ շահավետ գնով՝
պայմանավորված պարտատոմսերի շուկայի իրացվելիության և զարգացվածության ցածր
մակարդակով:
Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկ (legal risk)
Շուկան կարգավորող և Թողարկողի գործունեությանը վերաբերվող օրենսդրական դաշտի
փոփոխությունները կարող են ազդել արժեթղթերից ստացվող եկամուտների վրա:
Աշխարհաքաղաքական ռիսկ (geopolitical risk)
ՀՀ

մակրոտնտեսական

տարածաշրջանային,
փոփոխությունները,

ինչպես
ինչն

էլ

իրավիճակի
նաև
իր

վրա

միջազգային
անմիջական

կարող

են

ազդել

քաղաքական,

աշխարհաքաղաքական

իրավիճակների

ազդեցությունն

է

ունենում

Թողարկողի

գործունեության և պարտատոմսերի շուկայի վրա:


Թողարկողին առնչվող ռիսկեր

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության հետ կապված ռիսկերից կարելի է
առանձնացնել նաև Թողարկողի վարկային ռիսկը, որը կարող է առաջանալ պայմանավորված
վերջինիս պարտապանների կողմից իրենց պարտավորությունների չկատարմամբ, Թողարկողի
իրացվելիության ռիսկը՝ պայմանավորված ընկերության պարտավորությունների կատարման
համար

անհրաժեշտ

դրամական

միջոցների
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ոչ

բավարար

քանակով:

Թողարկողի

արտարժութային ռիսկը առաջանում է փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխության կամ
տատանումների արդյունքում, ինչը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ընկերության
ֆինանսական դիրքերի և դրամական հոսքերի վրա: Թողարկողին առնչվող ռիսկերից է նաև
Համբավի ռիսկը՝ այն հավանականությունը, որ Ընկերության վերաբերյալ հանրության
բացասական կարծիքը իրականությանը համապատասխանող կամ չհամապատասխանող
կհանգեցնի հաճախորդների թվաքանակի նվազմանը, իրականացվող գործառնությունների
ծավալների և Ընկերության եկամուտների կրճատմանը: Գործառնական ռիսկի առաջացման
պատճառ կարող են հանդիսանալ ներքին գործընթացների անկատարությունը, մարդկանց,
համակարգերի ոչ պատշաճ գործունեությունը կամ տեխնիկական միջոցների խափանումը, որոնք
կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի վնասների: Կարևոր է նաև Մրցակցային ռիսկը, որն ի
հայտ է գալիս ֆինանսական ոլորտին խիստ բնորոշ և անընդհատ աճող մրցակցության
պայմաններում,

ինչի

արդյունքում

մրցակիցների

գործողությունները

կարող

են

իրենց

ազդեցությունն ունենալ Ընկերության ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների վրա:
1.3 Թողարկողի տնտեսական գործունեության զարգացման և ֆինանսական վիճակի
փոփոխության միտումները
Թողարկողի տնտեսական գործունեության զարգացման միտումները պայմանավորված են
Ընկերության որդեգրած ռազմավարությամբ: Այդ է վկայում Ընկերության վարած ակտիվ
քաղաքականությունը

վերջին

տարիներին,

ինչը

ամուր

հիմք

է

ստեղծում

հետագա

գործունեությունը արդյունավետ և տևական ժամանակ շարունակելու համար: Թողարկողի
ղեկավար անձինք մշտապես ուշադրություն են դարձնում տնտեսությունում տեղի ունեցող
շուկայական

իրավիճակի

փոփոխություններին՝

համապատասխանեցնելով

Թողարկողի

տնտեսական գործունեությունը վերջիններիս:
2017 թվականի ընթացքում տեղի է ունեցել Ընկերության ակտիվների 37.56% աճ նախորդ
տարվա՝ 2016թ.-ի նկատմամբ, որը պայմանավորված է տրամադրված վարկերի, կնքված ռեպո
համաձայնագրերի ծավալի աճով: 2017թ.-ի վարկային պորտֆելը 2016թ.-ի համեմատ աճել է
14.32%-ով՝ կազմելով 12,578,237 հազ ՀՀ դրամ: 2016 թվականի համեմատ, 2017 թվականին
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրված վարկերը նվազել են՝
համապատասխանաբար 6.1%-ով և 25.79%-ով, սակայն կտրուկ աճ է գրանցվել ֆիզիկական
անձանց տրամադրված վարկերի գծով` 29.1%-ով: Թողարկողի զուտ շահույթը շահութահարկի
գծով ծախսի նվազեցումից հետո 2017թ.-ին կազմել է 276,245 հազ ՀՀ դրամ, որը 177,356 հազ
ՀՀ դրամով ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համապատասխան ցուցանիշից,
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ինչը պայմանավորված է տոկոսային և նմանատիպ եկամուտների աճով, իսկ 2018թ.-ի հունիսի
30-ի դրությամբ Ընկերության զուտ շահույթը կազմել է 264,543 հազ. ՀՀ դրամ:
Գործունեության անցած տարիների ընթացքում Ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա
էական բացասական ազդեցություն ունեցող իրադարձություններ տեղի չեն ունեցել, դատական
ընդդեմ հայցեր չեն եղել և ներկայիս գնահատականներով առկա չեն այնպիսի գործոններ, որոնք
կարող են հետագայում բացասական ազդեցություն ունենալ Ընկերության ֆինանսական վիճակի
և շահութաբերության վրա:
Թողարկողի հիմնական տնտեսական գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր
արտոնագրերը և լիցենզիաները ուժի մեջ են (2010թ.-ի հոկտեմբերի 26-ի ՀՀ Կենտրոնական
բանկի թիվ 267 Ա որոշմամբ գրանցվել և լիցենզավորվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ
վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը՝ գրանցման վկայական թիվ
107, լիցենզիա թիվ 35): Առաջիկայում հնարավոր է լինեն կազմակերպական փոփոխություններ:
Ներկայումս պահպանվում են զարգացման հիմնական միտումները:
1.4 Թողարկողի աուդիտն իրականացնող անձի և խորհրդատուների ինքնության մասին
տեղեկություններ
Ընկերությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով յուրաքանչյուր տարի հրավիրում է
արտաքին աուդիտ և անցնում աուդիտորական ստուգում:
Ընկերության 2015 և 2016թթ.-երի ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացրել է
«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ն: «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է ՀՀ
օրենսդրության համաձայն գրանցված և KPMG Europe LLP-ի կողմից վերահսկվող ընկերություն,
շվեյցարական KPMG International Cooperative (“KPMG International”) կազմակերպությանն
անդամակցող «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի» անկախ ֆիրմաների ցանցի անդամ: «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա»
ՓԲԸ֊ի հասցեն է՝

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան փող.,

26/1 շենք, «Էրեբունի-Պլազա» բիզնես-կենտրոն 8-րդ հարկ, հեռախոս՝ +374(10) 566 762, ֆաքս՝
+374(10) 566 762, էլ.փոստ՝ general@kpmg.co.am, ինտերնետային կայք՝ www.kpmg.am, տնօրեն՝
Տիգրան Գասպարյան:
Թողարկողի 2017թ.-ի ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացրել է «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ն: «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն
գրանցված ընկերություն, որը Grant Thornton International Ltd (GTIL)-ի անդամ է: «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ի հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0012, Վաղարշյան 8/1,
հեռախոս՝ (+37410) 26 09 64, ֆաքս՝ (+37410) 26 09 61, էլ.փոստ՝ gta@am.gt.com, ինտերնետային
կայք՝ www.grantthornton.am, տնօրեն-բաժնետեր՝ Գագիկ Գյուլբուդաղյան:
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1.5 Թողարկողի կառավարման մարմնի անդամները, աշխատակիցները և խոշոր բաժնետերերը

Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված Թողարկողի կառավարման մարմիններն են՝
ա) ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը
բ) ընկերության խորհուրդը
գ) ընկերության գործադիր տնօրենը
Թողարկողի բաժնետերերը 4-ն են, մասնավորապես՝ Գագիկ Նիկոլի Վարդանյանը (33.53%
բաժնեմասով),

Էդուարդ Մուրադի Մարությանը (33.33% բաժնեմասով), Արայիկ Ռազմիկի

Կարապետյանը (28.12% բաժնեմասով) և Կարեն Իլյիչի Դարբինյանը (5.02% բաժնեմասով):
Թողարկողի խորհուրդը բաղկացած է 3 անդամից՝
Հ/հ

Անուն Ազգանուն

Պաշտոն

Փորձառություն

1.

Էդուարդ Մարության

Խորհրդի նախագահ

24 տարի

2.

Արայիկ Կարապետյան

Խորհրդի անդամ

30 տարի

3.

Լուիզա Իգրարյան

Խորհրդի անդամ

21 տարի

Ընկերության կառավարմանը մասնակցող անձինք են՝
Հ/հ

Անուն Ազգանուն

Պաշտոն

Փորձառություն

1.

Լուիզա Իգրարյան

Գործադիր տնօրեն

21 տարի

2.

Արամ Ղուկասյան

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

19 տարի

3.

Արթուր Կարապետյան

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

25 տարի

4.

Սամվել Մարգարյան

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

12 տարի

5.

Օնիկ Խերանյան

Վերստուգիչ

14 տարի

6.

Սուսաննա Խաչատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

20 տարի

Ընկերությունը 30.06.2018թ.-ի դրությամբ ունեցել է 68 (վաթսունութ) աշխատակից և թվով 14
առանձնացված ստորաբաժանում:
1.6 Թողարկվող պարտատոմսերի վերաբերյալ հիմնական տվյալներ.
Թողարկվող
փաստաթղթային

պարտատոմսերն
և

առանց

անվանական,

ապահովվածության

արժեկտրոնային,
պարտատոմսեր

անբաժանելի,
են:

Թողարկվող

ոչ
և

տեղաբաշխվող պարտատոմսերի ծավալը 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ է,
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քանակը` 50,000 (հիսուն հազար) հատ: Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը 10,000 (տասը
հազար) ՀՀ դրամ է: Շրջանառության ժամկետը 36 (երեսունվեց) ամիս է, արժեկտրոնի
տոկոսադրույքը տարեկան ֆիքսված 10 (տասը) տոկոս է՝ արժեկտրոնների կիսամյակային
վճարումների պարբերականությամբ: Թողարկվող պարտատոմսերը փոխարկելի չեն և չունեն
հետգնման հնարավորություն: Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամն է:
Արժեկտրոնային եկամուտների կուտակումը կկատարվի տեղաբաշխման օրվանից սկսած,
իսկ վճարումը կատարվելու է տեղաբաշխման օրվան հաջորդող 6-րդ, 12-րդ, 18-րդ, 24-րդ, 30-րդ
և 36-րդ ամիսների համապատասխան օրերին: Եթե արժեկտրոնային եկամտի վճարման օրը ոչ
աշխատանքային է, ապա վճարումը կկատարվի այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային
օրը: Պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտը հաշվարկվելու և վճարվելու է ՀՀ դրամով
անկանխիկ եղանակով:
Պարտատոմսերի

մարումը

կկատարվի

թողարկման

և

տեղաբաշխման

օրվանից

(թողարկման և տեղաբաշխման օրերը նույնն են) հաշվարկված 36-րդ ամսվա համապատասխան
օրը: Եթե մարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարումը կկատարվի տվյալ օրվան հաջորդող
առաջին աշխատանքային օրը: Պարտատոմսի մարման և վճարման ամսաթվերը նույնն են:
Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված միջոցները
Թողարկողն օգտագործելու է բացառապես վարկային քաղաքականության ընդլայնման
ուղղությամբ, այդ թվում նոր վարկատեսակների մշակման և ներդրման, ինչպես նաև գործող
վարկատեսակներով առավել ակտիվ վարկավորման ուղղությամբ: Ընկերությունը նախատեսում
է գործող և նոր վարկատեսակների տրամադրմամբ մեծացնել վարկային պորտֆելի ծավալը,
բավարարել մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ հաճախորդների աճող
պահանջարկը:
1.7 Արժեթղթերի առաջարկի և առևտրին թույլտվության համակողմանի նկարագիրը
Պարտատոմսերի առաջարկն ուղղված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (այդ թվում
որակավորված և ինստիտուցիոնալ ներդրողներին), անհատ ձեռնարկատերերին և Թողարկողի
բաժնետերերին:
Թողարկողի պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի
(այսուհետ՝ Բորսա) առաջնային տեղաբաշխման հարթակում, ստանդարտ փակ (եվրոպական)
մեկանգամյա աճուրդի անցկացման միջոցով՝ համաձայն «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ–ի
«Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ»-ի, ընդ որում
աճուրդին ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտեր չեն կարող ներկայացվել:
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Առաջարկվող պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար նախատեսված է չերաշխավորված
տեղաբաշխում՝

լավագույն

ջանքերի

սկզբունքով:

Չերաշխավորված

տեղաբաշխում

իրականացնելու նպատակով Թողարկողը «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերության հետ
կնքել

է

«Տեղաբաշխման

ծառայությունների

մատուցման»

պայմանագիր:

Վերջինս

պարտավորվում է պայմանագրի դրույթներին համապատասխան իրականացնել Ընկերության
անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ
թողարկման ծավալով պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխում:
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո Թողարկողը հնարավորինս սեղմ
ժամկետում պետք է դիմի Բորսա՝ պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում
ապահովելու նպատակով:
Թողարկողը պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո երկրորդային շուկայում
պարտատոմսերի իրացվելիությունը ապահովելու նպատակով կօգտվի շուկա ստեղծողի (market
maker) ծառայություններից, որոնք կմատուցվեն «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ կողմից:
1.8 Ընկերության ամփոփ ֆինանսական տվյալները
Թողարկողի 2015-2018թթ.-ի ֆինանսական ցուցանիշները հետևյալն են՝
Ցուցանիշի անվանումը
1.

30.06.
2018թ.*

2017թ․

2016թ.**

2015թ.

264,543

476,245

298,889

341,831

1,763,814

1,910,740

1,573,266

1,150,732

15%

24.92%

19%

29.71%

264,543

476,245

298,889

341,831

19,283,913

14,326,355

11,170,453

9,400,377

1.37%

3.32%

2.68%

3.64%

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո, հազ.ՀՀ
դրամ, (ԶՇ)

2.

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն,
հազ. ՀՀ դրամ, (ՍԿ)

3.

Սեփական

կապիտալի

շահութաբերություն ROE=(ԶՇ)/(ՍԿ) , %
4.

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո, հազ. ՀՀ
դրամ, (ԶՇ)

5.

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն,
հազ. ՀՀ դրամ, (ՄԸԱ)

6.

Ակտիվների շահութաբերություն,
ROA=(ԶՇ)/(ՄԸԱ) , %
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7.

Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով
ծախսի նվազեցումից հետո, հազ. ՀՀ

264,543

476,245

298,889

341,831

1,330,600

2,009,530

1,204,344

835,577

19.88%

23.7%

24.82%

40.91%

1,330,600

2,009,530

1,204,344

835,577

19,283,913

14,326,355

11,170,453

9,400,377

6.9%

14.03%

10.78%

8.89%

19,283,913

14,326,355

11,170,453

9,400,377

1,763,814

1,910,740

1,573,266

1,150,732

10.93

7.5

7.1

8.17

713,956

1,775,173

1,031,101

672,552

18,597,646

13,681,568

10,674,942

9,029,272

3.84%

13%

9.66%

7.45%

1,392,281

2,707,698

1,812,496

1,358,995

18,597,646

13,681,568

10,674,942

9,029,272

7.49%

19.8%

16.99%

15.05%

դրամ, (ԶՇ)
8.

Գործառնական եկամուտ, հազ. ՀՀ դրամ,

(ԳԵ)
9.

Զուտ շահույթի մարժա,
NPM=(ԶՇ)/(ԳԵ) , %

10.

Գործառնական եկամուտ, հազ. ՀՀ դրամ,

(ԳԵ)
11.

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն,
հազ. ՀՀ դրամ, (ՄԸԱ)

12.

Ակտիվների օգտագործման գործակից,
AՍ=(ԳԵ)/(ՄԸԱ) , %,

13.

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն,
հազ. ՀՀ դրամ, (ՄԸԱ)

14.

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն,
հազ. ՀՀ դրամ, (ՍԿ)

15.

Սեփական կապիտալի
մուլտիպլիկատոր, EM=(ՄԸԱ)/(ՍԿ)

16.

Զուտ տոկոսային եկամուտ, հազ. ՀՀ
դրամ, (ԶՏԵ)

17.

Եկամտաբեր

ակտիվների

միջին

մեծություն, հազ. ՀՀ դրամ, (ՄԵԱ)
18.

Զուտ տոկոսային մարժա
NIM=(ԶՏԵ)/(ՄԵԱ), %

19.

Տոկոսային եկամուտ, հազ. ՀՀ դրամ,

(ՏԵ)
20.

Եկամտաբեր

ակտիվների

միջին

մեծություն, հազ. ՀՀ դրամ, (ՄԵԱ)
21.

Եկամտաբեր

ակտիվների

եկամտաբերություն,

ԵԱԵ=(ՏԵ)/(ՄԵԱ), %
18

22.

Տոկոսային ծախսեր, հազ. ՀՀ դրամ, (ՏԾ)

23.

Պարտավորություններ,
կատարվում

են

որոնց

678,325

932,525

781,395

686,443

20,237,537

14,420,812

10,076,808

8,647,997

3.35%

6.47%

7.75%

7.94%

264,543

476,245

298,889

341,831

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

0.176

0.317

0.199

0.342

4.14%

13.33%

9.24%

7.11%

գծով

տոկոսային

ծախսեր, հազ. ՀՀ դրամ, (ՏԾՊ)
24.

Ծախսատարություն

այն

պարտավորությունների,

որոնց

գծով

կատարվում են տոկոսային ծախսեր,
հազ. ՀՀ դրամ, ԾՏՊ=(ՏԾ)/(ՏԾՊ), %
25.

Զուտ

շահույթ

շահութահարկի

գծով

ծախսի նվազեցումից հետո, հազ. ՀՀ
դրամ, (ԶՇ)
26.

Բաժնետոմսերի

միջին

կշռված

թիվը

(հատ), (ԲՔ)
27.

Զուտ

շահույթը

մեկ

բաժնետոմսի

հաշվով EPS=(ԶՇ)/(ԲՔ), հազ. ՀՀ դրամ
28.

Սպրեդ
ՍՊ=(ԵԱԵ)-(ԾՏՊ), %

* Նշյալ ժամանակաշրջանի տվյալները հաստատված չեն արտաքին աուդիտի կողմից
** Վերահաշվարկված
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ԲԱԺԻՆ 2. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 Ռիսկային գործոններ
Ներդրումները արժեթղթերում մշտապես ուղեկցվում են ռիսկերով: Պարտատոմսերը կարող
են ներդրողների համար ապահովել հաստատուն եկամուտների հոսք, ինչպես նաև օգնել
նվազեցնել փաթեթի ռիսկը: Չնայած այս հանգամանքին՝ գոյություն ունեն մի շարք ռիսկային
գործոններ, որոնք կարող են արժեզրկել պարտատոմսերը և որոնց մասին պետք է իմանա
յուրաքանչյուր ներդրող: Այդ իսկ պատճառով, նախքան ներդրումային որոշում կայացնելը
անհրաժեշտ է, որպեսզի ներդրողը մանրամասն ուսումնասիրի և գնահատի ներդրման հետ
կապված ռիսկերը, որից հետո միայն կատարի ներդրումներ թողարկվող պարտատոմսերում:
Պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված, ինչպես նաև Թողարկողի գործունեությանը
առնչվող բոլոր ռիսկերը հնարավոր չէ ներկայացնել Ազդագրում: Այստեղ ներկայացված են միայն
այն ռիսկային գործոնները, որոնք

Թողարկողի և Տեղաբաշխողի կարծիքով էական են:

Միաժամանակ ներդրողը պետք է գիտակցի և հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ ներքոնշյալ
ռիսկերից բացի հնարավոր է նաև այլ անցանկալի իրավիճակների և երևույթների առաջացում,
որոնք հետագայում կարող են ազդել թողարկողի ֆինանսական դրության և

պարտատոմսերի

գնի, իրացվելիության ու եկամտաբերության վրա:
Ներդրողները, ձեռք բերելով պարտատոմսեր, ենթարկվում են հետևյալ ռիսկերի.
Տոկոսադրույքի ռիսկ
Պարտատոմսի գնի և տոկոսադրույքի միջև գոյություն ունի հակադարձ կախվածություն,
այսինքն՝ տոկոսադրույքի բարձրացման պայմաններում պարտատոմսի գինն ընկնում է, և
հակառակը: Կախված տնտեսության վիճակից՝ տոկոսադրույքները կարող են ժամանակի
ընթացքում փոփոխվել, ինչը կարող է ազդել պարտատոմսերի գրավչության վրա: Վերջինս
կարող է հանգեցնել պարտատոմսերի եկամտաբերության փոփոխմանը:
Վերաներդրման ռիսկ
Գնելով պարտատոմսեր ներդրողները իրենց վրա են վերցնում վերաներդրման ռիսկ:
Վերջինս

պայմանավորված

է

այն

հանգամանքով,

որ

պարտատոմսից

ստացված

տոկոսները/արժեկտրոնային վճարները կամ պարտատոմսի մարման ժամանակ ստացվող
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միջոցները հնարավոր է վերաներդրվեն ավելի ցածր տոկոսադրույքով՝ կապված այդ պահին
տնտեսությունում գործող տոկոսադրույքներից:
Անվճարունակության ռիսկ
Պարտատոմսը իրենից ներկայացնում է պարտքային արժեթուղթ, ինչը նշանակում է, որ
թողարկող ընկերությունը պարտավոր է ըստ սահմանված կարգի և ժամկետների կատարել
վճարներ գնորդներին: Պետք է նշել, որ Թողարկողի պարտատոմսերում կատարված
ներդրումների արժեկտրոնային և մարման եկամուտները չեն երաշխավորվում Ավանդների
հատուցումը

երաշխավորող

պատասխանատվություն
կատարման

համար:

կրում

հիմնադրամի

կողմից,

պարտավորությունների

Ներդրողները

պետք

է

և

Թողարկողն

չկատարման

ուշադրություն

կամ

դարձնեն

ինքն
ոչ

է

լիարժեք

Թողարկողի

անվճարունակության ի հայտ գալու հավանականության վրա և հաշվի առնեն այդ հանգամանքը
ներդրումային որոշումներ կայացնելիս:
Գնաճային ռիսկ
Այս ռիսկը դրսևորվում է նրանում, որ պարտատոմսերի իրական եկամտաբերության
մակարդակը կարող է լինել զրոյական կամ բացասական՝ կապված գնաճի մակարդակից: Գնաճի
բարձր մակարդակի դեպքում Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի դիմաց առաջարկվող
եկամտաբերությունը կարող է դառնալ ոչ շահավետ:
2017թ.-ին ՀՀ-ում գրանցվել է 2.6% միջին տարեկան գնաճ, ինչը պայմանավորված էր
հիմնականում տնտեսական ակտիվության բարձրացմամբ: 2018թ.-ի հուլիս ամսվա վերջին 12ամսյա գնաճը կազմել է 2.3%, իսկ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ) 2018 և 2019թթ.երին Հայաստանի համար կանխատեսել է համապատասխանաբար 3.5% և 4.0% գնաճ:
Արտարժութային ռիսկ
Արտարժութային ռիսկը առաջանում է փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխության կամ
տատանումների

արդյունքում:

Թողարկվող

դրամային

պարտատոմսերում

ներդրումներ

կատարողը կարող է վնասներ կրել արտարժույթի անբարենպաստ փոփոխության կամ
տատանումների արդյունքում այն դեպքում, երբ ներդրողը պարտատոմսից ստացված միջոցները
օգտագործելու է արտարժույթով (օրինակ՝ պարտատոմսի մարումից հետո ստացված միջոցները
և տոկոսները փոխարկում է արտարժույթի):
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Իրացվելիության ռիսկ
Միշտ գոյություն ունի այն ռիսկը, որ ներդրողը չի կարող վաճառել իր պարտատոմսը
երկրորդային շուկայում կամ իր համար ոչ շահավետ գնով է վաճառում՝ պայմանավորված
պարտատոմսերի շուկայի իրացվելիության հետ, ինչը ենթադրում է ոչ բավարար քանակի
գնորդների

և

վաճառողների

առկայություն

շուկայում:

Թողարկողը

դիմելու

է

Բորսա

պարտատոմսերը ցուցակելու նպատակով, սակայն դիմումը կարող է և չբավարարավել: Պետք է
նշել, որ ցուցակված լինելը դեռևս չի երաշխավորում պարտատոմսերի իրացվելիությունը, և
ներդրողը պետք է գնահատի այն ռիսկի հավանականությունը, որ երկրորդային շուկայում
պարտատոմսերի վաճառքը կարող է սահմանափակվել շուկայի այլ անդամների կողմից տվյալ
գործիքի վերաբերյալ բավարար հետաքրքրվածության բացակայության պատճառով: Տվյալ
դեպքում Թողարկողի պարտատոմսերի իրացվելիության բարձրացման համար թողարկվելիք
պարտատոմսերը օժտված են որոշակի ներդրումային որակներով, մասնավորապես կարելի է
նշել, որ Թողարկողը օգտվելու է շուկա ստեղծողի ծառայություններից: Թողարկողի նախորդ
թողարկումների արժեթղթերը ձևավորել են ակտիվ երկրորդային շուկա՝ ունենալով
իրացվելիություն:

Այդ

են

վկայում

Ընկերության

գործարքների քանակն ու ծավալները:

պարտատոմսերով

Բորսայում

բարձր
կնքված

Այսպիսով, մինչև 2018թ"֊ի օգոստոոս ամիսը

Ընկերության նախորդ թողարկումների դոլարային պարտատոմսերով կնքվել է 90 (իննսուն)
գործարք՝ 1,517,973 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր տասնյոթ հազար ինը հարյուր յոթանասուներեք)
ԱՄՆ դոլար ծավալով, իսկ դրամային պարտատոմսերով՝ 20 (քսան) գործարք 116,451,985 (մեկ
հարյուր տասնվեց միլիոն չորս հարյուր հիսունմեկ հազար ինը հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ
ընդհանուր ծավալով:
2.2 Հիմնական տեղեկատվություն
Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում ներգրավված միջոցները
Ընկերությունն օգտագործելու է բացառապես վարկային քաղաքականության ընդլայնման
ուղղությամբ, այդ թվում նոր վարկատեսակների մշակման և ներդրման, ինչպես նաև գործող
վարկատեսակներով առավել ակտիվ վարկավորման ուղղությամբ: Ընկերությունը նախատեսում
է գործող և նոր վարկատեսակների տրամադրմամբ մեծացնել վարկային պորտֆելի ծավալը,
բավարարել մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ հաճախորդների աճող
պահանջարկը:
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2.3 Տեղեկատվություն առաջարկվող պարտատոմսերի վերաբերյալ
2.3.1. Թողարկողի պարտատոմսերն անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային և
առանց ապահովվածության պարտատոմսեր են:
«Հայաստանի

Կենտրոնական

Դեպոզիտարիա»

Ընկերության պարտատոմսերին շնորհվել է

ԲԲԸ-ի

(այսուհետ՝

ՀԿԴ)

կողմից

հետևյալ ԱՄՏԾ-ն (արժեթղթերի միջազգային

տարբերակիչ ծածկագիր)՝ AMGLBLB27ER2
2.3.2. Ընկերության պարտատոմսերի թողարկումն ու տեղաբաշխումն իրականացվում է
համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների: Թողարկման և տեղաբաշխման շուրջ ծագող
վեճերը, այդ թվում դատական, ենթակա են լուծման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
2.3.3.

Թողարկվող

և

տեղաբաշխվող

ոչ

փաստաթղթային

պարտատոմսերի

սեփականատերերի ռեեստրը կվարի ՀԿԴ-ն՝ ըստ Թողարկողի ու ՀԿԴ-ի միջև «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ»
ԲԲԸ (այսուհետ՝ Հաշվի օպերատոր) միջնորդությամբ 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կնքված
թիվ 07 պայմանագրի (Հավելված 8):
2.3.4. Թողարկվող պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալը 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն)
ՀՀ դրամ է, քանակը` 50,000 (հիսուն հազար) հատ: Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը
10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ է: Շրջանառության ժամկետը սահմանվում է մինչև
պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող օրը ներառյալ, արժեկտրոնի տոկոսադրույքը
տարեկան ֆիքսված 10 (տասը) տոկոս է՝ արժեկտրոնների կիսամյակային վճարումների
պարբերականությամբ: Թողարկվող պարտատոմսերը փոխարկելի չեն և չունեն հետգնման
հնարավորություն:
2.3.5. Թողարկման արժույթը ՀՀ դրամն է:
2.3.6. Թողարկողը օգտվելու է շուկա ստեղծողի (market maker) ծառայություններից:
2.3.7. Ընկերության լուծարման դեպքում պարտատերերի պահանջները բավարարվում են
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային
ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ
օրենքի 31-րդ հոդվածով սահմանված հերթականությամբ, որի համաձայն Թողարկողի կողմից
առաջարկվող պարտատոմսերի սեփականատերերի պահանջները բավարարվում են 4-րդ
հերթին: Ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի
պահանջները լրիվ բավարարելուց հետո:
Ընկերության

պարտավորությունների

մարման

հերթականության

պարտատոմսերից բխող պահանջները ենթակա չեն վերադասակարգման:
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տեսանկյունից՝

Պարտատոմսերի մարումը չի երաշխավորվում Ավանդների հատուցումը
երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:
2.3.8. Պարտատոմսերի սեփականատերերն իրավունք ունեն ինքնուրույն տնօրինել,
տիրապետել և օգտագործել իրենց սեփականության ներքո գտնվող պարտատոմսերը:
Պարտատոմսերից բխող իրավունքներն են`
 ստանալ մարման գումարը անվանական արժեքով, ինչպես նաև պարտատոմսերով
նախատեսված արժեկտրոնային եկամուտները,
 թողարկողի

կողմից

պարտատոմսերի

սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում

արժեկտրոնները
դատական

և/կամ

մարման

գումարը

կարգով օգտվել պարտատիրոջ՝

օրենքով վերապահված իրավունքներից,
 ՀԿԴ հաշվի օպերատորների միջոցով ստանալ իր արժեթղթերի հաշվից քաղվածք,
 օրենքով սահմանված կարգով գրավադրել պարտատոմսերը,
 օրենքով և իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:
Պարտատոմսերում

ներդրումներ

կատարող

անձինք

պարտավոր

են

նախքան

պարտատոմսերի ձեռք բերումը ՀԿԴ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական
համակարգում կամ ՀԿԴ հաշվի օպերատորներից որևէ մեկում ունենալ սեփականակատիրոջ
(անվանատիրոջ) արժեթղթերի հաշիվ, ինչպես նաև կատարել պարտատոմսերի ձեռք բերման
կամ օտարման հետ կապված պարտադիր վճարները՝ կապված սեփականության իրավունքի
գրանցման կամ գործարքների ձևակերպման հետ:
2.3.9. Արժեկտրոնների վճարումը.
Պարտատոմսերի նկատմամբ արժեկտրոնային եկամուտը սահմանվում է տարեկան 10
(տասը) տոկոս, որը վճարվելու է կիսամյակային պարբերականությամբ՝ պարտատոմսի
անվանական արժեքի 5 (հինգ) տոկոսի չափով:
Արժեկտրոնների

հաշվարկման

և

տեղաբաշխման օրվան հաջորդող

վճարման

օր

է

հանդիսանում

պարտատոմսերի

6-րդ, 12-րդ, 18-րդ, 24-րդ, 30-րդ, 36-րդ ամիսների

համապատասխան օրերը: Եթե հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա արժեկտրոնի
վճարման

օր

է

համարվում

այդ

օրվան

հաջորդող

առաջին

աշխատանքային

օրը:

Պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտը հաշվարկվելու և վճարվելու է ՀՀ դրամով
անկանխիկ եղանակով:
Արժեկտրոնային եկամտի գումարը վճարվելու է հաշվարկման նախորդ աշխատանքային
օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրում գրանցված
անձանց

(սեփականատերեր

համապատասխան

կամ

վճարումների

անվանատերեր)՝

մուտքագրման
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վերջիններիս

միջոցով:

բանկային

Վճարվելիք

հաշվին

արժեկտրոնները

հաշվարկվելու են տասնորդական ճշտությամբ՝ կլորացված ստորակետից հետո մեկ նիշի
ճշտությամբ՝ ըստ կլորացման թվաբանական կանոնների:
Արժեկտրոնային եկամտի գումարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

I = (FV x C) / f
որտեղ՝
I – արժեկտրոնային եկամուտ
FV – մեկ պարտատոմսի անվանական արժեք
C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույք
f – մեկ տարում վճարվող արժեկտրոնների թիվ (կիսամյակային վճարման դեպքում f=2)
Թողարկողի պարտատոմսերի տարեկան արդյունավետ եկամտաբերությունը կազմում է
10.25 (տասն ամբողջ քսանհինգ հարյուրերորդական) տոկոս: Այն հաշվարկվում է հետևյալ
բանաձևով.

𝑅

C

1

1

f

որտեղ`
R - պարտատոմսերի արդյունավետ տոկոսադրույք
C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույք
f – արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն
Արժեկտրոնների կուտակված եկամուտը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով ՝

AI = FV *

C DCS
*
f DCC

որտեղ՝
AI – կուտակված արժեկտրոնային եկամուտ
FV –պարտատոմսի անվանական արժեք
C – տարեկան արժեկտրոնային անվանական տոկոսադրույք
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f – արժեկտրոնի վճարման հաճախականություն (կիսամյակային վճարումների դեպքում f=2)
DCS

–

գործարքի

կատարման

(settlement)

օրվան

նախորդող

արժեկտրոնի

մարման/արժեկտրոնի կուտակման սկզբի ամսաթվի և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած
փաստացի օրերի քանակ (օրերի հաշվարկման պայմանականությունը՝

Փաստացի/փաստացի)

DCC – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև
գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրը եղած փաստացի օրերի
քանակ (օրերի հաշվարկման պայմանականությունը՝
Արժեկտրոնի

կուտակումը

սկսում

Փաստացի/փաստացի)
է

հաշվարկվել

պարտատոմսերի

թողարկման/տեղաբաշխման օրվանից (թողարկման և տեղաբաշխման օրերը նույնն են):
Կուտակված արժեկտրոնը կլորացվում է ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ՝ ըստ
կլորացման թվաբանական կանոնների:
Տեղաբաշխման ավարտից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտատոմսերի
դիմաց արժեկտրոնների վճարման և մարման ժամանակացույցը կհրապարակվի Թողարկողի և
Տեղաբաշխողի ինտերնետային կայքերում:
2.3.10. Պարտատոմսերի մարումը.
Պարտատոմսերի

մարումը

կկատարվի

թողարկման

և

տեղաբաշխման

օրվանից

հաշվարկված 36-րդ ամսվա համապատասխան օրը: Եթե մարման օրը ոչ աշխատանքային է,
ապա

վճարումը

կկատարվի

տվյալ

օրվան

հաջորդող

առաջին

աշխատանքային

օրը:

Պարտատոմսերի մարման և վճարման ամսաթվերը նույնն են:
Պարտատոմսերի մարման գումարների վճարումը կատարվում է մարման օրվան նախորդող
աշխատանքային օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ պարտատոմսերի սեփականատերերի և/կամ
անվանատերերի ռեեստրում գրանցված անձանց՝ վերջիններիս բանկային հաշիվներին
համապատասխան վճարումների մուտքագրման միջոցով: Բանկային հաշիվների վերաբերյալ
տեղեկությունների

բացակայության

դեպքում

Թողարկողը

երեք

աշխատանքային

օրվա

ընթացքում այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցում է նոտարի դեպոզիտ:
Պարտատոմսերի մարման դիմաց վճարումները կատարվելու են ՀՀ դրամով անկանխիկ
եղանակով:
Թողարկողի կողմից պարտատոմսերի վաղաժամկետ մարում չի նախատեսվում:
2.3.11. Պարտատոմսի գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

26

1
DSN
A
C N

,


P 
i 1
N 1
DCC
f i 1 

y 
y 
1 

1 

f *100 
f *100 


որտեղ`
P – պարտատոմսի գինն է,
f – արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է,
y – պարտատոմսի մինչև մարում եկամտաբերությունն է,
C – տարեկան արժեկտրոնի չափն է,
A - պարտատոմսի անվանական արժեքն է,
N – հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվն է,
i – արժեկտրոնի հերթական համարն է, որը փոփոխվում է տվյալ պահից մինչև վերջնական
մարում մնացած արժեկտրոնների վճարումների քանակից կախված, ընդ որում` i արժեքը
փոփոխվում է ըստ աճման և ընդունում է 1-ից մինչև N արժեքները (երբ N-ը ընդունում է 1 արժեք,
i-ն նույնպես ընդունում է 1 արժեքը),
DSN

–

գործարքի

կատարման

օրվան

(settle

date)

հաջորդող

արժեկտրոնի

մարման/անվանական արժեքի մարման ամսաթվի և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած
փաստացի

օրերի

քանակն

է

(օրերի

հաշվարկման

պայմանականությունը՝

Փաստացի/փաստացի),
DCC – գործարքի կատարման օրվան նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև
գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրը եղած փաստացի օրերի
քանակն է (օրերի հաշվարկման պայմանականությունը՝ Փաստացի/փաստացի):
Պարտատոմսերի արժեքը կլորացվում է ստորակետից հետո 4 (չորս) նիշի ճշտությամբ:
2.3.12. Պարտատոմսի մինչև մարում եկամտաբերությունը հաշվարկվում է 2.3.11 ենթակետում
նշված բանաձևով:
2.3.13. ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչությունը բավարարել է ԳԼՈԲԱԼ
ԿՐԵԴԻՏ»

ՈՒՎԿ

ՓԲԸ-ի

դիմումը,

համաձայն

որի

Ընկերությանը

թույլատրվում

է

պարտատոմսերի թողարկման միջոցով ներգրավել միջոցներ նաև ֆիզիկական անձանցից:
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական պարտատոմսերը թողարկվում են համաձայն
Թողարկողի Խորհրդի թիվ 196-Լ որոշման, որն ընդունվել է 2018թ.-ի սեպտեմբերի 19-ին
(Հավելված 6):
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Պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումը տեղի կունենա ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
պարտատոմսերի Ազդագրի գրանցումից հետո մինչև 2018թ.-ի դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ
ընկած ժամանակահատվածում որոշված օրը: Թողարման և տեղաբաշխման օրը կսահմանվի
Ընկերության գործադիր տնօրենի որոշմամբ: Այդ մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի
տեղաբաշխումից ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օր առաջ

Թողարկողի և Տեղաբաշխողի

պաշտոնական ինտերնետային կայքերում՝ www.globalcredit.am և www.renesa.am: Թողարկման
և տեղաբաշխման օրերը նույնն են:
2.3.14. Պարտատոմսերի թողարկման, ինչպես նաև պարտատոմսերում ներդրումներ
կատարողների նկատմամբ, պարտատոմսերի ձեռքբերման քանակի, ազատ շրջանառության
հետ կապված որևէ սահմանափակումներ չեն սահմանվում՝ բացառությամբ օրենքով և
ենթաօրենսդրական

ակտերով

սահմանված

դեպքերի:

Մասնավորապես,

Թողարկողը

պարտատոմսերի հրապարակային տեղաբաշխում կարող է իրականացնել միայն կարգավորվող
շուկայում: Ներդրողների կողմից կարգավորվող շուկայում գնված Թողարկողի պարտատոմսերի
հետագա վերավաճառքը այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց իրականացվում է
միայն կարգավորվող շուկայում:
2.3.15. Պարտատոմսերում ներդրում կատարող անձինք ընդհանուր առմամբ եկամուտ են
ստանում հետևյալ դեպքերում՝ արժեկտրոնային եկամուտ և կապիտալի հավելաճ (մինչև մարումը
վաճառքի և ձեռք բերման գնի դրական տարբերություն):
Թողարկվող պարտատոմսերից ստացվող եկամուտները ենթակա են հարկման ըստ հետևյալ
հարկատեսակների.
1. շահութահարկ (իրավաբանական անձանց համար)
2. եկամտային հարկ (ֆիզիկական անձանց համար)
 Պարտատոմսերից ստացվող եկամտի շահութահարկով հարկման կարգն ու նկարագիրը.
Հայաստանի

Հանրապետությունում

շահութահարկ

են

վճարում

ՀՀ

ռեզիդենտ

կազմակերպությունները /բացառությամբ ՀՀ Հարկային Օրենսգրքի 103֊րդ հոդվածի 2-րդ մասով
սահմանված դեպքերի/, ՀՀ֊ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, ՀՀ֊ում
հաշվառված, կանոնները գրանցած պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերը /բացառությամբ
կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի/, ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները,
ինչպես նաև նաև մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում
գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի
Հանրապետության աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:
Շահութահարկով հարկման օբյեկտ է համարվում՝
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 ռեզիդենտ կազմակերպությունների, ՀՀ-ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի և
նոտարների համար՝ ՀՀ աղբյուրներից և (կամ) ՀՀ-ից դուրս գտնվող աղբյուրներից
ստացվող կամ ստացման ենթակա համախառն եկամուտը, բացառությամբ ՀՀ֊ում
հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների անձնական եկամուտների,
 ՀՀ-ում հաշվառված, կանոնները գրանցած ներդրումային ֆոնդերի (բացառությամբ
կենսաթոշակային ֆոնդերի և երաշխիքային ֆոնդերի), ինչպես նաև «Ակտիվների
արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքի
հիման վրա ստեղծված արժեթղթավորման հիմնադրամի համար՝ զուտ ակտիվների
հանրագումարը,
 ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների, ինչպես նաև մշտական հաստատության
միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության
միջոցով ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
համար՝ ՀՀ աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ մշտական
հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական
հաստատության միջոցով ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ աղբյուրներից ստացվող անձնական եկամուտների:
Ռեզիդենտ

շահութահարկ

գործունեություն

վճարողի

իրականացնող

ոչ

և

մշտական

ռեզիդենտ

հաստատության

շահութահարկ

միջոցով

վճարողի

ՀՀ-ում

(մշտական

հաստատությանը վերագրվող եկամուտների գծով ձևավորվող հարկման բազայի մասով)
հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է 20 (քսան) տոկոս դրույքաչափով:
ՀՀ-ում

հաշվառված,

կենսաթոշակային
արժեթղթավորման

կանոնները

ֆոնդերի
և

և

գրանցած

երաշխիքային

ակտիվներով

ներդրումային
ֆոնդերի),

ապահովված

ֆոնդերի

ինչպես

արժեթղթերի

(բացառությամբ

նաև

«Ակտիվների

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի հիման վրա ստեղծված արժեթղթավորման հիմնադրամի հարկման
բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է 0.01 (զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական)
տոկոս դրույքաչափով:
Առանց մշտական հաստատության ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ
շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը հաշվարկվում է հետևյալ
դրույքաչափերով.
 պասիվ եկամուտների (տոկոս) մասով՝ 10 (տասը) տոկոս
 արժեթղթերի օտարումից ստացվող ակտիվների արժեքի հավելաճի մասով՝ 0 (զրո)
տոկոս
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Եթե մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի եկամուտները չեն վերագրվում մշտական հաստատությանը,
ապա այդ եկամուտների գծով ձևավորվող հարկման բազայի նկատմամբ շահութահարկը
հաշվարկվում է նախորդ կետում սահմանված դրույքաչափերով:
Ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողներին վճարված եկամուտների գծով ձևավորվող
հարկման բազայի մասով շահութահարկը, համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի,
հաշվարկում և պահում է հարկային գործակալը, վերջինս տվյալ դեպքում հանդիսանում է
Թողարկողը:
 Պարտատոմսերից ստացվող եկամտի եկամտային հարկով հարկման կարգն ու
նկարագիրը.
Հայաստանի

Հանրապետությունում եկամտային հարկ վճարողներ

են

համարվում

ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝
որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական
եկամուտների մասով:
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար հարկման օբյեկտ է համարվում ՀՀ աղբյուրներից և
(կամ) ՀՀ-ից դուրս գտնվող աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ ՀՀում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների ձեռնարկատիրական եկամուտների.
Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար հարկման օբյեկտ է համարվում ՀՀ աղբյուրներից
ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում
գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ աղբյուրներից
եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց մշտական հաստատությանը վերագրվող
եկամուտների, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական գործունեությունից ստացվող եկամուտների:
Եկամտային հարկով հարկվում է միայն Ընկերության պարտատոմսերի համար վճարված
տոկոսային եկամուտը: Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար հարկման
դրույքաչափը սահմանված է 10%: Ֆիզիկական անձանց եկամուտների մասով եկամտային հարկը
հաշվարկում և պահում է հարկային գործակալը, վերջինս տվյալ դեպքում հանդիսանում է
Ընկերությունը:
Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների հարկման մոտեցումները կարող են փոփոխության
ենթարկվել հարկայն օրենդրության փոփոխությունների արդյունքում: Սույն կետում նշված
տեղեկատվությունը

չի

հանդիսանում

հարկային

խորհրդատվություն

և

ներդրողները

ներդրումային որոշումներ կայացնելիս պետք է հիմնվեն տվյալ պահին գործող ՀՀ հարկային
օրենսգրքի և հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերի վրա և/կամ
օգտվեն

մասնագիտացված

հարկային

խորհրդատվական
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ծառայություններից:

Սույնով

Թողարկողը զերծ է մնում ներդրողների կողմից հնարավոր պահանջներից՝ կապված հարկային
օրենսդրության և հարկման մեխանիզմների կիրառման և/կամ փոփոխության արդյունքում
առաջացած ֆինանսական պահանջների նկատմամբ պատասխանատվության հետ:
2.4 Առաջարկի ժամկետները և պայմանները
2.4.1.

Առաջարկի

պայմանները,

առաջարկի

վիճակագրությունը,

ակնկալվող

ժամանակացույցը և այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկից օգտվելու
համար:
ա. Ընկերության կողմից թողարկվող անվանական պարտատոմսերի ընդհանուր ծավալը
կազմում է՝ 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, քանակը՝ 50,000 (հիսուն հազար) հատ
պարտատոմս, յուրաքանչյուրը 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 36
(երեսունվեց) ամիս շրջանառության ժամկետով:
բ. Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման օրը Ընկերության գործադիր տնօրենի
որոշմամբ կսահմանվի ՀՀ ԿԲ-ի կողմից պարտատոմսերի Ազդագրի գրանցումից հետո մինչև
2018թ.-ի դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ: Ժամկետների հնարավոր փոփոխությունները կարող են
կատարվել Ընկերության Խորհրդի որոշմամբ: Թողարկման և տեղաբաշխման օրերը նույնն են:
Այդ մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի տեղաբաշխումից ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային
օր

առաջ

Թողարկողի

և

Տեղաբաշխողի

պաշտոնական

ինտերնետային

կայքերում՝

www.globalcredit.am և www.renesa.am: Նշված տեղեկությունը կարող է հրապարակվել/տարածվել
նաև այլ միջոցներով:
Թողարկողի պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի
տեղաբաշխման համակարգով, ստանդարտ փակ (եվրոպական)

մեկանգամյա աճուրդի

անցկացման միջոցով՝ համաձայն Բորսայի «Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման
կազմակերպման կանոններ»-ի, ընդ որում աճուրդին ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ
բավարարմամբ հայտեր չեն կարող ներկայացվել:
Աճուրդն անցկացվելու է դրա համար նախատեսված արժեթղթերի և դրամական միջոցների
նախնական

դեպոնացմամբ:

Տեղաբաշխման

ընթացքում

որպես

գնորդ

հանդես

եկող

տեղաբաշխման ցանկացած մասնակից (այսուհետ՝ գնորդ) գործարքներ կարող է կնքել
նախապես

դեպոնացված

նախապես

դեպոնացված

դրամական

միջոցների

արժեթղթերի

սահմաններում,

սահմաններում:

իսկ

Տեղաբաշխման

տեղաբաշխողը՝
նստաշրջանի

ընթացքում գնորդները կարող են կատարել դրամական միջոցների լրացուցիչ դեպոնացումներ և
ապադեպոնացումներ՝ համաձայն Բորսայի «Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններով»
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և ՀԿԴ-ի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության
կանոններով» սահմանված ընթացակարգերի:
գ.

Տեղաբաշխմանը

«Կորպորատիվ

արժեթղթերի

տեղաբաշխման

կազմակերպման

կանոններ»-ով սահմանված կարգով ուղղակիորեն որպես գնորդ կարող են մասնակցել միայն
Բորսայի անդամները, որոնք կարող են հանդես գալ իրենց անունից և իրենց հաշվին կամ իրենց
անունից և հաճախորդի հաշվին: Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները աճուրդին կարող
են մասնակցել Բորսայի անդամների միջոցով՝ վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և
պայմաններով: Բորսայի անդամների ցանկը ներկայացված է Բորսայի պաշտոնական կայքում՝
www.nasdaqomx.am: Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները անհրաժեշտ է, որպեսզի
ուսումնասիրեն Բորսայի տարբեր անդամների կողմից առաջարկվող պայմանները՝ իրենց համար
օպտիմալ տարբերակ գտնելու և իրենց կողմից աճուրդին մասնակցելու գործընթացների
վերաբերյալ առավել սպառիչ և մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար:
դ. Գնորդները պարտատոմսերը ձեռք բերելու նպատակով գնման մրցակցային հայտեր են
ներկայացնում տեղաբաշխման համակարգ՝ տեղաբաշխման օրվա ժամը 11:00-ից մինչև 13:30-ը:
Գնորդները իրավունք ունեն նաև մինչև հայտերի ներկայացման ժամանակաշրջանի ավարտը
հանել Հերթում գտնվող՝ իրենց կողմից ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև փոփոխել դրանցում
նշված պայմանները: Տեղաբաշխողի կողմից կտրման գնի ընտրությունը, հաստատումը և
աճուրդի անցկացումը, որի ընթացքում տեղի է ունենում արժեթղթերով առքուվաճառքի
գործարքների կնքման գործընթացը, տեղի է ունենում մինչև տեղաբաշխման օրվա ժամը 15:00ն: Գնման մրցակցային հայտով գործարքները կնքվում են այն գներով, որոնք նշված են գնման
հայտերում` ըստ գների նվազման հաջորդականության: Միևնույն գին ունեցող հայտերը
բավարարվում են ըստ դրանց տեղաբաշխման համակարգ մուտքագրման ժամանակային
առաջնահերթության:
ե. Որպես գնորդ հանդես եկող տեղաբաշխման ցանկացած մասնակցի կողմից ներկայացված
մրցակցային հայտերում նշված արժեթղթերի ընդհանուր քանակի համար սահմանափակում չկա:
Գնորդը կարող է տեսնել միայն իր կողմից տեղաբաշխման համակարգ ներկայացված բոլոր
գնման հայտերը:
Տեղաբաշխման աճուրդը կարող է հետաձգվել, ընդմիջվել կամ դադարեցվել, աճուրդի
ընթացքում տեխնիկական ընդմիջում կարող է հայտարարվել, ինչպես նաև

տեղաբաշխումը

կարող է չեղյալ համարվել Բորսայի՝ «Առևտրի ընդհանուր կանոններ»-ով և «Կորպորատիվ
արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ»-ով սահմանված ընթացակարգերով
և սահմանված դեպքերում:
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զ. Բորսան

տեղաբաշխման ավարտից հետո տեղաբաշխման արդյունքների մասին

տեղեկատվությունը հրապարակում է իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ համաձայն
Բորսայի՝ «Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ»-ի:
Թողարկողն

իր

պաշտոնական

ինտերնետային

կայքում

(www.globalcredit.am)

տեղաբաշխման ավարտից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակում է
աճուրդի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ներկայացնելով առաջարկությունների
ընդհանուր ծավալը, բավարարված առաջարկությունների ընդհանուր ծավալը, տեղաբաշխված
պարտատոմսերի միջին կշռված գինը (եկամտաբերությունը) և այլն:
է.

Թողարկողի

պարտատոմսերի

դիմաց

սեփականության

իրավունքը

հավաստող

քաղվածքները տրամադրվում են «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի հաշվի
օպերատորի կողմից հաստատված կարգով և ժամկետներում։
2.4.2. Տեղաբաշխման պլանը
ա. Պարտատոմսերի առաջարկն ուղղված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (այդ
թվում որակավորված և ինստիտուցիոնալ ներդրողներին), անհատ ձեռնարկատերերին և
Թողարկողի բաժնետերերին:
բ. Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո 1 ժամվա ընթացքում Բորսայի
իրավասու ստորաբաժանումը Բորսայի՝ «Առևտրի ընդհանուր կանոններ»-ին համապատասխան
ձևակերպում է կնքված գործարքների գրանցման վկայականները և ուղարկում Բորսայի
համապատասխան անդամին:

Իրենց հայտերի բավարարման մասին Բորսայի անդամ

չհանդիսացող ներդրողներն տեղեկանում են Բորսայի այն անդամից, ում միջոցով մասնակցել են
տեղաբաշխման աճուրդին:
2.4.3 Առաջարկի գինը
Տեղաբաշխման

համակարգում

գրանցվելուց

հետո

տեղաբաշխման

մասնակիցները

տեղաբաշխման նստաշրջանի բացման պահից տեղաբաշխման համակարգ են մուտքագրում
պարտատոմսերի գնման հայտերը: Թողարկողը և Տեղաբաշխողը միասին սահմանում են
կտրման նվազագույն գին, որից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվում: Կտրման
գնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառվում է պարտատոմսերի տեղաբաշխման վերաբերյալ
հրապարակվող հայտարարության մեջ:
Բորսայի անդամները, որոնց կազմում կամ անունից հանդես են գալիս գործարքի կողմ
հանդիսացող տեղաբաշխման մասնակիցները պարտավոր են Բորսային վճարել Բորսայի
«Սակագների մասին կանոններով» սահմանված համապատասխան միջնորդավճարները:
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Պարտատոմսերի ձեռք բերման դիմաց գանձվող միջնորդավճարների վերաբերյալ Բորսայի
անդամ չհանդիսացող ներդրողները տեղեկանում են Բորսայի այն անդամից, ում միջոցով
մասնակցել են տեղաբաշխման աճուրդին և ձեռք են բերել տեղաբաշխվող պարտատոմսերը:
2.4.4 Տեղաբաշխումը
ա. Թողարկվող պարտատմսերի տեղաբաշխման համար իրականացվելու է լավագույն
ջանքերի սկզբունքով չերաշխավորված տեղաբաշխում: Չերաշխավորված տեղաբաշխում
իրականացնելու նպատակով Թողարկողը «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերության հետ
2018թ.-ի

սեպտեմբերի

պայմանագիր

20-ին

(Հավելված

համապատասխան

7):

կնքել

է

«Տեղաբաշխման

ծառայություների

Վերջինս

պարտավորվում

է

իրականացնել

Թողարկողի

պայմանագրի

անվանական

մատուցման»
դրույթներին

արժեկտրոնային

ոչ

փաստաթղթային 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ թողարկման ծավալով
պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխում՝ առանց աճուրդի ժամանակ չտեղաբաշխված
պարտատոմսերը

ձեռք

բերելու

պայմանի:

Վերոնշյալ

պայմանագրով

մատուցվող

ծառայությունների դիմաց Թողարկողը պարտավորվում է Տեղաբաշխողին վճարել 6 (վեց) միլիոն
ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միանվագ վճար:
«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերության հասցեն է՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վարդանանց 16,
հեռ.՝ +(374 10) 54 83 83, 54 83 87, ֆաքս՝

+(374 10) 54 83 83, Էլ.փոստ՝ info@renesa.am,

պաշտոնական ինտերնետային կայք՝ www.renesa.am:
բ. Տեղաբաշխման աճուրդի ընթացքում Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները
պարտատոմսեր կարող են ձեռք բերել Բորսայի անդամների միջոցով՝ վերջիններիս կողմից
սահմանված սակագներով և պայմաններով: Բորսայի անդամների ցանկը ներկայացված է
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի պաշտոնական կայքում՝ www.nasdaqomx.am: Իսկ արդեն
երկրորդային շուկայում (տեղաբաշխումից հետո) պարտատոմսերի առքուվաճառքի գործարք
կնքելու համար ներդրողները պետք է դիմեն կա՛մ

ներդրումային ընկերություններին, կա՛մ

բրոքերային ծառայություն մատուցող բանկերին:
Պարտատոմսերում ներդրում կատարող անձինք պետք է ունենան արժեթղթերի հաշիվներ,
որոնք բացվում և սպասարկվում են ՀԿԴ հաշվի օպերատորների միջոցով: ՀԿԴ օպերատորների
ցանկը ներկայացված է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում՝ www.nasdaqomx.am:
Պարտատոմսեր ձեռք բերող անձը, նախքան ներդրում իրականացնելը, պարտավոր է նաև
ցանկացած բանկում իր անվամբ բացել դրամային բանկային հաշիվ (նման հաշիվ չունենալու
դեպքում):
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2.5 Առևտրին թույլտվությունը և առևտրի կազմակերպումը
Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո Թողարկողը հնարավորինս սեղմ
ժամկետում պետք է դիմի Բորսա՝ պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորվող շուկայում
ապահովելու նպատակով: Տեղաբաշխված պարտատոմսերի Բորսայի կողմից ցուցակման
դիմումի

մերժման

պարտավորվում

է

պարագայում
10

(տասը)

թողարկումը

չեղյալ

աշխատանքային

օրվա

է

համարվում
ընթացքում

և
հետ

Ընկերությունը
վերադարձնել

պարտատոմսերի սեփականատերերի վճարած գումարները՝ ներառյալ կուտակված տոկոսները:
Թողարկողը, պարտատոմսերի ցուցակումից հետո, մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ
մասին կհրապարակի իր ինտերնետային կայքում:
Այս պահին Թողարկողի կողմից սույն Ազդագրով գրանցվող պարտատոմսերի առևտուրը
թույլատրված չէ ոչ մի շուկայում:
Թողարկողը պարտատոմսերի տեղաբաշխման ավարտից հետո երկրորդային շուկայում
պարտատոմսերի իրացվելիությունը ապահովելու նպատակով կօգտվի շուկա ստեղծողի (market
maker) ծառայություններից, որոնք կմատուցվեն «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ կողմից՝ համաձայն վերջինիս
հետ կնքվելիք Բորսայում պարտատոմսերի առք ու վաճառքի գնանշումներ կազմակերպելու
վերաբերյալ պայմանագրի:
2.6 Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Սույն բաժնի պատրաստման ընթացքում որպես խորհրդատու հանդես է եկել «ՌԵՆԵՍԱ»
ՓԲԸ-ն: Ներկայացված տեղեկատվությունը չի ենթարկվել ստուգման անկախ աուդիտորի
կողմից, ինչպես նաև նշված տեղեկատվության համար աղբյուր չեն հանդիսացել երրորդ անձինք:
Թողարկողին վարկանշող կազմակերպությունների կողմից որևէ վարկանիշ չի շնորհվել:
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ԲԱԺԻՆ 3. ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
3.1 Անկախ աուդիտորները
Թողարկողը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով յուրաքանչյուր տարի հրավիրում է
արտաքին աուդիտ և անցնում աուդիտորական ստուգում:
Կարևորելով բարձր մասնագիտական և հարուստ փորձառության գործոնը՝ Ընկերության
2013-2016թթ.-երի

ֆինանսատնտեսական

գործունեության

աուդիտորական

ստուգումը

իրականացրել է «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ն, իսկ 2017թ-ին՝ «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն:
«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ -ն հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն գրանցված
և KPMG Europe LLP-ի կողմից վերահսկվող ընկերություն, շվեյցարական KPMG International
Cooperative (“KPMG International”) կազմակերպությանն անդամակցող «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի» անկախ
ֆիրմաների ցանցի անդամ: «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ հասցեն է՝

Հայաստան, 0010,

Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող., 26/1 շենք, «Էրեբունի-Պլազա» բիզնես-կենտրոն 8-րդ հարկ,
հեռախոս՝

+374(10) 566 762, ֆաքս՝ +374(10) 566 762, էլ.փոստ՝ general@kpmg.co.am,

ինտերնետային կայք՝ www.kpmg.am, տնօրեն՝ Տիգրան Գասպարյան:
Ընկերության 2017թ.-ի ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացրել է «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ն: Թողարկողը, ստուգումների արդյունավետության և տեղեկատվության
անաչառության

պահպանման

նպատակով,

նպատակահարմար

է

գտել

2017թ.-ի

ֆինանսատնտեսական գործունեության արտաքին աուդիտը վստահել այլ կառույցի՝ «Գրանթ
Թորնթոն» ՓԲԸ-ին:
«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն գրանցված
ընկերություն, որը Grant Thornton International Ltd (GTIL)-ի անդամ է: «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի
հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0012, Վաղարշյան 8/1, հեռախոս՝ (+37410)
26 09 64, ֆաքս՝ (+37410) 26 09 61, էլ.փոստ՝ gta@am.gt.com, ինտերնետային կայք՝
www.grantthornton.am, տնօրեն-բաժնետեր՝ Գագիկ Գյուլբուդաղյան:
«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի և «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի կողմից Թողարկողի
ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացությունները
2016-2017թթ.-երի համար ներկայացված են համապատասխանաբար Հավելված 3-ում և
Հավելված 2-ում:
Վերջին երեք տարիների ընթացքում Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձանց կողմից
աշխատանքի հրաժարման դեպք չի եղել:
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3.2 Ռիսկային գործոններ
Թողարկողի պարտականությունների կատարումը ուղիղ համեմատական կախվածության
մեջ է իր ֆինանսական վիճակից: Յուրաքանչյուր ընկերության գործունեության հետ կապված
կան

որոշակի

ռիսկեր,

որոնք

կարող

են

ազդեցություն

ունենալ

նրա

ֆինանսական

հնարավորությունների վրա: Թողարկողի պարտատոմսերում ներդրումներ կատարելուց առաջ
յուրաքանչյուր ներդրող ինքնուրույն, կամ եթե անհրաժեշտ է, խորհրդատուի օգնությամբ պետք է
գնահատի ներդրումների հետ կապված իր ռիսկերը:
Հաջորդիվ ներկայացվում են այն ռիսկերի ոչ սպառիչ ցանկը (Թողարկողի և Տեղաբաշխողի
կարծիքով էական համարվող), որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ Ընկերության վրա:
Ընդհանուր ռիսկային գործոններ


Մակրոտնտեսական

ռիսկեր

-

ՀՀ

մակրոտնտեսական

իրավիճակը

և

վարկավորման շուկաների փոփոխությունները կարող են իրենց ազդեցությունն
ունենալ

Թողարկողի

գործունեության

ֆինանսական

արդյունքների

վրա:

Մակրոտնտեսական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունները կարող են
բացասաբար

անդրադառնալ

տնտեսական

ակտիվության

և

բնակչության

եկամուտների մակարդակի վրա, վերջինս իր բացասական ազդեցությունը կունենա
Ընկերության կողմից տնտեսության տարբեր ճյուղերի վարկավորման ծավալների
վրա,

ինչն

էլ

կհանգեցնի

Ընկերության

ֆինանսական

ցուցանիշների,

մասնավորապես եկամուտների և շահույթի նվազմանը:


Քաղաքական

ռիսկեր

-

քաղաքական,

տարածաշրջանային,

ինչպես

նաև

միջազգային աշխարհաքաղաքական իրավիճակների փոփոխությունները իրենց
անմիջական

ազդեցությունն

են

ունենում

Թողարկողի

գործունեության

և

պարտատոմսերի շուկայի վրա:


Օրենսդրական դաշտի փոփոխության ռիսկ - Շուկան կարգավորող և Թողարկողի
գործունեությանը վերաբերող օրենսդրական դաշտի փոփոխությունները կամ նոր
օրենսդրական ակտերի սահմանումը կարող են առաջացնել հավելյալ ծախսեր կամ
ազդել արժեթղթերից ստացվող եկամուտների վրա: Ներդրողը պետք է հաշվի առնի
այն հանգամանքը, որ տվյալ ռիսկը իր մեջ ներառում է նաև հարկերի հաշվարկման
և գանձման հնարավոր փոփոխությունները:
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Թողարկողի հետ կապված ռիսկեր.


Վարկային ռիսկ – սա Թողարկողի նկատմամբ վերջինիս պարտապանների և
փոխառուների կողմից իրենց պայմանագրային պարտավորություների չկատարման
արդյունքում Թողարկողի մոտ ֆինանսական վնասների առաջացման հնարավորությունն
է: Թողարկողը իր վարկային ռիսկը կառավարելու համար մշակել է քաղաքականություն և
ընթացակարգեր, ներառյալ պորտֆելի կենտրոնացվածության սահմանափակմանը
վերաբերող ցուցումները և Վարկային կոմիտեի ստեղծումը, որն ակտիվորեն վերահսկում
է վարկային ռիկսը: Թողարկողը շարունակաբար վերահսկում է առանձին վարկերի
վիճակը

և

կանոնավոր

կերպով

վերագնահատում

է

իր

հաճախորդների

վճարունակությունը, ինչպես նաև սահմանում է մեկ փոխառուի կամ փոխառուների խմբի
նկատմամբ ռիսկի ընդունելի մակարդակի սահմանաչափերը: Ընկերության վարկային
քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և հաստատվում է Ընկերության խորհրդի կողմից:
Ընկերությունը

ընդհանուր

սահմանաչափեր

է

սահմանում

վարկային

պորտֆելի

նկատմամբ՝ նպատակ ունենալով կառավարել պորտֆելի աշխարհագրական, ոլորտային,
ճյուղային և տեսակային կենտրոնացվածության մակարդակը: Կազմակերպության
վարկային պորտֆելի կենտրոնացվածության մակարդակը ըստ վարկատեսակների
միջինից ցածր է, որը հաշվարկվում է ըստ Հերֆինդալ-Հիրշմանի գործակցի (ՀերֆինդալՀիրշմանի գործակիցն ընդունում է արժեքներ 0-1 միջակայքում և բնութագրում է
կենտրոնացվածությունը. 0-ին մոտ արժեքները բնութագրում են կենտրոնացվածության
ցածր աստիճան): Ստորև ներկայացվում է Թողարկողի 2012-2018թթ.-երի համար
վարկային պորտֆելի կենտրոնացվածության գործակիցը՝ ըստ վարկատեսակների.
Կենտրոնացվածության Հերֆինդալ-Հիրշմանի գործակից
Ցուցանիշ
Վարկային պորտֆել
/ըստ
վարկատեսակների/

30.06.2018
0.3091

2017

2016*

0.3273 0.3485

2015

2014

2013

2012

0.3797

0.3768

0.4744

0.4785

* վերահաշվարկված

Ստորև ներկայացվում է Ընկերության հաճախորդներին տրամադրված վարկերի
դասակարգման և վարկային ռիսկի կառավարման համար վնասների և կորուստների
պահուստին կատարվող հատկացումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 2018թ.-ի
հունիսի 30-ի դրությամբ:
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Վարկեր
Ռիսկի դասերը

1. Ստանդարտ
2. Հսկվող
3. Ոչ ստանդարտ
4. Կասկածելի
Ընդամենը

Քանակ
դրամ
6,327
1,353
929
916
9,525

Գումար/հազ.դր/

արտարժույթ
527
24
10
5
566

դրամ
9,388,056
758,732
285,488
269,431
10,701,707

արտարժույթ
2,957,232
86,188
146,220
45,471
3,235,111

Տրված վարկերի գծով պահուստ
մնացորդ/հազ.դր/
%
դրամ
արտարժույթ
դրամ
արտարժույթ
93,881
29,572
1.0%
1.0%
75,873
10,343
10.0%
12.0%
57,098
35,093
20.0%
24.0%
134,716
27,282
50.0%
60.0%
361,568
102,290
3.38%
3.16%

Ընկերության վարկային պորտֆելում դասակարգված (ժամկետանց կամ արժեզրկված)
վարկերի տեսակարար կշիռը 2018թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել է 11.4%:


Իրացվելիության ռիսկ – Իրացվելիությունը Թողարկողի հնարավորությունն է ապահովել
և

բավարարել

դրամական

միջոցների

նկատմամբ

անկանխատեսելի ի հայտ եկող պահանջները՝

սպասվող

(ամենօրյա)

և

ֆինանսական պարտավորությունների

ժամանակին կատարման համար: Այս ամենի տակ հասկացվում է ակտիվները
նվազագույն

ծախսերով

հնարավորությունը:

և

խելամիտ

Թողարկողի

գնով

կողմից

դրամական

իրացվելիության

միջոցների
ռիսկի

վերածելու

կառավարման

նպատակն է ցանկացած պահի ապահովել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ դրամական
միջոցների հոսքերի հետ կապված պարտավորությունները մարելու համար: Թողարկողի
ղեկավարությունը

հատուկ

ուշադրություն

է

դարձնում

իրացվելիության

ռիսկի

վերահսկողությանը/կառավարմանը և այս ռիսկի սահմանափակման համար ներգրավում
է լրացուցիչ դրամական միջոցներ, կառավարում է ակտիվները հաշվի առնելով
իրացվելիության ռիսկը և վերլուծում է ապագա դրամական հոսքերը և իրացվելիությունը
օրական կտրվածքով (իրացվելիության կառավարման տեսանկյունից Թողարկողի
ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների ժամկետային կառուցվածքը 2018թ.-ի հունիսի
30-ի դրությամբ տե՛ս 3.3 կետի ե ենթակետում): Ընկերությունը, իրացվելիության
անկանխատեսելի պահանջներն արագ ու հեշտությամբ բավարարելու նպատակով,
ձգտում է ակտիվորեն պահպանել ֆինանսավորման աղբյուրների տարբերակված և
կայուն կառուցվածքը, մշտապես ապահովում ու պահպանում է իրացվելիության
ցուցանիշը

բարձր

մակարդակի

վրա:

Իրացվելիության

ռիսկի

կառավարման

քաղաքականությունն ուսումնասիրվում և հաստատվում է Ընկերության խորհրդի կողմից:


Արտարժութային ռիսկ – սա առաջանում է փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխության
կամ տատանումների արդյունքում, ինչը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ
Ընկերության ֆինանսական դիրքերի և դրամական հոսքերի վրա: Ընդհանուր առմամբ
39

արտարժույթի ռիսկը ֆինանսական գործիքի իրական արժեքի կամ դրանից ստացվող
դրամական

միջոցների

փոխարժեքների

ապագա

փոփոխության

արտարժույթներով

հոսքերի

տատանման

արդյունքում:

արտահայտված

ռիսկն

Ընկերությունն

ակտիվներ

և

է

արտարժույթի

ունի

մի

շարք

պարտավորություններ:

Արտարժութային դիրքերը վերահսկվում են օրական կտրվածքով:
Ստորև ներկայացվում է փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխության արդյունքում Ն1
(ընդհանուր կապիտալի համարժեքություն) և Ն3 (մեկ փոխառուի գծով ռիսկի
առավելագույն

չափ)

նորմատիվների

մեծությունների

հնարավոր

փոփոխության

վերլուծությունը, որն իրականացվել է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի 10, 20, 30 և 50
դրամով արժեզրկման սցենարների հիման վրա:
31/08/18– ՀՀ ԿԲ փոխարժեք՝ 1 ԱՄՆ դոլար = 483.07 ՀՀ դրամ

Ն1 նորմատիվ %

Ն3 նորմատիվ %

Նվազագույն
12.00

Առավելագույն
25.00

Փաստացի 31.08.2018թ․

15.1%

19.0%

Սցենար 1
ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 10 դրամով
արժեզրկում

15.0%

19.0%

14.9%

19.0%

14.8%

19.0%

14.6%

19.0%

ՀՀ ԿԲ Նորմատիվների սահմանաչափերը

Սցենար 2
ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 20 դրամով
արժեզրկում
Սցենար 3
ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 30 դրամով
արժեզրկում
Սցենար 4
ՀՀ դրամի՝ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 50 դրամով
արժեզրկում



Գործառնական ռիսկ – Թողարկողի գործունեության ընթացքում ի հայտ եկող ռիսկերից
է գործառնական ռիսկը, որը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի վնասների:
Գործառնական ռիսկը պայմանավորված է ընկերության անձնակազմի ոչ համարժեք
հմտությամբ կամ սխալ գործողություններով, ընթացիկ աշխատանքի կազմակերպման և
կատարման

թերություններով,

սարքավորումների

տեխնիկական

անսարքությամբ,

ընթացակարգերի անկատարությամբ։ Գործառնական ռիսկը նվազագույնի հասցնելու
նպատակով Ընկերությունում փաստաթղթավորված կերպով նկարագրված են գրեթե
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բոլոր բիզնես գործընթացները, կազմված են ներքին իրավական ակտեր, սահմանված են
համապատասխան սահմանաչափեր, կիրառվում են կրկնակի ստուգման/ հաստատման
սկզբունքները,

սահմանված

պարբերականություններ:
հանդիսանում

են

Հնարավոր

Թողարկողի

հաշվետվությունների
վնասների

կառուցվածքային

տեսակներ

կանխարգելման

և

միջոցներից

ստորաբաժանումներում

է

ներքին

հսկողության և ռիսկ-մենեջմենթի համակարգերի առկայությունը:


Համբավի ռիսկը – սա այն հավանականությունն է, որ Ընկերության վերաբերյալ
հանրության

բացասական

չհամապատասխանող)

կարծիքը

(իրականությանը

կհանգեցնի

հաճախորդների

համապատասխանող
թվաքանակի

կամ

նվազման,

կոնտրագենտների/հաճախորդների հետ իրականացվող գործառնությունների ծավալի
կրճատման, ծախսատար դատական գործընթացների և եկամտաբերության անկման:
Համբավի ռիսկը կարող է առաջացնել նաև իրացվելիության խնդիրներ, Ընկերության
արժեթղթերի գների անկում և այլն: Ուստի այս առումով Թողարկողը մեծ ուշադրություն է
դարձնում իր գործարար համբավին և բարձր է գնահատում վերջինս՝ իրականացնելով
բոլոր միջոցառումները այն մշտապես բարձր պահելու համար:


Մրցակցային

ռիսկ

կազմակերպություն,
արտասահմանյան
գործունեություն

են

–
մեկ

ՀՀ-ում

գործում

տասնյակից

բանկերի

մի

է

երեք

ավել

բանկ,

շարք

իրականացնում

տասնյակից
ինչպես

նաև

ներկայացուցչություններ,
ՀՀ

ֆինանսական

ավել

վարկային

գրանցված
որոնք

շուկայում:

են

ակտիվ

Թողարկողը

հանդիսանում է խոշոր վարկային կազմակերպություն և իր կողմից կատարվող
գործառնությունների ծավալով շուկայում համարվում է առաջատարներից մեկը: Հարկ է
նշել, որ Թողարկողը գիտակցում է մրցակցային ռիսկը և հաստատուն կերպով
բարելավում է հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման որակը,
օգտագործում է ժամանակակից տեխնոլոգիաները՝ շարունակելով ամրապնդել շուկայում
իր դիրքերը: 31.12.2017թ.-ի դրությամբ ՀՀ գործող վարկային կազմակերպությունների
շարքում Թողարկողը ըստ ընդհանուր ակտիվների մեծության ցուցանիշի զբաղեցնում է 4րդ տեղը:
Ընկերությունը

կձեռնարկի

բոլոր

անհրաժեշտ

միջոցառումները

վերոնշյալ

ռիսկերի

բացահայտման, գնահատման, կառավարման, ինչպես նաև ռիսկային գործոնների ազդեցության
նվազեցման առումով: Այնուամենայնիվ, բացասական ռիսկերի ազդեցությունը նվազեցնելու
նպատակով

ձեռնարկված

միջոցառումների

արդյունավետությունը

չի

երաշխավորվում

Ընկերության կողմից՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շատ դեպքերում ռիսկային
գործոնները Ընկերության հսկողությունից դուրս են:
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3.3 Տեղեկատվություն Թողարկողի մասին
Թողարկողի պատմությունը և զարգացումը
ա. Թողարկողի լրիվ ֆիրմային անվանումն է.
հայերեն՝

«ԳԼՈԲԱԼ

ԿՐԵԴԻՏ»

Ունիվերսալ

վարկային

կազմակերպություն

փակ

բաժնետիրական ընկերություն
ռուսերեն՝ Закрытое акционерное общество Универсальная кредитная организация “ГЛОБАЛ
КРЕДИТ”
անգլերեն՝ “GLOBAL CREDIT” closed joint-stock company universal credit organization
Թողարկողի կրճատ ֆիրմային անվանումն է.
հայերեն՝ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
ռուսերեն՝ ЗАО УКО “ГЛОБАЛ КРЕДИТ”
անգլերեն՝ “GLOBAL CREDIT” UCO CJSC
բ. Թողարկողի պետական գրանցման վայրն է՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, 0054, Սասնա Ծռեր 2
շենք, թիվ 251 տարածք, պետական գրանցման համարը՝ 35, գրանցված՝ 26.10.2010թ.
փոփոխված՝ 10.04.2015թ.,
գ. «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը (համաձայն ՀՀ
կենտրոնական բանկի խորհրդի 26.10.2010թ. թիվ 267Ա որոշման՝ փոփոխված 10.04.2015թ.)
գրանցված ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է «Վաշինգթոն
Քափիթալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ և «Կրեդիտ Յունիոն» ունիվերսալ
վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ միաձուլման արդյունքում: Հիմնադրման առաջին իսկ
օրվանից «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ակտիվ գործունեություն է ծավալում ՀՀ վարկավորման
շուկայում՝ առաջարկելով վարկերի լայն տեսականի հասարակության տարբեր շերտերի և
նպատակների համար:
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն 2014թ.ին ձեռք է բերել նաև ՀՀ գյուղատնտեսության
բնագավառում ակտիվ վարկային գործունեություն ծավալած «Ջի Էֆ Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Ընդ
Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասը, որն էլ այնուհետև ՀՀ օրենսդրության
համաձայն միացել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ին (մասնակիցների/բաժնետերերի
համատեղ ընդհանուր ժողովի 2014թ. հունիսի 09-ի որոշմամբ (արձանագրություն թիվ 03)):
Ներկայումս

ընկերությունը

հանդիսանում

է

«ԿՐԵԴԻՏ

ՅՈՒՆԻՈՆ»,

«ՎԱՇԻՆԳԹՈՆ

ՔԱՓԻԹԱԼ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերությունների և «Ջի Էֆ Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Ընդ
Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի իրավահաջորդը:
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դ. Թողարկողի գտնվելու վայրն է ՀՀ, քաղաք Երևան, 0054, Սասնա Ծռեր 2 շենք, թիվ 251
տարածք
Կապի միջոցները՝ Հեռ.՝

+(374 11) 70 01 00, 70 02 00

Ֆաքս՝

+(374 11) 70 01 00

Էլ.փոստ՝

info@globalcredit.am

Ինտերնետային կայք՝

www.globalcredit.am

Թողարկողի հիմնադրման երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ընկերությունը մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ չունի:
Ընկերությունը փաստացի գործունեություն է սկսել իրականացնել 2010թ.-ի հոկտեմբերի 26ից: «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ի գործունեության
հիմնական նպատակը ՀՀ ֆինանսական շուկայի առաջատար դիրքերում հայտնվելն է,
հանրությանը վարկային գործառնությունների իրականացման լայն հնարավորություններով
ներկայանալն ու նոր վարկատեսակների մշակմամբ ու ներդրմամբ մրցակցային շուկայում լուրջ
դերակատարություն ունենալը:
Թողարկողի ապրանքային նշանն է ՝

,
որը հաստատվել է 27.02.2015թ.-ին ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալության
ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի կողմից:
ե. Վերջին շրջանում Ընկերության հետ տեղի չեն ունեցել այնպիսի դեպքեր, որոնք ներդրողը
կկարևորեր

Ընկերության

իրացվելիության

մասին

պատկերացում

կազմելու

համար:

Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ իրացվելիությունը գտնվում է տնօրինության ուշադրության
կենտրոնում և բոլոր ջանքերը գործադրվում են դրա արդյունավետ կառավարման համար: Ստորև
բերված աղյուսակը ցույց է տալիս Թողարկողի ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների
ժամկետային կառուցվածքը 2018թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ:
հազ․ դրամ

Ցպահանջ

Մինչև 30
օր

214,149

Մինչև մարում մնացած ժամանակը
91-120
121-150
151-180
181- 1
օր
օր
օր
տարի

31-60
օր

61-90
օր

345,889

208,040

305,027

0

2,968,593

1,163,383

33,165

56,788

553,055

432,414

214,149

‐2,622,704

‐955,343

271,862

122,525

‐222,663

‐203,521

1-3 տարի

3 տարուց
ավել

Ընդամենը

3,399,038

13,791,187

20,969,282

5,886,484

5,227,474

4,631,914

20,953,270

‐3,919,130

‐1,828,436

9,159,273

16,012

Տեղաբաշխված
միջոցներ

179,313

330,392

228,893

1,967,354

Ներգրավված
միջոցներ
GAP
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3.4 Բիզնեսի նկարագիրը
3.4.1. Հիմնական գործունեությունը
Թողարկողն իրականացնում է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով, այլ
իրավական ակտերով և իր Կանոնադրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնությունները:
Ընկերությունը

կարող

է

իրավաբանական

անձանցից,

իր

մասնակիցներից,

անհատ

ձեռնարկատերերից, Հայաստանի Հանրապետությունից և համայնքներից, այլ պետություններից,
միջազգային կազմակերպություններից ներգրավել փոխառություններ և կնքել նմանատիպ
գործարքներ:
Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղվածությունը վարկերի տրամադրումն է:
Ընկերությունը ձգտում է դրանք հասանելի դարձնել տնտեսության տարբեր հատվածների,
ինչպես նաև հասարակության լայն շրջանակների համար: Դա է վկայում մատուցվող
ֆինանսական ծառայությունների բազմազանությունը, մասնավորապես՝


Հիփոթեքային վարկեր, այդ թվում՝ սեփական ռեսուրսներով տրամադրում է բնակելի
անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն»
ՓԲԸ հետ համագործակցության շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման,
կառուցապատման

և

վերանորոգման

հիփոթեքային

վարկեր,

իսկ

«Երիտասարդ

ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական ծրագրի շրջանակներում բնակելի անշարժ
գույքի

ձեռքբերման

վարկեր:

Ընկերության

կողմից

տրամադրվում

է

նաև

էներգաարդյունավետ հիփոթեք, որն իր մեջ ներառում է ՝ բնակարանային միկրովարկերը
և էներգաարդյունավետ վերանորոգում իրականացնելու համար տրամադրվող վարկերը:


Ձեռնարկատիրական վարկեր փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման նպատակով, այդ
թվում՝

տնտեսական գործունեության ընդլայնման, տրանսպորտային միջոցների ձեռք

բերման նպատակներով, ինչպես նաև ֆինանսական հոսքերով ապահովված բիզնես
վարկեր:


Սպառողական վարկերի լայն տեսականի, այդ թվում՝ ոսկու գրավադրմամբ վարկեր,
ավտովարկեր, ուսանողական, տուրիստական վարկեր, շարժական և/կամ անշարժ գույքի
գրավադրմամբ վարկեր, թոշակային վարկ և այլն:



Միկրոֆինանսների
տնտեսություններին,

և

գյուղատնտեսական

ինչպես

նաև

վարկերի

Գյուղատնտեսության

շրջանակներում տրամադրվող վարկերը:
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տրամադրում
զարգացման

գյուղական
ծրագրերի



Երաշխիքներ՝

աշխատանքների

կատարման,

կանխավճարի,

հայտի

ապահովման

(մրցույթի մասնակցության), կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) և
այլն,


Պետական և կորպորատիվ արժեթղթերով գործառնություններ և այլն:
Ֆինանսական գործառնությունները Ընկերության կողմից իրականացվում են ինչպես ՀՀ

դրամով, այնպես էլ արտարժույթով կանխիկ և անկանխիկ եղանակներով:
2017թ.֊ի պարտատոմսերի թողարկումից հետո Ընկերությունն աճեցրել է իր վարկային
պորտֆելը և գործարկել է մի շարք նոր վարկատեսակներ, մեծացրել է տրամադրվող
հիփոթեքային և սպառողական վարկերի ծավալները: Արդյունքում սպառողական վարկերի
պորտֆելը 2018թ.֊ի հունիսի 30֊ի դրությամբ 2017թ.֊ի դեկտեմբերի նկատմամբ աճել է ավելի
քան 30%-ով:
Հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում Թողարկողը սկսել է ֆինանսական ծառայություններ
մատուցել նաև մայրաքաղաքից դուրս՝ տրամադրելով «Մարզային» անշարժ գույքի ձեռքբերման,
վերանորոգման և կառուցապատման վարկեր:
Գյուղատնտեսական

վարկավորման

ոլորտում,

բացի

ծրագրային

վարկավորումից,

Ընկերությունը սկսել է տրամադրել «Գյուղական /գյուղատնտեսական վարկեր» նաև սեփական
ռեսուրսներով՝ ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:
Ընկերության կողմից տրամադրված վարկերի և փոխառությունների ծավալների աճի
դինամիկան ներկայացվում է ստորև (Գծապատկեր 1).
Գծապատկեր 1. Թողարկողի տրամադրած վարկերի և փոխառությունների
դինամիկան /հազ.դրամ/
12,578,237 13,001,882
14,000,000
11,003,130
9,578,051
12,000,000
7,570,254
10,000,000
5,668,954
8,000,000
Վարկեր և
5,056,569
6,000,000
փոխառություններ
3,074,421
4,000,000 2,164,038
2,000,000
0
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Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 1-ում Թողարկողի վարկային պորտֆելը գրանցել է
դինամիկ աճ. հատկապես վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում այդ աճը նախորդ տարվա
նկատմամբ կազմել է 14.32%, իսկ գործունեության սկզբի (2010թ.) համեմատ պորտֆելի աճը
2018թ․֊ի հունիսի 30֊ի դրությամբ կազմել է ավելի քան 500.8%:

2018թ.-ի հունիսի 30-ի

դրությամբ 2017թ.-ի նկատմամբ վարկային պորտֆելի աճը կազմել է 3.37%:
Գծապատկեր 2-ում ներկայացված են Ընկերության կողմից տրամադրված վարկերի
ծավալները ըստ հաճախորդների տեսակների (2016թ., 2017թ.), ինչպես նաև հաճախորդների
քանակը

ըստ

վարկատեսակների

(30.06.2018թ.):

Ինչպես

տեսնում

ենք

Ընկերության

հաճախորդների կազմում գերակշռող են անհատ վարկառուները (2016թ.՝ 70.16%, 2017թ.՝
78.57%):
Գծապատկեր 2. Վարկերի ծավալներն ըստ հաճախորդների տեսակների
Տրամադրված վարկերի
ծավալները(%)՝ ըստ
հաճախորդների տեսակների 2017թ.

15.58% 5.85%

Տրամադրված վարկերի ծավալները(%)՝
ըստ հաճախորդների տեսակների
2016թ.

20.75%

Իրավաբանական
անձինք

9.09%

Անհատ
ձեռնարկատերեր

70.16%

Անհատ
ձեռնարկատերեր

78.57%

Իրավաբանական
անձինք

Անհատներ

Անհատներ

Հաճախորդների քանակը (%)՝ ըստ
վարկատեսակների 30.06.2018թ.

3.06% 11.30%
7.19%

Բիզնես վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր

78.45%

Առաջիկա

տարիներին

Ընկերությունը

Գյուղատնտեսական
վարկեր
Սպառողական վարկեր

նախատեսում

է

ակտիվորեն

միջոցառումներ

իրականացնել վարկային պորտֆելի մեծացման ուղղությամբ: Միաժամանակ, Ընկերությունը
քայլեր է ձեռնարկելու, որպեսզի պահպանի տրված վարկերի որակը, բարելավի վարկային
գործիքները և տրամադրի որակյալ ֆինանսական ծառայություններ:
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3.4.2. Հիմնական շուկաներ
3.4.2.1. Ընկերությունն առանձնանում է ՀՀ ֆինանսական շուկայում իր կողմից առաջարկվող
որակյալ ծառայությունների լայն տեսականիով:
հիմնական

շուկաներն

գյուղատնտեսական

և

են

Ընկերության ծառայությունների մատուցման

բնակարանային

սպառողական

վարկավորման,

վարկավորման

ձեռնարկատիրական,

շուկաները:

Հաճախորդներին

տրամադրված վարկերը ըստ վարկի դասերի ներկայացվում են Գծապատկեր 3-ում:
Ինչպես երևում է Գծապատկեր 3-ից Թողարկողի վարկային պորտֆելում մեծ տեսակարար
կշիռ ունեն հիփոթեքային վարկերը՝ կազմելով վարկային պորտֆելի 48.4%-ը և 47.4%-ը
համապատասխանաբար 2016 և 2017թթ.-ին, իսկ 2018թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ՝ 43.8%-ը:
Տրամադրված վարկերի ծավալում համեմատաբար մեծ կշիռ ունեն նաև բիզնես վարկերը՝ 2016թ.ին կազմելով Թողարկողի վարկային պորտֆելի 30%-ը, 2017թ.-ին՝ 21.4%-ը, և 2018թ.ի հունիսի
30-ի դրությամբ՝ 17.5%-ը:
Գծապատկեր 3. Վարկերի ծավալներն ըստ վարկատեսակների/հազ.դրամ/

2012թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ․*

6,169,604
2017թ․

2,380,297
1,588,118

1,210,599
2,836,295

3,687,500

Բիզնես վարկեր

2,786,431

3,367,528

912,629
659,616

3,234,234

3,920,693
846,498
479,048

2,452,604

362,757

3,431,451
2013թ.

923,145
1,531,200

0

1,985,345

1,000,000

335,473

2,000,000

1,689,766

3,000,000

3,092,963

4,000,000

4,916,463

5,000,000

5,462,194

6,000,000

5,961,140

7,000,000

Հիփոթեքային վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկեր
Սպառողական վարկեր

30.06.2018

*վերահաշվարկված

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ընկերության վարկային պորտֆելի գերակշռող մասը
(վերջին տարիներին 43% և ավելի) կազմում են հիփոթեքային վարկերը, ուստի ՀՀ հիփոթեքային
շուկան մշտապես գտնվում է Ընկերության ուշադրության կենտրոնում և իրականացվում են տվյալ
շուկայի ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ:
47

Ֆինանսական ծառայություններ մատուցելիս Ընկերությունն առաջնորդվում է հետևյալ
սկզբունքներով՝ պրոֆեսիոնալիզմ, թափանցիկություն, ճկունություն, արդյունավետություն,
նորարարություն:
Ընկերությունը ձգտում է հաստատել երկարաժամկետ համագործակցություն յուրաքանչյուր
հաճախորդի հետ: Այս նպատակով հաճախորդների հետ իր աշխատանքում ընկերությունը
հավատարիմ է մնում կորպորատիվ քաղաքականության հետևյալ սկզբունքներին.
 Հուսալիություն,

հաճախորդների

որակյալ

սպասարկման

բարձր

մակարդակի

պահպանում, հաճախորդների շահերի պաշտպանություն,
 Հաճախորդների շահերից ելնելով պատասխանատու վարկավորում,
 Համապատասխանություն

օրենքներին,

էթիկայի

նորմերի

և

արդար

համագործակցության կանոնների պահպանում, իր պարտավորությունների ժամանակին
կատարում և դրական հեղինակության ձևավորում,
 Քաղաքական

դաշտում

չեզոքության

պահպանում

և

անկախություն

որևէ

կուսակցությունից և խմբավորումից,
 Գործունեության իրականացում՝ ի շահ հաճախորդների և բաժնետերերի:
3.4.2.2. Թողարկողն իր ակտիվ վարկային քաղաքականությունն իրականացնում է նաև
շնորհիվ տեղական և միջազգային համագործակցող ֆինանսական կազմակերպությունների:
Հիփոթեքային վարկավորման շուկայում Ընկերությունը հանդիսանում է.
1.

«Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման» պետական նպատակային ծրագրի

մասնակից, որն իրականացվում է «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորող
վարկային կազմակերպության հետ մեկտեղ՝ սկսած 2009թ-ից:
2.

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրի

մասնակից, որն իրականացվում է «Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինանսավորող
վարկային կազմակերպության հետ՝ սկսած 2010թ.-ից:
Ընկերությունը հանդիսանում է նաև՝
1.

«Վարկային կազմակերպությունների միության» (ՎԿՄ) անդամ սկսած 2010թ.-ից, թեև

«Ջի-Էֆ-Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ ընդ Քրեդիթ Քոմփանի» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն, որի իրավահաջորդն է
Թողարկողը, հանդիսանում էր ՎԿՄ հիմնադիր-անդամ 2008 թ.-ից:
2. «Ինգո

Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ-ի ապահովագրական գործակալ՝

2010թ.-ից:
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սկսած

Թողարկողը համագործակցում է նաև միջազգային և հայաստանյան հետևյալ կառույցների
հետ՝
1. «Գյուղական Ֆինանսավորման Կառույց-ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» (ԳՖԿԾԻԳ), որը հիմնվել է 2005 թ. հուլիսի 14-ի N 1005-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ որպես
ինքնուրույն կառույց ՀՀ ֆինանսների

նախարարության համակարգում, այնուհետև ՀՀ

Կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1783-Ն որոշմամբ միացման ձևով
վերակազմակերպվել և վերանվանվել է ՀՀ ԿԱ ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ գյուղական ֆինանսավորման
կառույց՝ նպատակ ունենալով ուղղորդել և կառավարել գյուղական տարածքներում Մասնակից
Ֆինանսական

Կառույցների

(ՄՖԿ)

միջոցով

վարկավորման

համար

նախատեսված

փոխառությունները: ԳՖԿ-ԾԻԳ֊ի կողմից իրականացվում է փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի
զարգացմանն ուղղված փոխառության Համաձայնագրերի կնքումը տարբեր ունիվերսալ
վարկային կազմակերպությունների հետ, որոնց շարքում ծրագրին իր ակտիվ մասնակցությունն
է ցուցաբերում Թողարկողը 2014 թ.-ի նոյեմբեր ամսից:
Այս համագործակցության նպատակն է գյուղատնտեսական գործունեության ակտիվացմանը
աջակցելը, գյուղական տարածքներում փոքր և միջին արտադրողների ու ձեռնարկատերերի
համար ֆինանսական միջոցները առավել մատչելի և հասանելի դարձնելը: ԳՖԿ-ԾԻԳ-ի
գործառույթներն

իրականացվում

են

«Գյուղատնտեսության

զարգացման

միջազգային

հիմնադրամի» (ԳԶՄՀ-IFAD) շրջանակներում:
2. ՛՛Արտաքին Ֆինանսական Ծրագրերի Կառավարման Կենտրոն՛՛

պետական հիմնարկ

(ԱՖԾԿԿ), որը հիմնադրվել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի` 2000թ-ի մարտի 29ի թիվ 37 հրամանի համաձայն: Իր գործունեության ընթացքում ԱՖԾԿԿ-ն ղեկավարվում է ՀՀ
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով ու ՀՀ կառավարության ու ՀԲ միջև կնքված վարկային և
դրամաշնորհային
նպատակն

է

համաձայնագրերով

Համաշխարհային

և

բանկի

Կանոնադրությամբ:
կողմից

ՀՀ-ին

ԱՖԾԿԿ-ի

գործունեության

տրամադրված

վարկային

և

դրամաշնորհային միջոցների հաշվին ծրագրերի իրականացումը:
3. «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամ, որը քրիստոնեական շահույթ
չհետապնդող միջազգային կազմակերպություն է: Վերջինիս նպատակն է վերացնել անբավարար
բնակարանային պայմաններն ամբողջ աշխարհում: Հայաստանում Հաբիթաթը սկսել է
գործունեությունը 2000թ.-ին և այժմ իրականացնում է տների և բնակարանների վերակառուցման
ու վերանորոգման ծրագրեր, տրամադրում բնակարանաշինության միկրոֆինանսավորման
ծառայություններ՝ համագործակցելով ֆինանսական կազմակերպությունների հետ:
4. “Frontier Markets Advisory F.Z.E.” ընկերությունը, որը հանդիսանում է FRONTERA CAPITAL
խմբի

անդամ:

Կառույցի

հիմնական

գործունեությունը
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հանդիսանում

է

ֆինանսական

ծառայությունների

(փոխառություններ,

հեջավորման

ծառայություններ,

ֆինանսական

խորհրդատվություն և այլն) մատուցումը աշխարհի տարբեր երկրներում այլ ֆինանսական
կառույցներին՝ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին:
5. «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության» հիմնադրամ,
վերջինս վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության ոլորտների զարգացման
միջավայր

ձևավորող

պետական

կառույց

է,

որը

կայուն

էներգետիկայի

լավագույն

փորձառությունն է ներդնում Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության և անկախության
ապահովման ու տնտեսական աճին նպաստելու համար: Համագործակցելով ՀՎԷԷՀ֊ի հետ
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈւՎԿ-ն հիմնադրամից ներգրաված միջոցներով իրականացնում է արևային
ջրատաքացուցիչների

և

ֆոտովոլտային

կայանների

ֆինանսավորման

ծրագիրը

ՀՀ

չգազաֆիկացված համայնքներում:
Ընկերությունը շարունակելու է աշխատանքը ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային
ֆինանսական հաստատությունների հետ, որոնց հետ համագործակցության արդյունքում
ներգրավված դրամական փոխառու միջոցներն ուղղվում են դեպի երկրի տնտեսության
զարգացման համար առավել կարևոր ճյուղերը, ինչպես նաև ծառայում են ցածր եկամուտ ունեցող
գործարար ակտիվ բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը:
3.4.2.3.

ՀՀ

ֆինանսական

վարկավորման

շուկայում

մրցակցային

դիրքի

առումով

Թողարկողը, ունենալով վարկային ծառայությունների լայն տեսականի, ունի իր ուրույն դերն ու
նշանականությունը: Կազմակերպության բարի համբավը, ճանաչելիության և վստահության
բարձր մակարդակը, մատուցվող ծառայությունների որակը, առավել հասանելի լինելն ու լայն
տեսականիով հանրությանը ներկայանալը հանդիսանում են Ընկերության ռազմավարության
կարևորագույն գործոնները: Վերջինիս մասին վկայում են Կազմակերպության ֆինանսական
ցուցանիշները, որոնք առաջին իսկ տարվանից ցուցաբերում են միայն դրական աճման
միտումներ:
ՀՀ վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված հիփոթեքային վարկերի
պորտֆելում թողարկողի ունեցած մասնաբաժինը ներկայացվում է Գծապատկեր 4-ում:
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Գծապատկեր 4. Թողարկողի մասնաբաժինը ՀՀ վարկային կազմակերպությունների
հիփոթեքային վարկերի պորտֆելում (մլրդ. ՀՀ դրամ)
35
28.62

28.79

30
24.14

25
19.01

19.7

20

ՀՀ վարկային
կազմակերպությունների
պորտֆել
Թողարկողի պորտֆել

20.57

17.41
15
12.19
10
5

9.45
1.21

1.99

3.43

3.1

4.92 5.46

3.92

6.17

5.96

0

Հաշվի

առնելով

վարկային

կազմակերպությունների

քանակը՝

Թողարկողի

կողմից

տրամադրված հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը բավականին մեծ է ՀՀ վարկային
կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ընդհանուր հիփոթեքային վարկերի ծավալում,
մասնավորապես՝ 2016 և 2017թթ.-ներին կազմելով համապատասխանաբար 22.62% և 21.43%,
իսկ 2018թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ՝ 20.82%:
Վարկային կազմակերպությունների ընդհանուր վարկային ներդրումներում Թողարկողի
վարկային պորտֆելի մասնաբաժինը 2010-2018թթ.-ին հետևյալն է.
մլն.ՀՀ դրամ
2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ.*
Վարկային
կազմակերպությունների
վարկային ներդրումներ
Թողարկողի վարկային
պորտֆել
Թողարկողի բաժինը (%)

2017թ.

59 672 81 723 113 504 137 143 167 351 180 649 207 006 262 847

30.06.2018թ․
313 869

2 164

3 074

5 057

5 669

7 570

9 578

11 003

12 578

13 002

3.63

3.76

4.46

4.13

4.52

5.3

5.32

4.79

4.14

*վերահաշվարկված

Թողարկողի ՀՀ վարկային կազմակերպությունների շարքում

զբաղեցրած դիրքը ըստ մի

շարք ֆինանսական ցուցանիշների 30.06.2018թ.-ի դրությամբ հետևյալն է․
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N

Ակտիվներ

Վարկային

Պարտավո-

Հաշվեկշռային

Գործառնական

պորտֆել

րություններ

կապիտալ

եկամուտ

Շահույթ
հարկումից

ROA*

ROE*

հետո

1.
2.
3.
4.
5.

6.

20,445,537

7.

8.

21,976,374

9.

1,330,600

13,001,882

10.

11.

13.2%

12.

264,543

13.
14.
15.

16.

1,530,837

17.
18.
19.
20.
21.

22.

1.4%

*Տեղեկատվության աղբյուր՝ «ԱՌԿԱ» լրատվական գործակալության հաշվետվություն

3.5 Թողարկողի կառուցվածքը
Թողարկողը չի հանդիսանում որևէ խմբի անդամ: Ստորև ներկայացվում է Ընկերության
ներքին վարչակազմակերպչական կառուցվածքը.
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3.6 Զարգացման վերջին միտումները
Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները մրցունակ են և մատչելի
տվյալ շուկայում գործող նմանատիպ ծառայությունների համեմատ: Վերջին հաշվետու տարվա
ավարտից մինչև Ազդագրի ներկայացման օրն ընկած ժամանակահատվածի համար մատուցվող
ծառայությունների սակագների էական աճ չի գրանցվել: Ստորև բերվող աղյուսակում
ներկայացվում

է

տեղեկատվություն,

Թողարկողի
որը

ակտիվապասիվային

պոտենցիալ

ներդրողը

ցուցանիշների

կկարևորեր

վերաբերյալ

ներդրումային

որոշումներ

կայացնելիս:
հազ.դր
2016թ.
Միջոցների ներգրավում
Վարկեր և
8,895,814
փոխառություններ
Միջոցների տեղաբաշխում
Վաճառքի համար
մատչելի ֆինանսական
291,754
ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված
11,003,130
վարկեր

2017թ.

Աճ/Նվազում

%

12,938,601

4,042,787

45.4

370,317

78,563

26.9

12,578,237

1,575,107

14.3

Հաճախորդներին տրված վարկերը 2017թ"֊ի դեկտեմբերի 31֊ի նկատմամբ 2018թ․-ի հունիսի
30-ին ավելացել են 423,645 հազ․ ՀՀ դրամով կամ 3.4%֊ով:
Թողարկողի գործունեության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ իմանալու
համար

ներդրողը

կարող

է

ծանոթանալ

Ընկերության

տարեկան

և

միջանկյալ

հաշվետվություններին, որոնք տեղադրված են Թողարկողի պաշտոնական ինտերնետային
կայքի «Հաշվետվություններ» բաժնում:
3.7 Շահույթի կանխատեսումը կամ գնահատումը
3.7.1 Թողարկողը շահույթի գծով կանխատեսումներն իրականացնում է ելնելով մի շարք
գործոններից: Մասնավորապես հաշվի է առնվում կապիտալի եկամտաբերության գործակիցը,
և վերջինով պայմանավորված շահույթի կանխատեսման կարևորագույն գործոններ են
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դիտարկվում տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը, ինչպես նաև զուտ
մասհանումների ցուցանիշը:
Ավելի դետալային կտրվածքով հիմնական հոդվածների մասով կանխատեսվում են հնարավոր
աճման

միջակայքերը,

որոնցով

և

պայմանավորված՝

եկամուտների

և

ծախսերի

հարաբերակցությունը, զուտ մասհանումների գծով հնարավոր զարգացումները և արդյունքում
շահույթի հնարավոր մեծությունը՝ հիմքում ունենալով կապիտալի եկամտաբերության գործակցի
մեծությունը:
2018 թվականի համար զուտ շահույթի մեծությունը կանխատեսվում է 625 մլն ՀՀ դրամ՝ 1.5
մլրդ

կանոնադրական

կապիտալի

առկայությամբ:

Հաշվի

առնելով

այն

կարևորագույն

հանգամանքը, որ Ընկերության հիմնադիրները պարբերաբար կատարել և պլանավորում են
շարունակել կապիտալի համալրումներ իրականացնել հիմնականում ստացած շահաբաժինների
հաշվին, շահույթի ապագա մեծությունները 2019 և 2020 թվականների համար կանխատեսվում
են համապատասխանաբար 745 մլն և 825 մլն ՀՀ դրամ:
3.7.2 Ընկերության կառավարման մարմինները, Ընկերության կանոնադրությամբ և այլ
իրավական

ակտերով

սահմանված

իրենց

իրավասությունների

շրջանակներում,

հնարավորություն ունեն ազդելու (կառավարելու) Ընկերության գործունեության և շահույթի վրա
ազդող հետևյալ հիմնական գործոնների վրա.


վարկային

քաղաքականություն՝

վարկատեսակների

մշակման

և

ակտիվների

կառավարման առումով,


Ընկերության կողմից ներգրավվող միջոցների ծավալների կառավարում,



Ընկերության

տեխնիկատեխնոլոգիական

բազայի

արդիականացմանն

ուղղված

ներդրումների կառավարում,


աշխատակազմի

քանակի,

վարձատրության,

գործուղման,

խրախուսման

և

վերապատրաստման ծախսերի կառավարում,


Ընկերության

գործունեության

ռիսկերի

կառավարման

արդյունավետ

գործիքների

ներդրման հետ կապված ծախսերի կառավարում,


Ընկերության տարածքային ստորաբաժանումների ընդլայնման և արդիականացման հետ
կապված որոշումների և ծախսերի կառավարում,



Ընկերության կազմակերպաիրավական կառուցվածքի փոփոխություն, վերջինիս հետ
կապված գործառույթների ծախսատարության կառավարում:
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Թողարկողի

կառավարման

մարմինները

կարող

են

արձագանքել,

հանդես

գալ

առաջարկությամբ, սակայն չեն կարող ազդել Ընկերության գործունեության և շահույթի վրա
ազդող հետևյալ հիմնական գործոնների վրա.


ֆինանսական

շուկայում

առաջարկի

և

պահանջարկի

արդյունքում

ձևավորվող

տոկոսադրույքների, դրանց փոփոխությունների և վարքագծի կառավարում,


անհաղթահարելի ուժի ազդեցության գործոնների կառավարում,



փոխարժեքային տատանումների կառավարում,



ՀՀ

ֆինանսական

շուկայում

մրցակցային

հարաբերությունների,

պահանջարկի

արդյունավետ կառավարում և այլն:
3.8 Թողարկողի կառավարման մարմինները և կառավարման մարմինների անդամները
3.8.1. Թողարկողի կանոնադրությամբ սահմանված Ընկերության կառավարման մարմիններն
են՝
ա) ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը
բ) ընկերության խորհուրդը
գ) ընկերության գործադիր տնօրենը
Կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը ներկայացվում է ստորև.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԺՈՂՈՎ

ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԳՈՐԾԱԴԻՐ
ՏՆՕՐԵՆ

Թողարկողի կանոնադրությամբ սահմանված է կառավարման մարմիններին վերապահված
իրավասությունների շրջանակը:
3.8.1.1. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը նրա բաժնետերերի ընդհանուր
ժողովն է: Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանն են
պատկանում.
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ա) Թողարկողի կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների
կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ,
բ) Թողարկողի վերակազմակերպումը (խորհրդի ներկայացմամբ),
գ) Թողարկողի լուծարումը,
դ)

Ամփոփ,

միջանկյալ

և

լուծարման

հաշվեկշիռների

հաստատումը,

լուծարային

հանձնաժողովի նշանակումը,
ե) Թողարկողի խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը
և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,
է) Թողարկողի կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը,
ը) Թողարկողի

վերստուգողի ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ

դադարեցումը, նրա տարեկան աշխատանքային ծրագրի հաստատումը,
թ) Թողարկողի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,
ժ)

Թողարկողի

տարեկան

հաշվետվությունների,

հաշվապահական

հաշվեկշիռների,

շահույթների և վնասների հաշվետվության, տարեկան շահաբաժինների վճարման մասին
որոշման ընդունումը և տարեկան շահաբաժինների չափի և վճարման կարգի հաստատումը,
ժա) Թողարկողի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի վարման կարգի հաստատումը,
ժբ) Թողարկողի կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի
որոշումը, ներառյալ՝ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե
հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության միջոցով (խորհրդի
ներկայացմամբ),
ժգ) բաժնետոմսերի համախմբումն ու բաժանումը (խորհրդի ներկայացմամբ),
ժդ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում խոշոր գործարքների կնքման մասին
որոշման ընդունումը (խորհրդի ներկայացմամբ),
ժե) Թողարկողի խորհրդի անդամների և վերստուգողի վարձատրության պայմանների և
ծախսերի հատուցման կարգի ու պայմանների որոշումը:
Թողարկողի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում նաև
հետևյալ հարցերը, որոնց որոշումների ընդունումը ժողովի որոշմամբ կարող է փոխանցվել
Թողարկողի խորհրդին.
ա. Թողարկողի կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ ՀՀ
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում
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բ. դուստր, կախյալ, հոլդինգային ընկերությունների, այլ կազմակերպությունների, առևտրային
կազմակերպությունների միությունների ստեղծումը և մասնակցությունը դրանց, եթե դա ժողովի
կողմից հաստատման ենթակա խոշոր գործարք չի հանդիսանում:
Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունները չեն կարող փոխանցվել
Խորհրդին, Թողարկողի գործադիր տնօրենին կամ այլ անձանց։
3.8.1.2. Ընկերության խորհուրդն իրականացնում է Թողարկողի գործունեության ընդհանուր
ղեկավարումը՝ իր իրավասությանը վերապահված հարցերի սահմաններում:
Ընկերության խորհրդի նախագահն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
ա. կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները,
բ. գումարում է խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք,
գ. կազմակերպում է խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումը,
դ. Թողարկողի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում նախագահում է Թողարկողի
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներում:
Ընկերության խորհրդի իրավասություններն են՝
ա. Թողարկողի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը և Թողարկողի
քաղաքականությունների ու ներքին կանոնակարգերի հաստատումը,
բ. Թողարկողի վարչակազմակերպական կառուցվածքի և հաստիքացուցակի հաստատումը,
գ. Թողարկողի ամենամյա ծախսերի նախահաշվի ու կատարողականի հաստատումը,
դ. Թողարկողի բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը,
դրանց

օրակարգի

հաստատումը,

ինչպես

նաև

դրանց

գումարման

և

անցկացման

կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման
ապահովումը,
ե. Թողարկողի գործադիր տնօրենի նշանակումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ
դադարեցումը և վարձատրության պայմանների ու կարգի հաստատումը,
զ. Թողարկողի վերստուգողի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման
կարգի և պայմանների, ինչպես նաև Թողարկողի բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան
շահաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի
համար առաջարկությունների նախապատրաստումը,
է. Թողարկողի բաժնետոմսերի դիմաց միջանկյալ շահաբաժինների չափի և վճարման կարգի
սահմանումը,
ը. սույն ենթաբաժնի 3.8.1 կետի (բ), (ժբ) - (ժե) կետերով նախատեսված հարցերի
ներկայացումը բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը,
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թ. Թողարկողի կանոնադրական կապիտալի ավելացումը՝ բաժնետոմսերի անվանական
արժեքի

մեծացման

տեղաբաշխվող

կամ

լրացուցիչ

բաժնետոմսերը

բաժնետոմսերի

չեն

կազմում

տեղաբաշխման

Թողարկողի

արդեն

միջոցով,

եթե

տեղաբաշխված

բաժնետոմսերի 25 (քսանհինգ) և ավելի տոկոսը, և դրանով պայմանավորված Թողարկողի
կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը կամ կանոնադրության
հաստատումը նոր խմբագրությամբ,
ժ. Թողարկողի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը,
ժա. Թողարկողի գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ օրենքով սահմանված կարգով,
ժբ. Թողարկողի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը,
ժգ. Թողարկողի պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը,
ժդ. Թողարկողի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը,
ժե. Թողարկողի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25 (քսանհինգ) – 50 (հիսուն) տոկոսը
կազմող արժեքով խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման կայացումը,
ժզ. շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարք կնքելու մասին որոշման
կայացումը,
ժէ. Թողարկողի տարեկան հաշվետվության նախնական հաստատումը,
ժը.

Թողարկողի

վերստուգողի

կողմից

իրականացվող

ստուգումներին

հատուկ

մասնագետների ներգրավմանը հավանություն տալը:
Թողարկողի Խորհրդի բացառիկ իրավասությունները չեն կարող փոխանցվել Թողարկողի
գործադիր տնօրենին կամ այլ անձանց։
3.8.1.3. Թողարկողի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության
գործադիր տնօրենը: Թողարկողի գործադիր տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագիրն
Թողարկողի անունից կնքում է Ընկերության խորհրդի նախագահը: Ընկերության գործադիր
տնօրենը կարող է ունենալ տեղակալ(ներ):
Ընկերության գործադիր տնօրենն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
ա. ներկայացնում է թողարկողին երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում, պետական և
այլ մարմիններում, այլ կազմակերպություններում,
բ. տնօրինում է Թողարկողի գույքը և ֆինանսական միջոցները, Թողարկողի անունից կնքում
է գործարքներ,
գ. գործում է Թողարկողի անունից առանց լիազորագրի, տալիս է լիազորագրեր,
դ. աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Թողարկողի աշխատողներին, նրանց
նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,
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ե. Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Թողարկողի խորհրդի կողմից հաստատվող
ներքին կանոնակարգերը, Թողարկողի վարչակազմակերպական կառուցվածքը,
զ.

իրականացնում է Թողարկողի գործունեության ղեկավարման հետ կապված այլ

գործառույթներ, որոնց կատարումը վերապահված չէ Թողարկողի մյուս կառավարման
մարմինների իրավասությանը:
3.8.2. Տեղեկություններ Ընկերության կառավարման մարմինների անդամների վերաբերյալ.
Խորհուրդ
Ընկերությունից դուրս
N

Անուն, ազգանուն

Բնակության

Զբաղեցրած

Իրավասություններն ու

կառավարման մարմնի

վայր

պաշտոն

պարտականությունները

անդամի ծավալած
գործունեությունը

1.

Էդուարդ

ՀՀ, ք. Երևան,

Խորհրդի

Իրականացնում է

«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ

Մարության

Վարդանանց

նախագահ

Կազմակերպության

բաժնետեր և խորհրդի

փողոց,

կանոնադրությամբ, ՀՀ

նախագահ,

5ա շենք,

օրենսդրությամբ և

«ՌԵՆՇԻՆ» ՍՊԸ

բնակարան թիվ

«Խորհրդի գործունեության»

մասնակից և գլխավոր
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ներքին կարգով սահմանված

տնօրեն

գործառույթներ (Տե՛ս կից
ներկայացվող
Կանոնադրությունում)
2.

Արայիկ

ՀՀ, ք. Երևան,

Խորհրդի

Իրականացնում է

«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ

Կարապետյան

Քանաքեռ 1

անդամ

Կազմակերպության

բաժնետեր և խորհրդի

փողոց,

կանոնադրությամբ, ՀՀ

անդամ,

տուն 4

օրենսդրությամբ և

«ՌԵՆՇԻՆ» ՍՊԸ

«Խորհրդի գործունեության»

մասնակից և խորհրդի

ներքին կարգով սահմանված

նախագահ

գործառույթներ (Տե՛ս կից
ներկայացվող
Կանոնադրությունում)
3.

Լուիզա

ՀՀ, ք. Երևան,

Խորհրդի

Իրականացնում է

Իգրարյան

Շահումյան

անդամ

Կազմակերպության

7-րդ փողոց,

կանոնադրությամբ, ՀՀ

1-ին նրբանցք,

օրենսդրությամբ և

տուն 4

«Խորհրդի գործունեության»
ներքին կարգով սահմանված
գործառույթներ (Տե՛ս կից
ներկայացվող
Կանոնադրությունում)
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Գործադիր տնօրեն
N

Անուն,

Բնակության

Զբաղեցրած

Իրավասություններն ու

Թողարկող

ազգանուն

վայր

պաշտոն

պարտականությունները

կազմակերպությունից
դուրս ծավալած
գործունեությունը

1.

Լուիզա

ՀՀ, ք. Երևան,

Գործադիր

Իրականացնում է

Իգրարյան

Շահ ումյան

տնօրեն

Ընկերության ընթացիկ

7-րդ փողոց,

գործունեության

1-ին նրբանցք,

ղեկավարումը

տուն 4

3.8.3. Սույն Ազդագրի ներկայացման պահի դրությամբ Թողարկողի և նրա կառավարման
մարմինների անդամների միջև շահերի բախման դեպքեր և հիմքեր չկան:
3.9 Հսկող անձինք
Ընկերության հսկող անձինք են հանդիսանում՝
ա. Գագիկ Նիկոլի Վարդանյանը (անձնագիր GJ600812, տրված 01.05.2015թ, 001- (Կանադա)
կողմից), որպես Թողարկողի բաժնետոմսերի 33.53%-ի սեփականատեր,
բ. Էդուարդ Մուրադի Մարությանը (անձնագիր AK0657349, տրված 16.11.2010թ 011-ի
կողմից), որպես Թողարկողի բաժնետոմսերի 33.33%-ի սեփականատեր,
գ. Արայիկ Ռազմիկի Կարապետյանը (անձնագիր AM0745282, տրված 29.05.2012թ 007-ի
կողմից), որպես Թողարկողի 28.12% բաժնետոմսերի սեփականատեր,
դ. Կարեն Իլյիչի Դարբինյանը (անձնագիր AM0300300, տրված 17.05.2011թ 001-ի կողմից),
որպես Թողարկողի բաժնետոմսերի 5.02%-ի սեփականատեր:
3.10

Տեղեկատվություն

Ընկերության

ակտիվների

և

պարտավորությունների,

ֆինանսական վիճակի, եկամուտների և ծախսերի մասին
3.10.1 Պատմական ֆինանսական տեղեկատվություն
Թողարկողի 2016-2017թթ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ
աուդիտորական

եզրակացությունները

(պատճենները)

ներառված

են

սույն

Ազդագրի

համապատասխանաբար Հավելված 3-ում և Հավելված 2-ում, իսկ 2018թ.-ի առաջին և երկրորդ
եռամսյակների ֆինանսական հաշվետվությունները՝ Հավելված 1-ում: Ներդրողները թողարկողի
ֆինանսական հաշվետվություններին կարող են ծանոթանալ նաև Թողարկողի պաշտոնական
ինտերնետային կայքում՝ www.globalcredit.am :
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3.10.2 Թողարկողի ֆինանսական վիճակի էական փոփոխությունները
Սույն Ազդագրում ներառված վերջին (ամենաթարմ) ֆինանսական հաշվետվության վերջին
օրվանից մինչև Ազդագիրը գրանցման ներկայացնելու օրն ընկած ժամանակահատվածում
Ընկերության ֆինանսական վիճակի էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել:
3.10.3 Դատական, արբիտրաժային և վարչական վարույթների մասին տեղեկատվություն
Սույն

Ազդագրի

գրանցման

ներկայացմանը

նախորդող

12

ամիսների

ընթացքում

Ընկերության ներգրավվածությամբ և նրա ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա
էական ազդեցություն ունեցող դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական վարույթներ
առկա չեն:
3.11 Էական պայմանագրեր
Կազմակերպությունը Ազդագրի գրանցման ներկայացմանը նախորդող վերջին 1 (մեկ)
տարվա ընթացքում իր բնականոն գործունեության շրջանակներից դուրս որևէ պայմանագիր,
որի գինը գերազանցում է Թողարկողի վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական
հաշվետվություններում նշված սեփական կապիտալի արժեքի 5 տոկոսը, չի կնքել և ներկայումս
չունի նաև գործողության մեջ գտնվող նմանատիպ պայմանագիր:
3.12 Փորձագետի, գնահատողի, խորհրդատուի կամ հաշվապահի մասնագիտական
կարծիքը և երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվությունը
Սույն

Ազդագրում

ներկայացվող

պարտատոմսերի

թողարկման

կազմակերպման

պայմանների և այլ հարցերի վերաբերյալ որպես խորհրդատու անդես է գալիս «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸն (ՀՀ, ք.Երևան, Վարդանանց 16, հեռ.՝ +(374 10) 54 83 83, 54 83 87, ֆաքս՝ +(374 10) 54 83 83,
Էլ.փոստ՝ info@renesa.am, պաշտոնական ինտերնետային կայք՝ www.renesa.am): Այլ անձանց
մասնագիտական կարծիք կամ երրորդ անձանցից վերցված տեղեկատվություն սույն Ազդագրում
չի օգտագործվել։
3.13 Այլ տեղեկատվություն
Սույն Ազդագրի կիրառության ողջ ժամկետի ընթացքում թողարկողի կանոնադրությունը,
միջանկյալ

և

տարեկան

ֆինանսական

հաշվետվությունները,

աուդիտորական

եզրակացությունները մշտապես մատչելի են հանրությանը էլեկտրոնային ձևով Թողարկողի
պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ www.globalcredit.am :
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 2-րդ եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 2-րդ եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 2-րդ եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 2-րդ եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 2-րդ եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 1-ին եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 1-ին եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 1-ին եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 1-ին եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
2018թ․ 1-ին եռ․

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Ֆինա
Ֆ անսակ
կան հ
հաշվե
ետվոււթյուն
ններ
Անկա
Ա
խ աո
ուդիտորի և եզրա
ակաց
ցությո
ուն
«ԳԼՈԲ
«
ԲԱԼ ԿՐԵԴ
Կ ԴԻՏ» Ունիվ
Ո վերսա
ալ վարկայի
ին
ետիր
կազմա
կ
ակերպությ
թյուն փակ
փ
բ
բաժն
րական
ընկեր
ը
րությո
ուն
31
3 դեկտեմբերի 2017թ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

3

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 7
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

8

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

10

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

11

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

13

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Անկախ ա
աուդիտ
տորի
ակաց
ցություն
եզրա

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

«ԳԼՈԲԱԼ
Լ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսա
ալ վարկային կազմակերպ
պություն փա
ակ բաժնետի
իրական
ընկերութ
թյան բաժնետ
տերերին

Կարծիք
Մենք աուդիտի ենք ենթարկել
ե
«Գ
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐ
ՐԵԴԻՏ» Ունի
իվերսալ վարկային կազ
զմակերպութ
թյուն
ժնետիրակա
ան ընկերությ
թյան (Ընկերո
ություն) ֆինանսական հաշվետվութ
հ
թյունները, որ
րոնք
փակ բաժ
ներառում
մ են ֆինանս
սական վիճա
ակի մասին հաշվետվութ
թյունը՝ առ 31
3 դեկտեմբե
երի 2017թ․,
ինչպես նաև
ն
այդ ամս
սաթվին ավարտված տա
արվա շահոււյթի կամ վնասի և այլ հա
ամապարփա
ակ
ֆինանսա
ական արդյո
ունքի, սեփական կապիտ
տալում փոփ
փոխություննե
երի և դրամա
ական միջոց
ցների
հոսքերի մասին հաշվ
վետվություն
նները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվութ
հ
թյուններին կից
գրություններ
րը, ներառյա
ալ հաշվապա
ահական հաշվառման նշշանակալի
ծանոթագ
քաղաքականության ամփոփ նկա
արագիրը:
ֆ
ան հաշվետվ
վությունները
ը տալիս են Ընկերությա
ան` 2017թ.
Մեր կարծիքով` կից ֆինանսակա
բերի 31-ի դրությամբ ֆին
նանսական վիճակի և նույն ամսաթ
թվին ավարտ
տված տարվա
ա
դեկտեմբ
ֆինանսա
ական արդյո
ունքների ու դրամական
դ
հ
ճշմ
մարիտ և իրական պատ
տկերը՝
միջոցների հոսքերի
համաձայյն Ֆինանսա
ական հաշվե
ետվությունների միջազգ
գային ստան
նդարտների (ՖՀՄՍ-ներ):

Կարծիքի
ի հիմք
ներին (ԱՄՍ
Մենք աուդիտն անցկ
կացրել ենք աուդիտի մի
իջազգային ստանդարտ
ս
Ս-ներ)
ատասխան: Այդ ստանդա
արտներից բխող
բ
մեր պատասխանա
ատվությունը
ը լրացուցիչ
համապա
նկարագր
րված է այս եզրակացութ
ե
թյան՝ «Աուդի
իտորի պատ
տասխանատ
տվությունը ֆինանսակա
ֆ
ան
հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի համար»
հ
բաժ
ժնում: Մենք անկախ ենք
ք Ընկերությյունից`
համաձայյն Հաշվապա
ահների էթի
իկայի միջազ
զգային ստա
անդարտների
ի խորհրդի կողմից
կ
հրապարակված «Պր
րոֆեսիոնալ հաշվապահ
հի էթիկայի կանոնագրք
կ
քի» (ՀԷՄՍԽ կանոնագիրք),
անել ենք էթ
թիկայի այլ պահանջները
պ
ը՝ համաձայն
ն ՀԷՄՍԽ կա
անոնների և Հայաստան
նի
և պահպա
Հանրապ
պետությունոււմ ֆինանսա
ական հաշվետվություննե
երի աուդիտին վերաբեր
րող էթիկայի
ի
պահանջն
ների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռ
ռք ենք բերելլ բավարար համապատա
ասխան
աուդիտո
որական ապացույցներ՝ մեր
մ կարծիքն արտահայյտելու համա
ար:

Աուդիտի
ի առանցքա
ային հարցե
եր
Աուդիտի առանցքայի
ին հարցերն
ն այն հարցերն են, որոնք
ք, մեր մասն
նագիտական
ն դատողութ
թյան
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համաձայն, առավել նշանակալի էին ընթացիկ ժամանակաշրջանի ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում: Այդ հարցերը դիտարկվել են ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտի համատեքստում՝ որպես մեկ ամբողջություն, և ֆինանսական
հաշվետվությունների վերաբերյալ կարծիք ձևավորելու նպատակով: Մենք չենք տրամադրում
առանձին կարծիք այդ հարցերի վերաբերյալ:

Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստի ձևավորում
(ներկայացված է ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 17-ում)
Վարկերի արժեզրկման գծով պահուստը հանդիսանում է աուդիտի առանցքային հարց՝
հաճախորդներին տրված վարկերի նշանակալի լինելու, ինչպես նաև արժեզրկման գնահատման
հիմքում ընկած ենթադրությունների սուբյեկտիվության պատճառով: Տարբեր դատողությունների
և ենթադրությունների կիրառումը կարող է հանգեցնել վարկերի արժեզրկման գծով պահուստի
գնահատման և ձևավորման էականորեն տարբեր արդյունքների, ինչը կարող է էական
ազդեցություն ունենալ Ընկերության ֆինանսական արդյունքների վրա: Դատողությունները և
ենթադրությունները կարող են վերաբերել արժեզրկման օբյեկտիվ հայտանիշերի
գնահատմանը, վարկառուների ֆինանսական վիճակի, ակնկալվող դրամական միջոցների
հոսքերի, գրավների արժեքի և իրացման ժամկետների, ինչպես նաև կրած, սակայն դեռևս
չբացահայտված վնասների գնահատմանը:
Անհատապես էական վարկերի գծով ձևավորված արժեզրկման պահուստների գնահատման
համար մեր կողմից կիրառված ընթացակարգերը ներառել են արժեզրկման բացահայտման և
քանակական գնահատման հիմքում ընկած դատողությունների և ենթադրությունների,
գրավների շուկայական արժեքների ուսումնասիրությունները, ակնկալվող դրամական
միջոցների հոսքերի կանխատեսումները և այլն:
Խմբային արժեզրկման արդյունքում ձևավորված պահուստների ճշգրտության գնահատման
համար մենք ուսումնասիրել ենք գործող վերահսկողության մեխանիզմների կառուցվածքը և
արդյունավետությունը, դուրսգրումների և ժամկետանց օրերի հաշվառումը, խմբային
արժեզրկման հաշվարկի հիմքում ընկած մոդելները և ենթադրությունները:
Մեր կողմից նաև կիրառվել են ընթացակարգեր ուղղված ֆինանսական հաշվետվություններում
վարկային ռիսկին, արժեզրկման պահուստի ձևավորման ենթադրություններին և
դատողություններին վերաբերող բացահայտումների գնահատմանը:

Այլ հանգամանք
Ընկերության 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները աուդիտի են ենթարկվել այլ աուդիտորի կողմից, որը չձևափոխված
կարծիք է արտահայտել այդ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ 2017 թվականի
մարտի 23-ին:

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

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

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի
համար
Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական
հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ
դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել
մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն։ Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր
մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան
իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է:
Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և
համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին
վերցրած կազդեն ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ֆինանսական
հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:
ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք
մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն:
Բացի այդ, մենք.
 Հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական
հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք
աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք
բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են
հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական
խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել
հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ
ներկայացումներ կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:
 Ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին վերահսկողության մասին պատկերացում՝
տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու
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և ոչ թե
թ Ընկերությ
թյան ներքին վերահսկող
ղության արդ
դյունավետոււթյան վերաբ
բերյալ կարծ
ծիք
արտա
ահայտելու համար:
 Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվ
վառման կիրառված քաղ
ղաքականութ
թյան տեղին
ն
ը, ինչպես նա
աև ղեկավար
րության կատ
տարած հաշշվապահակա
ան հաշվառմ
ման
լինելը
գնահա
ատումների և կից բացա
ահայտումների խելամտո
ությունը:
 Եզրահանգումներ
ր ենք կատա
արում ղեկավ
վարության կողմից
կ
հաշվ
վապահական հաշվառմա
ան
դհատության
ն հիմունքի կիրառման
կ
տ
տեղին
լինելո
ու վերաբերյալ և, հիմնվ
վելով
անընդ
ձեռքբ
բերված աուդ
դիտորական
ն ապացույցն
ների վրա, գնահատում
գ
ենք՝ արդյոք
ք առկա է
դեպքե
երի կամ հա
անգամանքնե
երի հետ կապված էակա
ան անորոշոււթյուն, որը կարող
կ
է
նշանա
ակալի կասկ
կած հարուցե
ել Ընկերությյան անընդհ
հատ գործելո
ու կարողութ
թյան վերաբե
երյալ:
Եթե մենք
մ
եզրահա
անգում ենք, որ առկա է էական անո
որոշություն, ապա մեզա
անից
պահա
անջվում է աո
ուդիտորի եզ
զրակացությյունում ուշադրություն հր
րավիրել ֆի
ինանսական
հաշվե
ետվությունների համապ
պատասխան բացահայտ
տումներին, կամ,
կ
եթե այդ
դպիսի
բացահայտումներ
րը բավարար
ր չեն, ձևափ
փոխել մեր կա
արծիքը: Մեր եզրահանգ
գումները
հիմնվ
ված են մինչև
և մեր եզրակ
կացության ամսաթիվը
ա
ձ
ձեռքբերված
ծ աուդիտորական
ապաց
ցույցների վր
րա: Սակայն ապագա դե
եպքերը կամ
մ իրավիճակ
կները կարող
ղ են ստիպել
Ընկեր
րությանը դա
ադարեցնել անընդհատո
ա
ության հիմոււնքի կիրառո
ումը:
 Գնահատում ենք ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունների
ի ընդհանուր
ր ներկայացումը,
բ
ւթյունը, ներա
առյալ բացա
ահայտումներ
րը, ինչպես նաև
ն
կառոււցվածքը և բովանդակու
ֆինան
նսական հա
աշվետվությունների հիմք
քում ընկած գործարքներ
գ
րի ու դեպքե
երի ճշմարիտ
տ
ներկա
այացումը:
ծ
Այլ հարցե
երի հետ մեկ
կտեղ մենք տեղեկացնո
տ
ւմ ենք կառա
ավարման օղ
ղակներում ներգրավվա
ն
անձանց աուդիտի առաջադրանք
քի պլանավո
որված շրջանակների և ժամկետներ
րի, ինչպես նաև
ն
ի ընթացքում
մ հայտնաբե
երված նշանա
ակալի հարց
ցերի մասին,, ներառյալ ներքին
ն
աուդիտի
վերահսկողությանը վերաբերող
վ
նշանակալի թերությունն
ները:
արման օղակներում ներգ
գրավված ան
նձանց տրա
ամադրում են
նք հավաստի
իացում, որ մենք
մ
Կառավա
պահպան
նել ենք անկախության վերաբերյալ
վ
էթիկայի պա
ահանջները,, ինչպես նա
աև նրանց
տեղեկաց
ցնում ենք մե
եր բոլոր հարաբերությունների կամ այլ հարցերի մասին, որ
րոնք, ըստ
ողջամիտ
տ ենթադրութ
թյան, կարող
ղ են անդրա
ադառնալ մեր
ր անկախութ
թյան վրա և, որտեղ
կիրառելի
ի է, անկախո
ության պահ
հպանմանն ուղղված
ո
միջջոցառումներ
րի վերաբերյյալ:
Կառավա
արման օղակներում ներգ
գրավված ան
նձանց ներկ
կայացված հարցերից մե
ենք
առանձնա
ացնում ենք այն հարցեր
րը, որոնք հա
ամարվել են առավել նշա
անակալի ընթացիկ
ժամանակաշրջանի ֆինանսակա
ֆ
ան հաշվետվ
վությունների
ի աուդիտի ընթացքում,
ը
ար,
և, հետևաբա
ի առանցքային հարցեր են: Այս հարցերը նկարա
ագրում ենք աուդիտորի
աուդիտի
եզրակաց
ցությունում, եթե օրենսդ
դրությամբ կամ իրավակ
կան ակտերո
ով չի արգելվ
վում տվյալ
հարցի հա
անրային բա
ացահայտում
մը, կամ, երբ
բ խիստ բացառիկ հանգամանքներո
ում մենք որո
ոշում
ենք, որ տվյալ
տ
հարցե
երը չպետք է ներկայացվ
վեն աուդիտորի եզրակա
ացությունում
մ, քանի որ
կարող է ողջամտորե
են ակնկալվե
ել, որ դրանց
ց ներկայացմ
ման հետ կա
ապված բացասական
քներն ավելի
ի շատ կլինե
են, քան դրա
անց ներկայա
ացմամբ պայյմանավորվա
ած հանրայի
ին
հետևանք
օգուտը:
ա
առ
ռաջադրանք
քի պատասխ
խանատուն հանդիսանու
հ
ւմ է Արմեն Հովհաննիսյա
Հ
անը:
Անկախ աուդիտի
Գագիկ Գյուլբուդաղյա
Գ
ան

Արմեն Հո
ովհաննիսյա
ան

Տնօրեն

Առաջանդ
դրանքի պատասխանատ
տու

12 մարտի
ի 2018թ.
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Շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2017թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
Ծանոթ.
տարի

2016թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարի
(վերահաշվարկված)

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

6

2,707,698

1,812,496

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

6

(932,525)

(781,395)

1,775,173

1,031,101

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

7

34,378

24,504

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

7

(28,342)

(9,312)

6,036

15,192

8,510

6,629

18,397

-

Զուտ կոմիսիոն և այլ եկամուտներ

Զուտ առևտրային եկամուտ

8

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ
օգուտ
Այլ եկամուտներ

9

201,414

151,422

Արժեզրկման ծախս

10

(824,128)

(397,530)

Անձնակազմի գծով ծախսեր

11

(298,140)

(223,124)

Այլ ծախսեր

12

(285,345)

(200,348)

601,917

383,342

(125,672)

(84,453)

476,245

298,889

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական
ակտիվների իրական արժեքի զուտ փոփոխություն

5,858

3,956

Ընդամենը տարվա այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

5,858

3,956

482,103

302,845

Շահույթ մինչև հարկումը
Շահութահարկի գծով ծախս
Տարվա շահույթ

13

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք
Հոդվածներ, որոնք հետագայում
վերադասակարգվելու են շահույթում կամ վնասում

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական
արդյունք
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31 դեկտեմբերի 2017թ.

7

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2016թ. հունվարի
2017թ. 2016թ. դեկտեմբերի
1-ի դրությամբ
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
Ծանոթ. 31-ի դրությամբ (վերահաշվարկված) (վերահաշվարկված)
Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

14

213,634

490,358

82,174

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումներ
- Ընկերության մոտ պահվող

15

370,317

291,754

270,135

- Հետգնման պայմանագրերով
գրավադրված արժեթղթեր

15

3,018,562

-

-

Հակադարձ հետգնման
պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարներ

16

-

101,136

-

Հաճախորդներին տրված վարկեր
և փոխատվություններ

17

12,578,237

11,003,130

9,683,729

Հիմնական միջոցներ

18

107,886

54,806

64,056

Ոչ նյութական ակտիվներ

19

85,266

91,257

91,186

Հետաձգված հարկային ակտիվ

13

-

5,316

1,629

Բռնագանձված գրավ

20

155,142

-

57,600

Այլ ակտիվներ

21

62,407

23,502

29,138

16,591,451

12,061,259

10,279,647

Ընդամենը՝ ակտիվներ

Պարտավորություններ և սեփական
կապիտալ
Պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ

22

12,938,601

8,895,814

8,056,848

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

23

1,482,211

1,180,994

591,149

-

69,858

191,307

28,045

8,256

34,548

Փոխանցված, սակայն
չապաճանաչված վարկերի գծով
վճարվելիք գումարներ
Ընթացիկ հարկի գծով
պարտավորություն
Հետաձգված հարկային
պարտավորություն

13

27,590

-

-

Այլ պարտավորություններ

24

118,213

81,649

83,952

14,594,660

10,236,571

8,957,804

Ընդամենը՝ պարտավորություններ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Սեփական կապիտալում
փոփոխությունների մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ

Վաճառքի համար
մատչելի ներդրումԲաժնետիրական ների գծով վերագնահատման պահուստ
կապիտալ

Հաշվեկշիռը 2016թ. հունվար 1-ի
դրությամբ

Չբաշխված
շահույթ

Ընդամենը

1,000,000

4,917

316,926

1,321,843

500,000

-

-

500,000

-

-

(300,000)

(300,000)

500,000

-

(300,000)

200,000

-

-

298,889

298,889

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումների իրական արժեքի
զուտ փոփոխություն

-

3,956

-

3,956

Ընդամենը տարվա
համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

-

3,956

298,889

302,845

Հաշվեկշիռը 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
(վերահաշվարկված)

1,500,000

8,873

315,815

1,824,688

Շահաբաժիններ բաժնետերերին

-

-

(310,000)

(310,000)

Սեփականատերերի հետ
գործարքներ

-

-

(310,000)

(310,000)

Տարվա շահույթ

-

-

476,245

476,245

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումների իրական արժեքի
զուտ փոփոխություն

-

5,858

-

5,858

Ընդամենը տարվա
համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

-

5,858

476,245

482,103

1,500,000

14,731

482,060

1,996,791

Բաժնետիրական կապիտալի
ավելացում
Շահաբաժիններ բաժնետերերին
Սեփականատերերի հետ
գործարքներ
Տարվա շահույթ
Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունք

Հաշվեկշիռը 2017թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
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Դրամական միջոցների հոսքերի մասին
հաշվետվություն
2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
31-ին ավարտված
տարի
տարի

Հազար ՀՀ դրամ

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Ստացված տոկոսներ

2,607,656

1,764,212

Վճարված տոկոսներ

(905,742)

(766,360)

Ստացված կոմիսիոն և այլ վճարներ

34,378

24,504

Վճարված կոմիսիոն և այլ վճարներ

(28,342)

(9,312)

18,397

-

8,510

5,142

200,589

138,904

Վճարումներ աշխատակիցների և նրանց անունից

(270,934)

(214,687)

Այլ ծախսեր

(254,156)

(180,067)

Դրամական միջոցների հոսքեր նախքան գործառնական
ակտիվներում և պարտավորություններում
փոփոխությունները

1,410,356

762,336

(2,572,443)

(1,815,367)

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարներ

101,136

(100,913)

Այլ ակտիվներ

(51,572)

14,574

9,650

(10,775)

(1,102,873)

(1,150,145)

(74,440)

(115,421)

(1,177,313)

(1,265,566)

(78,278)

(10,942)

-

57,600

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ օգուտ
Զուտ առևտրային եկամուտ
Այլ եկամուտներ

(Ավելացում)/նվազում գործառնական ակտիվներում
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ

Ավելացում/(նվազում) գործառնական
պարտավորություններում
Այլ պարտավորություններ
Զուտ դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական
գործունեությունից մինչև շահութահարկը
Վճարված շահութահարկ
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր
Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք
Բռնագանձված գրավների իրացում
Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրացում

165,038

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների ձեռքբերում

(3,194,725)

-

Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

(3,107,965)

46,658

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

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

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքեր
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկում
Մուտքեր պարտքային արժեթղթերի թողարկումից
Թողարկված պարտատոմսերի մարում
Վարկերի և փոխառությունների ստացում

-

500,000

783,860

686,510

(486,864)

(100,000)

5,981,354

9,633,179

(1,962,876)

(8,795,581)

Վճարված շահաբաժիններ

(310,000)

(300,000)

Ֆինանսական գործունեությունից զուտ դրամական
միջոցների հոսքեր

4,005,474

1,624,108

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ
աճ/(նվազում)

(279,804)

405,200

490,358

82,174

3,080

2,984

213,634

490,358

Վարկերի և փոխառությունների մարում

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական
միջոցների և դրանց համարժեքների վրա
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (ծանոթ.14)

13-ից 72 էջերում ներկայացված ծանոթագրությունները կազմում են ֆինանսական հաշվետվությունների
բաղկացուցիչ մասը:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

12

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից
ծանոթագրություններ
1

Գործունեության բնույթը և ընդհանուր տեղեկություններ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպութուն ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝
Ընկերություն) ստեղծվել է 2010թ. Հոկտեմբերի 26-ին «Վաշինգթոն Քափիթալ» ունիվերսալ
վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ և «Կրեդիտ Յունիոն» ունիվերսալ վարկային
կազմակերպություն ՓԲԸ-ի միաձուլման արդյունքում և հանդիսանում է փակ բաժնետիրական
ընկերություն՝ գործելով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) օրենսդրության
շրջանակներում: Ընկերությունը գրանցվել է 2010թ. Հոկտեմբերի 26-ին ՀՀ կենտրոնական
բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից N 35 արտոնագրային համարով:
Ընկերության հիմնական գործունեությունը միկրո և միջին չափի վարկերի տրամադրումն է
անհատներին և իրավաբանական անձանց Հայաստանի Հանրապերտությունում:
Ընկերության գրասենյակը գտնվում է Երևանում: Ընկերությունը մասնաճյուղեր չունի:
Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սասնա Ծռեր 2 շենք, թիվ 251
տարածք:

2

Գործարար միջավայր

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

3

Հաշվետվությունների պատրաստման հիմունքները

3.1

Համապատասխանությունը

Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են համաձայն Ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ), որոնք հաստատվել են
Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտների Խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից և
Մեկնաբանությունների՝ հաստատված Ֆինանսական Հաշվետվությունների
Մեկնաբանությունների Միջազգային Կոմիտեի կողմից (ՖՀՄՄԿ):
Ընկերությունը պատրաստում է իր հաշվետվությունները ՀՀ գործող օրենսդրության և
հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների պահանջներին
համապատասխան: Սույն ֆինանսական հաշվետվությունները հիմնված են Ընկերության
հաշվառման գրանցումների վրա, որոնք ճշգրտվել և վերադասակարգվել են ՖՀՄՍ-ին
համապատասխանեցնելու նպատակով:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

13

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
3.2

Չափման հիմունքները

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

3.3

Գործառնական և ներկայացման արժույթ

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

3.4

Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաներկայացում

2017թ. ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս Ընկերության ղեկավարությունը
վերաներկայացրել է 2016թ. և 2015թ. ժամանակաշրջանների ֆինանսական
հաշվետվությունները: Վերաներկայացման համար հիմք է հանդիսացել Ընկերության վաճառքի
համար մատչելի արժեթղթերի վերագնահատման պահուստի, Ընկերության կողմից
ներգրավված միջոցների ամորտիզացված արժեքների (ներառյալ նշված կետերի հետ կապված
հետաձգված հարկերի) վերահաշվարկումը:
Տարաժամկետ վճարման պայմանով վաճառված գույքի գծով ձևավորված դեբիտորական
պարտքերը «այլ ակտիվներից» և ֆակտորինգի գծով ստացվելիք գումարիները
վերադասակարգվել են և սույն ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացվել են
«Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ» հոդվածում:
Ֆինանսական հաշվետվությունները, նախորդ տարիների համադրելի տեղեկատվությունը
ներառյալ, ներկայացված են այնպես, կարծես ուղղումը կատարվել է այն ժամանակաշրջանում,
որի ընթացքում առաջացել է դրա կատարման անհրաժեշտությունը: Հետևաբար, յուրաքանչյուր
ներկայացված ժամանակաշրջանին վերաբերող ուղղման գումարը վերագրվում է այդ տարվա
ֆինանսական տեղեկատվությանը: Ֆինանսական հաշվետվությունների համադրելի
տեղեկատվության նախորդող ժամանակաշրջաններին վերաբերող ուղղման գումարը
ճշգրտվում է ամենավաղ ներկայացված ժամանակաշրջանում: Այնուամենայնիվ, կատարված
ուղղումն ազդեցություն չի ունեցել 2015թ. ֆինանսական արդյունքի վրա:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
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Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2016թ.
դեկտեմբերի
31-ի
դրությամբ

Վերահաշվարկ

Վերադասակարգում

2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
(վերահաշվարկված)

10,951,178

-

51,952

11,003,130

25,507

-

(25,507)

-

4,120

1,196

-

5,316

49,947

-

(26,445)

23,502

8,903,132

(7,318)

-

8,895,814

22,746

(13,873)

-

8,873

293,428

22,387

-

315,815

Ակտիվներ
Հաճախորդներին
տրված վարկեր և
փոխատվություններ
Ֆակտորինգի գծով
ստացվելիք գումարներ
Հետաձգված հարկային
ակտիվ
Այլ ակտիվներ
Պարտավորություններ և
սեփական կապիտալ
Վարկեր և
փոխառություններ
Այլ պահուստներ
Չբաշխված շահույթ

Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. հունվարի
1-ի դրությամբ

Վերադասակարգում

2016թ. հունվարի
1-ի դրությամբ
(վերահաշվարկված)

9,578,051

105,678

9,683,729

Ֆակտորինգի գծով
ստացվելիք գումարներ

70,473

(70,473)

-

Այլ ակտիվներ

64,343

(35,205)

29,138

Ակտիվներ
Հաճախորդներին տրված
վարկեր և
փոխատվություններ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվություն
Հազար ՀՀ դրամ
2016թ.
դեկտեմբերի 31-ին
ավարտված
տարվա համար

Վերահաշվարկ

Վերադասակարգում

2016թ. դեկտեմբերի
31-ին ավարտված
տարվա համար
(վերահաշվարկված)

1,795,155

17,341

-

1,812,496

(788,713)

7,318

-

(781,395)

19,146

-

(12,517)

6,629

Այլ եկամուտներ

138,905

-

12,517

151,422

Շահութահարկի գծով
ծախս

(82,181)

(2,272)

-

(84,453)

Տոկոսային և նմանատիպ
եկամուտներ
Տոկոսային և նմանատիպ
ծախսեր
Զուտ առևտրային
եկամուտ

3.5

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության և
ներկայացման փոփոխություններ

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


Բացահայտման նախաձեռնություն (ՀՀՄՍ 7 փոփոխություններ)



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



2012-2014թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ տարբեր չափանիշներով (ՖՀՄՍ
12 փոփոխություններ)

3.6

Ընկերության կողմից դեռևս չկիրառվող ստանդարտներ և
մեկնաբանություններ

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

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

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում
ՖՀՄՍ 9-ը ներառում է ֆինանսական ակտիվների դասակարգման և չափման նոր մոտեցում,
որը արտացոլում է այդ ակտիվների կառավարման համար օգտագործվող բիզնես մոդելը և
դրանց հետ կապված դրամական միջոցների հոսքերի առանձնահատկությունները:
ՖՀՄՍ 9-ը ֆինանսական ակտիվների համար ներառում է երեք հիմնական դասակարգում՝
ամորտիզացված արժեքով չափվող, իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ եկամտի միջոցով
չափվող (FVOCI) և իրական արժեքով՝ շահույթի և վնասի միջոցով չափվող (FVTPL):
Ընկերությունը, բաժնային գործիքների համար, որոնք չեն պահվում առևտրային
նպատակներով, սկզբնական ճանաչման պահին կարող է կատարել իրականան արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով (FVOCI) չափելու անհակադարձելի
ընտրություն: Այս ընտրությունը յուրաքանչյուր ներդրման համար կատարվում է առանձին:
Սկզբնական ճանաչման պահին ֆինանսական ակտիվները դասակարգվում են վերը նշված
դասերից մեկում: ՖՀՄՍ 9-ի կիրառմամբ դադարեցվում են ՀՀՄՍ 39-ով սահմանվող՝ մինչև
մարման ժամկետը պահվող, վարկեր և դեբիտորական պարտքեր, վաճառքի համար մատչելի և
իրական արժեքով՝ շահույթ կամ վնասի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների
դասակարգումները:
ՖՀՄՍ 9-ը կանդրադառնա 1 հունվարի 2018թ-ի դրությամբ պահվող ֆինանսական ակտիվների
դասակարգման և չափման վրա հետևյալ կերպ.
-

-

-

Հաճախորդներին տրված վարկերը, որոնք ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն դասակարգված են որպես
վարկեր և դեբիտորական պարտքեր և չափվում են ամորտիզացված արժեքով, համաձայն
ՖՀՄՍ 9-ի ընդհանուր առմամբ նույնպես կչափվեն ամորտիզացված արժեքով,
Մինչև մարման ժամկետը պահվող պարտքային գործիքները (արժեթղթերը), որոնք ՀՀՄՍ
39-ի համաձայն չափվում են ամորտիզացված արժեքով, համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի ընդհանուր
առմամբ նույնպես կչափվեն ամորտիզացված արժեքով,
ՀՀՄՍ 39-ի համաձայն վաճառքի համար մատչելի դասակարգված պարտքային գործիքները,
համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի կչափվեն ամորտիզացված արժեքով, իրականան արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով (FVOCI) կամ իրական արժեքով՝ շահույթի
և վնասի միջոցով (FVTPL)՝ կախված կոնկրետ հանգամանքներից,

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
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-

Բաժնային գործիքների մեծ մասը, որոնք համաձայն ՀՀՄՍ 39-ի դասակարգված են որպես
վաճառքի համար մատչելի, համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի կչափվեն իրական արժեքով՝ այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով (FVOCI):

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

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

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

ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ,
այլ համապարփակ եկամտի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական ակտիվներ,
վարձակալության գծով դեբիտորական պարտքեր,
վարկերի տրամադրման պարտավորվածություններ,
ֆինանսական երաշխավորության պայմանագրեր:

ՖՀՄՍ 9-ի համաձայն
հաշվարկվում:

բաժնային

ֆինանսական

գործիքների

համար

արժեզրկում

չի

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

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

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

դեֆոլտի հավանականություն (PD),
դեֆոլտի դեպքում վնասի գործակից (LGD),
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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-

դեֆոլտի դեպքում ռիսկի տակ գտնվող գումար (EAD):

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

Անցումային դրույթներ
ՖՀՄՍ 9-ի կիրառման արդյունքում հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունները հիմնականում կկիրառվեն հետադարձ, բացառությամբ ստորև նշված
դեպքերի.
- Ընկերությունը օգտվում է ընտրության առավելությունից, որը թույլ է տալիս չվերահաշվարկել
նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատական տվյալները ֆինանսական գործիքների
դասակարգման և գնահատման (ներառյալ արժեզրկման) փոփոխությունների առումով:
ՖՀՄՍ 9-ի ընդունման արդյունքում առաջացող ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքների տարբերությունները հիմնականում
ճանաչվելու են չբաշխված շահույթում և պահուստներում 2018թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ:
- Կիրականացվեն գնահատումներ այն փաստերի և հանգամանքների հիման վրա, որոնք
առկա են սկզբնական կիրառման օրվանից՝ որոշելու բիզնես մոդելը, որի շրջանակում
պահվում է ֆինանսական ակտիվը:
Եթե պարտքային գործիքները 2018թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեն ցածր վարկային ռիսկ,
ապա Ընկերությունը որոշելու է, որ վարկային ռիսկը էական չի աճել սկզբնական ճանաչումից
հետո:

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

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

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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փոփոխում է վարձակալության սահմանումը,



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



ազատման հնարավորություն է տալիս կարճաժամկետ վարձակալությունների և
ցածրարժեք ակտիվների համար,



փոխում է «վաճառք հետադարձ վարձակալությամբ» պայմանավորվածությունների
հաշվառումը,



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



ներկայացնում է նոր բացահայտման պահանջներ:

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

Այլ ստանդարտներ
Հետևյալ փոփոխված ստանդարտները և մեկնաբանությունները զգալի ազդեցություն չեն
ունենա Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:
-

-

4

2014-2016թթ. ՖՀՄՍ-ների տարեկան բարեփոխումներ-ՖՀՄՍ 1 և ՀՀՄՍ 28
փոփոխություններ (ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ին)
ՖՀՄՄԿ 22 «Արտարժույթով գործարքներ և կանխավճարներ» (ուժի մեջ է մտնում
2018թ. հունվարի 1-ին)
ՖՀՄՄԿ 23 «Անորոշություն շահութահարկի մոտեցումների շուրջ» (ուժի մեջ է մտնում
2019թ. հունվարի 1-ին)

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն

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

4.1

Եկամուտների և ծախսերի ճանաչում

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

Տոկոսային եկամուտներ և ծախսեր
Տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը բոլոր տոկոսաբեր ֆինանսական գործիքների համար,
բացառությամբ առևտրային նպատակներով պահվող կամ ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող` իրական արժեքով հաշվառվող գործիքների, շահույթի կամ վնասի և այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչվում են որպես
«տոկոսային եկամուտ» և «տոկոսային ծախս»՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի
մեթոդը:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Եթե ֆինանսական ակտիվի կամ նմանատիպ ֆինանսական ակտիվների խմբի հաշվեկշռային
արժեքը նվազում է արժեզրկումից կորուստների պատճառով, տոկոսային եկամուտը
շարունակում է ճանաչվել կիրառելով սկզբնական արդյունավետ տոկոսադրույքը` նոր
հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ:

Կոմիսիոն և այլ եկամուտներ և ծախսեր
Վարկերի տրամադրման համար գանձվող վճարները (համապատասխան ծախսերի հետ
միասին) հետաձգվում են՝ ճշգրտելով տվյալ վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը:
Վարձավճարները, այլ եկամուտները և ծախսերը հինականում ճանաչվում են հաշվեգրման
սկզբունքով ծառայությունների մատուցման ընթացքում: Ներդրումային պորտֆելի, այլ
կառավարչական և խորհրդատվական ծառայությունների գծով վճարները ճանաչվում են
պայմանագրային պայմաններին համապատասխան: Ակտիվների կառավարման գծով
վճարները ճանաչվում են ծառայությունների մատուցման ժամանակաշրջանում: Նույն սկզբունքն
է կիրառվում կարողությունների կառավարման, ֆինանսական պլանավորման և ակտիվների
պահպանման ծառայությունների դեպքում, որոնք ենթադրում են ծառայությունների մատուցման
երկար ժամկետ:

Զուտ առևտրային եկամուտ
Զուտ առևտրային եկամուտը ներառում է առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական
ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքի փոփոխությունից իրացված և
չիրացված եկամուտը և ծախսը, տոկոսներից և արտարժութային տարբերություններից գոյացող
բոլոր եկամուտները և ծախսերը: Զուտ առևտրային եկամուտը ներառում է նաև արտարժույթի
առք ու վաճառքից զուտ եկամուտը կամ ծախսը և ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում երբ
համապատասխան ծառայությունն արդեն մատուցված է:

4.2

Արտարժույթ

Արտարժույթով կատարված գործարքները վերահաշվարկվում են գործառնական արժույթով՝
գործարքի օրվա փոխարժեքով: Արտարժույթով արտահայտված առևտրային նպատակներով
պահվող ակտիվների և պարտավորությունների փոխարկումից առաջացած օգուտը և վնասը
ճանաչվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվության զուտ առևտրային եկամուտ հոդվածում, մինչդեռ ոչ առևտրային ակտիվների
փոխարկումից գոյացող օգուտը և վնասը ճանաչվում են ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվության այլ եկամուտ կամ այլ ծախս հոդվածում: Արտարժույթով արտահայտված
դրամային ակտիվները և պարտավորությունները փոխարկվում են գործառնական արժույթով
կիրառելով հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի դրությամբ գործող փոխարժեքը:
Արտարժույթով արտահայտված վաճառքի համար մատչելի դրամային արժեթղթերի իրական
արժեքում փոփոխությունները վերլուծվում են փոխարժեքային տարբերություններ միջև, որոնք
առաջանում են արժեթղթերի ամորտիզացված գումարների փոփոխության և արժեթղթերի
հաշվեկշռային արժեքի այլ փոփոխությունների արդյունքում: Ամորտիզացված գումարում
փոփոխությունների հետ կապված փոխարժեքային տարբերությունները ճանաչվում են
շահույթում կամ վնասում, իսկ հաշվեկշռային արժեքում այլ փոփոխությունները ճանաչվում են
սեփական կապիտալում:
Պատմական արժեքով հաշվառվող ոչ դրամային արտարժութային հոդվածները
վերահաշվարկվում են գործարքի օրվա փոխարժեքով: Իրական արժեքով հաշվառվող ոչ
դրամային արտարժութային հոդվածները վերահաշվարկվում են իրական արժեքի որոշման
օրվա փոխարժեքով: Ոչ դրամային հոդվածների, ինչպիսին են ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող` իրական արժեքով պահվող բաժնետոմսերը, փոխարժեքային տարբերությունները,
ներկայացվում են որպես իրական արժեքի փոփոխությունից շահույթի կամ վնասի մաս: Ոչ
դրամային հոդվածների փոխարժեքային տարբերությունները, ինչպես օրինակ՝ վաճառքի
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համար մատչելի դասակարգված բաժնետոմսերը, ընդգրկվում են կապիտալի վաճառքի համար
մատչելի ներդրումների գծով վերագնահատման պահուստում:
Յուրաքանչյուր գործառնության պայմանագրով նախատեսված փոխարժեքի և տվյալ
գործառնության օրվա գործող փոխարժեքի տարբերությունից առաջացող օգուտը կամ վնասը
հաշվառվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվության զուտ առևտրային եկամուտ հոդվածի արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ
եկամուտ տողում:
Ընկերության կողմից ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման նպատակով
օգտագործվել են հետևյալ փոխարժեքները.
2017թ.
դեկտեմբերի 31

2016թ.
դեկտեմբերի 31

2016թ.
հունվարի 1

ՀՀ դրամ/1 ԱՄՆ դոլար

484.10

483.94

483.75

ՀՀ դրամ/1 Եվրո

580.10

512.20

528.69

4.3

Հարկում

Շահույթի գծով հաշվետու տարվա շահութահարկը բաղկացած է ընթացիկ և հետաձգված
հարկերից: Շահութահարկը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն
հարկերի, որոնց գծով գործառնությունների արդյունքները ճանաչվել են սեփական
կապիտալում, ինչի դեպքում հարկերը նույնպես ճանաչվում են սեփական կապիտալում:
Ընթացիկ հարկը տարվա համար հարկվող եկամուտից վճարվելիք հարկն է՝ հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվին գործող հարկային դրույքներով, ինչպես նաև նախորդ տարիների
համար վճարված հարկերի ճշգրտումները: Այն դեպքում, երբ ֆինանսական
հաշվետվություններն արտոնված են ներկայացման համար մինչ համապատասխան հարկային
հաշվետվությունների ներկայացնելը, ապա հարկվող շահույթը կամ վնասը հիմնված է մոտավոր
թվերի վրա: Հարկային մարմինները կարող են ունենալ ավելի խիստ մոտեցում հարկային
օրենսդրությունը մեկնաբանելիս և հարկային հաշվարկները ստուգելիս: Որպես արդյունք,
հարկային մարմինները կարող են պահանջել լրացուցիչ հարկերի մուծում այն գործարքների
գծով, որոնց համար նախկինում պահանջ չի ներկայացվել: Հետևաբար, կարող են առաջանալ
նշանակալի լրացուցիչ հարկեր, տույժեր և տուգանքներ: Հարկային ստուգումը կարող է ներառել
ստուգման տարվան անմիջապես նախորդող 3 օրացուցային տարիներ: Որոշ
հանգամանքներում հարկային ստուգումը կարող է ներառել ավելի երկար
ժամանակաշրջաններ:
Հետաձգված հարկերը հաշվարկվում են հաշվապահական հաշվեկշռի պարտավորությունների
մեթոդի համաձայն, որը հաշվի է առնում բոլոր ժամանակային տարբերությունները, որոնք
առաջանում են ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչված ակտիվների և
պարտավորությունների հաշվեկշռային գումարների և հարկային նպատակներով հաշվարկվող
գումարների միջև, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ տարբերություններն առաջացել են
գուդվիլի նախնական ճանաչման ժամանակ կամ կազմակերպությունների միավորում
չհանդիսացող գործառնություններից առաջացող ակտիվների կամ պարտավորությունների
դեպքում և ինչը առաջացման պահին չի ազդում ոչ հաշվապահական, և ոչ էլ հարկման
նպատակով հաշվարկվող շահույթի վրա:
Հետաձգված հարկային ակտիվ ճանաչվում է միայն այն չափով, որքանով հավանական է, որ
ապագայում առկա կլինի հարկման ենթակա շահույթ, որի հաշվին կարող են օգտագործվել
ժամանակավոր տարբերությունները: Հետաձգված հարկային ակտիվները և
պարտավորությունները հաշվարկվում են այն հարկային դրույքով, որը ենթադրվում է, որ
կգործի ակտիվների իրացման և պարտավորությունների մարման ժամանակ՝ հիմնվելով տվյալ
ժամանակաշրջանի կամ հաշվետու ժամանակաշրջանի փաստացի գործող դրույքների վրա:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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ՀՀ-ում ընկերություններն իրենց գործունեության ընթացքում վճարում են նաև այլ հարկեր: Այդ
հարկերը ներառված են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվության «Այլ ծախսեր» հոդվածում:

4.4

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները բաղկացած են կանխիկ դրամից և այլ
բանկերում հաշիվներից:
Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները հաշվառվում են ամորտիզացված արժեքով:

4.5

Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

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

4.6

Ֆինանսական գործիքներ

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


ֆինանսական արդյունքներով ճշգրտվող, իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական
ակտիվներ,



վարկեր և դեբիտորական պարտքեր,



վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ներդրումների նման դասակարգումը կատարվում է դրանց ձեռքբերման պահին՝ Ընկերության
ղեկավարության կողմից սահմանված գնահատումների հիման վրա հաշվի առնելով
ձեռքբերման նպատակները: Ակտիվների հետագա վերադասակարգումը կատարվում է
անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում՝ յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա
ավարտից հետո:

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


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



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



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

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Ածանցյալ գործիքները դասակարգվում են որպես առևտրային նպատակներով պահվող, բացի
այն դեպքերից, երբ դրանք օգտագործվում են հեջավորման նպատակով: Առևտրային
նպատակներով պահվող ակտիվներից շահույթը և վնասը արտացոլվում են շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

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

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

4.7

Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում

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

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ակտիվներ
Ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական ակտիվների խումբը արժեզրկվում է և
արժեզրկումից կորուստը ճանաչվում է միայն այն դեպքում, եթե կա օբյեկտիվ վկայություն
արժեզրկման մասին՝ որպես ակտիվի նախնական ճանաչումից հետո կատարված մեկ կամ մի
քանի իրադարձությունների («ծախսային իրադարձություն») արդյունք, և երբ այդ
իրադարձությունը կամ իրադարձություններն ազդեցություն ունեն ֆինանսական ակտիվի կամ
ակտիվների խմբի ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների հոսքերի վրա, որոնք կարելի է
արժանահավատորեն չափել:
Արժեզրկումից կորստի օբյեկտիվ վկայության գոյությունը որոշվում է որոշ չափանիշներով,
որոնք վկայում են, որ վարկառուն կամ վարկառուների խումբն ունեն զգալի ֆինանսական
դժվարություններ (օրինակ՝ կապիտալի նորմատիվ, զուտ եկամտի և վաճառքների
հարաբերակցություն), առկա են տոկոսագումարների և մայր գումարների վճարման
պարտավորությունների, վարկային համաձայնության կամ պայմանների խախտումներ, գրավի
արժեքի նվազում, հավանականություն, որ կլինի սնանկացում կամ այլ ֆինանսական
վերակազմակերպում և կա տեղեկատվություն ակնկալվող ապագա դրամական միջոցների
հոսքերի չափելի նվազման վերաբերյալ՝ կապված տնտեսական պայմանների
փոփոխություններով, որոնք ազդում են վարկառուի և չվճարումների վրա:
Ընկերությունը սկզբից գնահատում է արժեզրկման օբյեկտիվ պայմանների գոյությունը
անհատական գնահատման արդյունքում այն ակտիվների համար, որոնք անհատապես էական
են և հետո անհատական կամ խմբային գնահատումների արդյունքում այն ֆինանսական
ակտիվների համար, որոնք անհատապես էական չեն: Անհատական գնահատման արդյունքում
արժեզրկման օբյեկտիվ գոյությունը հաստատելուց կամ ժխտելուց հետո ակտիվները
դասակարգվում են վարկային ռիսկի նմանատիպ բնույթ ունեցող խմբերում՝ խմբային
գնահատում իրականացնելու նպատակով: Այն ակտիվները, որոնց գծով անհատական
գնահատման արդյունքում ձևավորվել են արժեզրկումից պահուստներ, չեն ներառվում
վերոհիշյալ խմբերում:
Երբ առկա է վկայություն ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվի
արժեզրկման վերաբերյալ, արժեզրկման պահուստի գումարը որոշվում է որպես ակտիվի
հաշվեկշռային արժեքի և այդ ֆինանսական գործիքի սկզբնական արդյունավետ
տոկոսադրույքով զեղչված դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի
(բացառությամբ վարկի հետ կապված ապագա ծախսերի) ներկա արժեքի միջև տարբերություն:
Ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը նվազեցվում է արժեզրկման պահուստի միջոցով,
արժեզրկումից ծախսը արտացոլվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում: Եթե վարկը կամ մինչև մարման
ժամկետը պահվող ներդրումն ունի փոփոխական տոկոսադրույք, ցանկացած արժեզրկումից
ծախս չափելու համար զեղչման դրույքը պայմանագրով որոշված ընթացիկ արդյունավետ
տոկոսադրույքն է: Ընկերությունը կարող է արժեզրկումը չափել գործիքի իրական արժեքի
հիման վրա՝ օգտագործելով տեսանելի շուկայական գինը:
Ապահովված ֆինանսական ակտիվների դրամական միջոցների ակնկալվող ապագա հոսքերի
ներկա արժեքը ներառում է գրավների իրացումից փոխհատուցվող գումարները, հանած գրավի
ձեռքբերման և իրացման ծախսերը, անկախ նրանից, թե գրավը կփոխանցվի Ընկերությանը, թե
ոչ:
Արժեզրկման խմբային գնահատման նպատակով, ֆինանսական ակտիվները խմբավորվում են
Ընկերության ներքին վարկային դասակարգման հիման վրա, որը հաշվի է առնում վարկային
ռիսկի բնութագրիչները, ինչպես՝ ակտիվի տեսակը, արդյունաբերական ոլորտը,
աշխարհագրական դիրքը, գրավի տեսակը, ժամկետանց կարգավիճակը և այլ կապակցված
գործոններ:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ֆինանսական ակտիվների ապագա դրամական միջոցների հոսքերը, որոնց արժեզրկումը
խմբային է գնահատված, որոշվում են խմբում գտնվող ակտիվների պայմանագրային
դրամական միջոցների հոսքերի և նմանատիպ ակտիվների պատմական ծախսերի
պրակտիկայի հիման վրա: Վերջինս ճշգրտվում է ընթացիկ տեսանելի տեղեկատվությամբ,
որպեսզի արտացոլվեն ներկա պայմանները, որոնք չեն ազդել այն ժամանակահատվածում,
որի վրա հիմնված է պատմական ծախսերի պրակտիկան, և պատմական ժամանակաշրջանում
ներկայում գոյություն չունեցող պայմանների հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով:
Ակտիվների խմբերի ապագա դրամական միջոցների հոսքերում փոփոխությունների
գնահատականը պետք է արտացոլի և համապատասխան լինի դրանց հետ կապված տեսանելի
տվյալների ժամանակաշրջանից ժամանակաշրջան փոփոխությունների հետ (օրինակ՝
փոփոխություններ գործազրկության դրույքներում, գույքի գնի, վճարումների կարգավիճակի
կամ խմբում կորուստների հավանականությունը մատնանշող այլ գործոնների և կորուստների
ծավալների մեջ): Ապագա դրամական միջոցների հոսքերի գնահատման համար օգտագործվող
մեթոդոլոգիան և վարկածները պարբերաբար վերանայվում են Ընկերության կողմից՝
կորուստների իրական և գնահատված արժեքների միջև տարբերությունները նվազեցնելու
համար:
Վարկերը համապատասխան պահուստների հետ միասին դուրս են գրվում, եթե ապագայում
չկա վարկը հավաքագրելու իրատեսական հեռանկար, և երբ բոլոր գրավներն օգտագործվել են
կամ փոխանցվել Ընկերությանը: Եթե հաջորդող տարում, գնահատված արժեզրկման ծախսը
ավելանում կամ նվազում է արժեզրկման ճանաչումից հետո կատարված իրադարձությունների
պատճառով, նախկինում ճանաչված արժեզրկման ծախսը ավելացվում կամ նվազեցվում է
պահուստի գումարը ճշտելով: Եթե ապագա դուրսգրումը հետագայում վերականգնվում է, ապա
վերականգնված գումարը կրեդիտագրվում է պահուստի հաշվին:
Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկման պահուստները ֆինանսական հաշվետվություններում
ձևավորվել են գոյություն ունեցող տնտեսական պայմանների հիման վրա: Ընկերությունը չի
կարող կանխատեսել՝ ինչպես Հայաստանում կարող են փոխվել տնտեսական պայմանները, և
ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ այդ փոփոխությունները ֆինանսական ակտիվների
արժեզրկման պահուստների ճշտության վրա հետագա ժամանակաշրջաններում:

Վերանայված վարկեր
Որտեղ հնարավոր է, Ընկերությունը փորձում է վերանայել վարկերը, քան բռնագանձել գրավը:
Սա կարող է հանգեցնել վճարումների երկարաձգումների և վարկի մարման նոր պայմանների
մասին համաձայնության: Երբ վարկի պայմանները վերանայված են, վարկն այլևս չի
համարվում ժամկետանց: Ղեկավարությունը շարունակաբար վերանայում է վերանայված
պայմաններով վարկերը, համոզվելու համար, որ բոլոր համաձայնությունները պահպանված են
և որ ապագա վճարումները կկատարվեն: Վարկերը շարունակում են մնալ արժեզրկման
անհատական կամ խմբային գնահատման առարկա՝ օգտագործելով վարկի սկզբնական
արդյունավետ տոկոսադրույքը:

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Երբ վաճառքի համար մատչելի ակտիվն արժեզրկվում է, ապա նրա արժեքի (նվազեցված
մարումների և ամորտիզացիայի գումարներով) և ընթացիկ իրական արժեքի տարբերությունը,
բացառությամբ նախկինում համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվությունում ճանաչված արժեզրկումից գումարների, այլ համապարփակ եկամուտներից
վերաձևակերպվում է համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:
Վաճառքի համար մատչելի դասակարգված կապիտալ գործիքների արժեզրկումից կորուստների
հակադարձումը ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում չի ճանաչվում, այլ
հաշվառվում է կապիտալի առանձին բաժնում, որպես՝ այլ համապարփակ եկամուտ: Վաճառքի
համար մատչելի պարտքային գործիք հանդիսացող ներդրումների գծով արժեզրկումից
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կորուստների հակադարձումը ճանաչվում է շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, եթե ակտիվի իրական արժեքի
բարձրացումը օբյետիվորեն կարելի է համարել հետագա իրադարձությունների արդյունք, որոնք
կատարվել են կորուստը ֆինանսական արդյունքներով ճանաչելուց հետո:

4.8

Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների
ապաճանաչում

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


վերանում է ակտիվից դրամական միջոցների հոսքեր ստանալու պահանջի իրավունքը,



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



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

Եթե Ընկերությունը փոխանցում է ակտիվից դրամական միջոցների հոսքեր ստանալու
պահանջի իրավունքը և չի փոխանցում, և չի պահպանում ակտիվի գծով բոլոր ռիսկերի և
օգուտների զգալի մասը, և չի փոխանցում ակտիվի նկատմամբ վերահսկողությունը, ապա
ակտիվը հաշվառվում է Ընկերության շարունակվող մասնակցության համապատասխան
ֆինանսական ակտիվում: Երբ շարունակվող մասնակցությունը ձեռք է բերում փոխանցվող
ակտիվի երաշխիքային ապահովման ձև, ապա այդպիսի մասնակցության չափը համարվում է
հետևյալ երկու մեծություններից նվազագույնը՝ ակտիվի հաշվեկշռային արժեք կամ
Ընկերության կողմից փոխհատուցվելիք առավելագույն գումար:
Երբ շարունակվող մասնակցությունը ձեռք է բերում փոխանցվող ակտիվի դուրս գրված
վաճառքի և/կամ գնման օպցիոնի ձև (ներառյալ դրամային և նման պայմաններով օպցիոնները),
մասնակցության չափը որոշվում է այն գումարի չափով, որով Ընկերությունը կարող է հետ գնել
փոխանցվող ակտիվը, բացառությամբ իրական արժեքով գնահատված դուրսգրված վաճառքի
օպցիոնի (ներառյալ դրամային և նման պայմաններով օպցիոնները), երբ շարունակվող
մասնակցության չափը համարվում է հետևյալ երկու մեծություններից նվազագույնը՝
փոխանցվող ակտիվի իրական արժեքը կամ օպցիոնի կատարման գինը:
Իր գործառնական գործունեության ընթացքում Ընկերությունը արժեթղթավորում է
ֆինանսական ակտիվներ, հիմնականում վաճառելով այդ ակտիվները հատուկ նշանակության
կազմակերպությունների, որոնք արժեթղթեր են թողարկում ներդրողների համար: Կարող է
անհրաժեշտություն առաջանալ փոխանցված ակտիվների ամբողջական կամ մասնակի
ապաճանաչման: Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ պետք է հղում
կատարվի «Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների
ապաճանաչման» մասին: Արժեթղթավորված ֆինանսական ակտիվների տոկոսները կարող են
պահվել Ընկերության կողմից և նախապես դասակարգվել որպես ֆինանսական արդյունքներով
ճշգրտվող` իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ, իսկ շահույթը կամ վնասը
ներկայացվել «Զուտ առևտրային եկամուտ» հոդվածում: Արժեթղթավորումներից եկամուտները
կամ ծախսերը հիմնված են ապաճանաչված ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի
և պահված մասնակցության իրական արժեքի վրա:
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Ֆինանսական պարտավորություններ
Ֆինանսական պարտավորությունն ապաճանաչվում է, երբ այն մարվում է, չեղյալ է համարվում
կամ լրացել է դրա ուժի մեջ մնալու ժամկետը:
Փոխառուի և փոխատուի միջև պարտքային գործիքների փոխանակումը, որոնց պայմաններն
էականորեն տարբերվում են միմյանցից, կամ կատարվում է գործող պարտքային գործիքի
պայմանների էական փոփոխություն, իրենից ներկայացնում է հին պարտքի մարում, որը պետք
է հանգեցնի այդ պարտքի ապաճանաչմանը և նոր պարտքային գործիքի ճանաչմանը, իսկ
տարբերությունը համապատասխան հաշվեկշռային հաշվի հետ ձևակերպվում է շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում:

4.9

Ռեպո և հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր

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

4.10

Որպես գրավ տրված և ստացված արժեթղթեր

Արժեթղթերով գործարքները հիմնականում ապահովվում են արժեթղթերով կամ կանխիկ
դրամով: Արժեթղթերի փոխանցումը մյուս կողմին արտացոլվում է ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում, միայն եթե փոխանցվում են նաև ռիսկերը և օգուտները կապված
սեփականության իրավունքի փոխանցման հետ: Վճարված կամ որպես գրավ ստացված
կանխիկը գրանցվում է որպես ակտիվ կամ պարտավորություն:
Ձեռքբերված արժեթղթերը չեն ճանաչվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում
մինչև դրանց օտարումը երրորդ կողմին, որի դեպքում նշված արժեթղթերի վերադարձման գծով
պարտավորությունը ճանաչվում է իրական արժեքով որպես առևտրական նպատակներով
պարտավորություն, իսկ գնման և վաճառքի տարբերությունը հաշվառվում է շահույթի կամ
վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության «Զուտ
առևտրային եկամուտ» հոդվածում:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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4.11

Վարձակալություն

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

4.12

Հիմնական միջոցներ

Հիմնական միջոցները ներկայացված են սկզբնական արժեքի և կուտակված մաշվածության
տարբերությամբ: Երբ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը ավելի մեծ է նրա գնահատված
փոխհատուցվող գումարից ոչ ժամանակավոր հանգամանքների պատճառով, այն անմիջապես
նվազեցվում է մինչև այդ փոխհատուցվող գումարը:
Մաշվածությունը հաշվարկվում է գծային մեթոդով ակտիվի օգտակար ծառայության ժամկետի
ընթացքում, կիրառելով հետևյալ տարեկան դրույքաչափերը`

Համակարգիչներ և կապի միջոցներ
Տրանսպորտային միջոցներ
Այլ հիմնական միջոցներ

Օգտակար
ծառայության
ժամկետ
(տարիներ)

Տոկոսադրույք
(%)

3

33.33

5

20

1-5

20-100

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

4.13

Գուդվիլ

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում ձեռքբերված գուդվիլը
սկզբնապես ճանաչվում է որպես փոխանցված հատուցման և ձեռքբերված որոշելի զուտ
ակտիվների և ստանձնած պարտավորությունների տարբերություն:
Սկզբնական ճանաչումից հետո գուդվիլը հաշվառվում է սկզբնական արժեքով` հանած
արժեզրկումից կորուստները:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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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 Ընկերության դրամաստեղծ միավորների կամ դրամաստեղծ միավորների խմբերի
միջև ,որոնք ակնկալվում է որ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման արդյունքում
կստանան օգուտներ: Յուրաքանչյուր դրամաստեղծ միավոր կամ դրամաստեղծ միավորների
խումբ, որին վերաբերում է գուդվիլը պետք է


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



մինչ միավորումը չգերազանցի գործառնական սեգմենտի սահմանումը համաձայն
ՖՀՄՍ 8 «Գործառնական սեգմենտներ» ստանդարտի:

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

4.14

Ոչ նյութական ակտիվներ

Ոչ նյութական ակտիվները բաղկացած են համակարգչային ծրագրերից, արտոնագրերից և
այլն: Առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվները սկզբնապես ճանաչվում են
ինքնարժեքով: Նախնական ճանաչումից հետո ոչ նյութական ակտիվները հաշվառվում են
ինքնարժեքով՝ նվազեցնելով կուտակված ամորտիզացիան կամ արժեզրկումից կորուստները: Ոչ
նյութական ակտիվների օգտակար ծառայությունների ժամկետները կարող են լինել որոշակի
կամ անորոշ: Որոշակի օգտակար ծառայությունների ժամկետներ ունեցող ոչ նյութական
ակտիվներն ամորտիզացվում են գծային հիմունքով օգտակար ծառայության ընթացքում՝ 13-ից
15 տարվա ընթացում և գնահատվում են արժեզրկման առումով, երբ առկա են արժեզրկման
հատկանիշներ: Ամորտիզացիայի հաշվառման մեթոդները և ժամկետները վերանայվում են
յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա վերջում:
Համակարգչային ծրագրերի ընթացիկ սպասարկման ծախսերը հաշվառվում են որպես ծախս
դրանց կատարման ժամանակ:

4.15

Բռնագանձված ակտիվներ

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

4.16

Ներգրաված միջոցներ

Ներգրաված միջոցները, որոնք ներառում են ՀՀ կառավարության և կենտրոնական բանկի, այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների հաշիվները, թողարկված արժեթղթերը սկզբնապես
ճանաչվում են ստացված միջոցների իրական արժեքով՝ հանած գործառնությունների գծով
ուղղակի ծախսերը: Սկզբնական ճանաչումից հետո ներգրաված միջոցները հաշվառվում են
ամորտիզացված արժեքով՝ օգտագործելով արդյունավետ տոկոսադրույքի մեթոդը:
Եկամուտները և ծախսերը գրանցվում են շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում, ինչպես պարտավորությունների
ապաճանաչման ժամանակ, այնպես էլ ամորտիզացիայի ընթացքում:

4.17

Ֆինանսական երաշխիքներ

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

4.18

Պահուստներ

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

4.19

Սեփական կապիտալ

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

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

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

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների վերագնահատման պահուստ
Այս պահուստը արտացոլում է վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրական արժեքի
փոփոխությունները:
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4.20

Հաշվանցում

Ֆինանսական ակտիվները և պարտավորությունները, եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական
հաշվետվություններում ներկայացվում են հաշվանցված, եթե գոյություն ունի օրենսդրորեն
հաստատված իրավունք իրականացնելու հաշվառված գումարների հաշվանցում, ինչպես նաև
մտադրություն իրականացնելու հաշվանցում կամ միաժամանակ իրացնելու ակտիվը և մարելու
պարտավորությունը:
Եկամուտները և ծախսերը ներկայացվում են զուտ արժեքի հիման վրա, միայն երբ դա
թույլատրվում է համաձայն ՖՀՄՍ, կամ մի խումբ համանման գործարքների օգուտի և վնասի
համար, ինչպիսին հանդիսանում է Ընկերության առևտրային գործունեությունը:

5

Կարևորագույն հաշվապահական գնահատումներ և
դատողություններ

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

Իրական արժեքի չափումը
Ֆինանսական գործիքների (երբ ակտիվ շուկայի գնանշումներ չկան) և ոչ ֆինանսական
ակտիվների իրական արժեքը սահմանելու համար ղեկավարությունն օգտագործում է
գնահատման տեխնիկան: Սա ներառում է զարգացող գնահատումները և ենթադրությունները
համապատասխան նրան, թե շուկայի մասնակիցները ինչպես կգնահատեն գործիքները:
Ղեկավարությունն իր ենթադրություններում որքան հնարավոր է հիմնվում է դիտարկվող
տվյալների վրա, սակայն դրանք միշտ չէ, որ հասանելի են: Այդ դեպքում, ղեկավարությունն
օգտագործում է իր ունեցած ամենալավ տեղեկատվությունը: Գնահատված իրական արժեքը
կարող է տարբերվել փաստացի արժեքից, որը հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ կարող
է հասանելի լինել անհատական գործարքների դեպքում (տես՝ ծանոթագրություն 0):

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

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

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

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

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

Հարկային օրենսդրություն
ՀՀ հարկային օրենսդրությունը ենթակա է տարակարծիք մեկնաբանությունների: Տես` 26
ծանոթագրությունը:

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

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

Հազար ՀՀ դրամ

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Վարկեր և փոխատվություններ հաճախորդներին
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
Հակադարձ ռեպո գործառնություններ
Անհատապես արժեզրկված ակտիվների գծով հաշվեգրված
տոկոսներ

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

Թողարկված պարտքային արժեթղթեր
Վարկեր և փոխառություններ
Ռեպո գործառնություններ

Ընդամենը տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

2017

2016
(վերահաշվարկված)

139

1,481

2,530,830

1,752,358

113,671

39,519

1,919

9,676

61,139

9,462

2,707,698

1,812,496

118,189

59,060

790,546

722,257

23,790

78

932,525

781,395

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ և ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

2017

2016

14,749

1,596

Ապահովագրական գործակալի գործունեություն

7,562

5,123

Ֆակտորինգ

4,692

11,863

Երաշխիքներ

7,150

5,714

225

208

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

34,378

24,504

Վճարահաշվարկային ծառայություններ

28,342

9,312

Ընդամենը կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

28,342

9,312

2017

2016
(վերահաշվարկված)

8,510

5,142

Ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտ

-

1,487

Ընդամենը զուտ առևտրային եկամուտ

8,510

6,629

2017

2016
(վերահաշվարկված)

198,395

136,157

-

429

825

12,517

2,194

2,319

201,414

151,422

Դրամարկղային գործառնություններ

Այլ վճարներ և կոմիսիոն եկամուտներ

8

Զուտ առևտրային եկամուտ

Հազար ՀՀ դրամ

Արտարժույթի առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ

9

Այլ եկամուտներ

Հազար ՀՀ դրամ

Ստացված տույժեր և տուգանքներ
Հիմնական միջոցների վաճառքից զուտ եկամուտ
Ոչ առևտրային ակտիվների արտարժույթի փոխարկումից
զուտ եկամուտ
Այլ եկամուտ

Ընդամենը այլ եկամուտներ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Արժեզրկման ծախս

Հազար ՀՀ դրամ

2017

2016

811,462

390,902

12,666

6,628

824,128

397,530

2017

2016

297,677

222,714

402

410

61

-

298,140

223,124

2017

2016

58,833

40,792

Վարձակալության գծով ծախսեր

31,180

31,180

Հարկեր, (բացառությամբ շահութահարկի) և տուրքեր

27,552

21,193

Նյութական ակտիվների վերանորոգման և սպասարկման
ծախսեր

24,222

17,124

Գրասենյակային ծախսեր

25,672

17,177

Հիմնական միջոցների և մաշվածության և նյութական
ակտիվների ամորտիզացիա

23,455

20,280

Վարկերի հավաքագրման իրավաբանական ծառայություն

30,691

-

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ծախսեր

14,505

15,441

Գործուղման ծախսեր

2,467

2,511

Ֆինանսական հաշտարարի գծով ծախսեր

8,455

7,113

Խորհրդատվական և այլ ծառայությունների գծով ծախսեր

7,908

5,200

Գուդվիլի արժեզրկում

7,734

-

Ներկայացուցչական ծախսեր

5,201

2,594

17,470

19,743

285,345

200,348

Վարկեր և փոխատվություններ հաճախորդներին
(ծանոթագրություն 17)
Այլ ակտիվներ (ծանոթագրություն 21)

Ընդամենը ակտիվների արժեզրկման ծախս

11

Անձնակազմի գծով ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

Աշխատակիցների հատուցումներ ներառյալ դրանց
վերաբերող հարկերը
Անձնակազմի ուսուցման ծախսեր
Անձնակազմի գծով այլ ծախսեր

Ընդամենը անձնակազմի գծով ծախսեր

12

Այլ ծախսեր

Հազար ՀՀ դրամ

Գովազդի ծախսեր

Այլ ծախսեր

Ընդամենը այլ ծախսեր

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Շահութահարկի գծով ծախս

Հազար ՀՀ դրամ

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս
Նախորդ տարիների շահութահարկի ճշգրտում
Հետաձգված հարկ

Ընդամենը շահութահարկի գծով ծախս

2017

2016
(վերահաշվարկված)

94,229

78,644

-

10,485

31,443

(4,676)

125,672

84,453

Հայաստանի Հանրապետությունում շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 20% (2016թ.՝ 20%):
ՀՀ հարկային օրենսդրության և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունը մի շարք ակտիվների և
պարտավորությունների գծով առաջացնում է ժամանակավոր տարբերություններ ֆինանսական
հաշվետվությունների կազման նպատակներով դրանց հաշվեկշռային արժեքների և հարկման
բազայի միջև: Հետաձգված շահութահարկի գումարը հաշվարկվում է 20% հիմնական
դրույքաչափը կիրառելով:
Ստորև ներկայացվում է շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև
փոխկապակցվածությունը.
Հազար ՀՀ դրամ

Արդյունավետ
Արդյունավետ
2016 դրույքաչափ
դրույքաչափ
(%)
(%) (վերահաշվարկված)
2017

Շահույթ մինչև հարկումը

601,917

Շահութահարկ՝ 20% դրույքաչափով

120,383

20

76,668

20

10,598

1.8

1,822

0.5

(165)

-

(2,503)

(0.7)

(5,144)

(0.9)

(2,018)

(0.5)

-

-

10,485

2.7

125,672

20.9

84,454

22.0

Չնվազեցվող ծախսեր
Արտարժույթի դրական
փոխարժեքային տարբերություն
Հարկային օրենդրության
փոփոխությունների հետ կապված
չճանաչված հետաձգված
հարկային պարտավորություն
ազդեցությունը
Նախորդ տարվա ընթացիկ հարկին
վերաբերող ճշգրտումներ

Ընդամենը շահութահարկի գծով
ծախս

383,342

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկ.
Հազար ՀՀ դրամ
2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
(վերահաշվարկված)

Հաճախորդներին տրված վարկեր,
փոխատվություններ

Այլ
համապարփակ
Շահույթում
2017թ.
ֆինանսական
արդյունքում
կամ վնասում
դեկտեմբերի
ճանաչված 31-ի դրությամբ
ճանաչված

9,380

(9,380)

-

-

-

229

-

229

4,279

5,097

-

9,376

Ընդամենը հետաձգված հարկային
ակտիվ

13,659

(4,054)

-

9,605

Հաճախորդներին տրված վարկեր,
փոխատվություններ

-

(29,759)

-

(29,759)

(1,463)

(7,150)

Վարկեր և փոխառություններ
Այլ պարտավորություններ

Ներդրումներ արժեթղթերում

(5,687)

Այլ ակտիվներ

(1,422)

1,136

-

(286)

Վարկեր և փոխառություններ

(1,234)

1,234

-

-

Ընդամենը հետաձգված հարկային
պարտավորություն

(8,343)

(27,389)

(1,463)

(37,195)

5,316

(31,443)

(1,463)

(27,590)

Զուտ հետաձգված հարկային
ակտիվ/(պարտավորություն)

Հազար ՀՀ դրամ
2016թ.
հունվարի 1-ի
դրությամբ
(վերահաշվարկված)

Հաճախորդներին տրված վարկեր,
փոխատվություններ

2016թ.
Այլ
դեկտեմբերի
համապարփակ
ֆինանսական 31-ի դրությամբ
Շահույթում
(վերահաշարդյունքում
կամ վնասում
վարկված)
ճանաչված
ճանաչված

-

9,380

-

9,380

Այլ պարտավորություններ

3,217

1,062

-

4,279

Ընդամենը հետաձգված հարկային
ակտիվ

3,217

10,442

-

13,659

(1,230)

(3,468)

(989)

(5,687)

(358)

(1,064)

-

(1,422)

-

(1,234)

(1,588)

(5,766)

(989)

(8,343)

1,629

4,676

(989)

5,316

Ներդրումներ արժեթղթերում
Այլ ակտիվներ
Վարկեր և փոխառություններ
Ընդամենը հետաձգված
հարկային պարտավորություն

Զուտ հետաձգված հարկային
ակտիվ

(1,234)

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
հունվարի 1-ի
դրությամբ

Կանխիկ դրամական միջոցներ

148,528

80,936

13,128

Ընթացիկ հաշիվներ բանկերում

65,106

409,422

69,046

213,634

490,358

82,174

Ընդամենը դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 37,399 հազար դրամ գումարով (57%) հաշիվները
կենտրոնացված են մեկ բանկում (2016թ. 181,744 հազար դրամ (44%)):
2017թ. ընթացքում իրականացված անկանխիկ գործառնությունները միայն վերաբերում են
գրավների բռնագանձման միջոցով 155,142 հազար դրամ գումարով վարկերի մարմանը (2016թ.՝
զրո):

15

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներ

Հազար ՀՀ դրամ

ՀՀ պետական պարտատոմսեր
ՀՀ կազմակերպությունների
բաժնետոմսեր
Մասնակցության վկայագրեր

Ընդամենը ներդրումներ

2017թ.
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

2016թ.
հունվարի
1-ի դրությամբ

3,378,879

269,509

247,896

10,000

-

-

-

22,245

22,239

3,388,879

291,754

270,135

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ վաճառքի համար մատչելի ներդրումներում ներառված են
ռեպո համաձայնագրերով վաճառված պարտատոմսերը 3,018,562 հազար դրամ գումարով
(2016թ., 2015թ.՝ զրո), (ծանոթագրություն 22):
Բոլոր պարտքային արժեթղթերն ունեն հաստատուն տոկոսներ.
Չգնանշվող վաճառքի համար մատչելի պարտքային արժեթղթերը չափվում են իրական
արժեքով, օգտագործելով գնահատման տեխնիկա՝ հիմնված տվյալ պահին գործող շուկայական
տոկոսադրույքների վրա, որպես տվյալ ֆինանսական գործիքի ապագա դրամական միջոցների
հոսքերի զեղչատոկոս:
Բոլոր չգնանշվող վաճառքի համար մատչելի բաժնեմասային արժեթղթերը գրանցված են
ինքնարժեքով, քանի որ իրական արժեքը չի կարող արժանահավատորեն գնահատվել: Այս
ներդրումների համար չկա գնանշվող շուկա:
Չցուցակված սեփական կապիտալի ներդրումները կազմված են Ընկերության՝ «Քոդինգպրո»
ՓԲԸ-ում և «ԷյԱր ՄԵՋԻՔ» ՓԲԸ-ում ունեցած ներդրումներից (ներդրումը յուրաքանչյուրում
կազմում է 9.99 %):

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերն ըստ արդյունավետ տոկոսադրույքների և մարմանը
մնացած ժամկետների ներառում են.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

ՀՀ պետական պարտատոմսեր

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

%

Ժամկետ

%

Ժամկետ

9.7-14.4%

2018-2047

13.8-14.4%

2017-2018

Ընկերությունը 2015թ.-ին ձեռք է բերել Վարկային Պորտֆելի Արժեթղթավորման I
Հիմնադրամի կողմից թողարկած մասնակցության վկայագրեր:
2017թ. նոյեմբերի 22-ին «Վարկային պորտֆելի արժեթղթավորման հիմնադրամ I-ի»
ինքնալուծարման կապակցությամբ Ընկերությունը հիմնադրամի կառավարչից որպես
Արժեթղթավորման հիմնադրամի C դասի դրամային և A դասի դոլարային մասնակցության
վկայագրերի սեփականատեր ստացել է համապատասխանաբար 13,746 հազ. դրամ և 55,650
ԱՄՆ դոլար:

16

Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարներ

Հազար ՀՀ դրամ

Ֆինանսական կազմակերպություններից
ստացվելիք գումարներ

2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
հունվարի 1-ի
դրությամբ

-

101,136

-

Գրավ
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարների դիմաց գրավադրված էին 101,796 հազար դրամ իրական արժեքով Հայաստանի
Հանրապետության պետական պարտատոմսեր:

17

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ

Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. դեկտեմբերի
2016թ. հունվարի
31-ի դրությամբ
1-ի դրությամբ
2017թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ (վերահաշվարկված) (վերահաշվարկված)

Վարկեր
Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր
Ֆակտորինգ

Արժեզրկումից պահուստներ վարկերի և
փոխատվությունների գծով

Ընդամենը հաճախորդներին տրված
վարկեր և փոխատվություններ

12,679,747

10,878,658

9,349,285

314,890

378,854

408,864

8,292

26,555

74,100

13,002,929

11,284,067

9,832,249

(424,692)

(280,937)

(148,520)

12,578,237

11,003,130

9,683,729

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա ընթացքում Ընկերությունը ձեռք է
բերել հաճախորդներին տրամադրված վարկերի դիմաց ստացած գրավը, այդ ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը կազմել է 155,142 հազար դրամ (2016թ.՝ զրո): Ընկերությունը մտադիր է
վաճառել այս ակտիվները կարճ ժամանակահատվածում (ծանոթագրություն 20):
2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաճախորդներին տրված վարկերի և
փոխատվությունների միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է ՀՀ դրամով
վարկերի համար 41.1% (2016թ.՝28.93 %) և ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար 22.4 % (2016թ.՝17.3
%):
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ առկա չեն վարկառուներ, որոնց Ընկերության կողմից
տրամադրված վարկերը կգերազանցեն սեփական կապիտալի տասը տոկոսը (2016թ.` երկու
վարկառուներ, որոնց տրամադրված վարկերի մնացորդների ընդհանուր գումարը կազմում է
450,637 հազար դրամ):
Տրամադրված վարկերի և փոխառությունների վերլուծությունն ըստ տնտեսության ճյուղերի
ներկայացված է ստորև.
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հազար ՀՀ դրամ

Վարկեր
Արժեզրկումից
պահուստներ
վարկերի գծով
Զուտ վարկեր

Արդյունաբերու- Շինարաթյուն րություն

Առևտուր

Սպառողական
ոլորտ

Գյուղատնտեսություն

Հիփոթեք

Սպասարկում

2,722,151 1,547,046

6,169,604

209,724

(76,274)

(2,097)

(534) (103,317)

(424,692)

129,183 1,308,757 2,583,192 1,489,404 6,093,330

207,627

52,826 266,488

12,578,237

451,658

157,604

1,321,977

(4,228)

(28,421)

(13,220)

447,430

(138,959)

(57,642)

Ոսկու
գրավով

Այլ Ընդամենը

53,360 369,805 13,002,929

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հազար ՀՀ դրամ

Վարկեր
Արժեզրկումից
պահուստներ
վարկերի գծով
Զուտ վարկեր

Արդյունաբերու- Շինարաթյուն րություն

Առևտուր

Սպառողական
ոլորտ

1,321,551 1,405,090

628,459

190,387

1,090,419

(7,143)

(15,971)

(25,568)

621,316

174,416

1,064,851

Գյուղատնտեսություն Հիփոթեք

Սպասարկում

Ոսկու
գրավով

5,462,194

221,519

148,079

(75,205)

(2,830)

(2,108)

1,227,757 1,360,559 5,386,989

218,689

145,971

(93,794)

(44,531)

Այլ Ընդամենը

816,369 11,284,067

(13,787)

(280,937)

802,582 11,003,130

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Վարկերի գծով արժեզրկման պահուստի շարժն ըստ դասերի հետևյալն է.
2017
Հազար ՀՀ դրամ

Արդյունաբերու- Շինարաթյուն րություն

Առևտուր

Սպառողական
ոլորտ

Գյուղատնտեսություն

ՍպաՈսկու
Հիփոթեք սարկում գրավով

Այլ Ընդամենը

2017թ. հունվարի
1 դրությամբ

7,143

15,971

25,568

93,794

44,531

75,205

2,830

2,108

13,787

280,937

Տարվա ծախս/
(հակադարձում)

2,794

1,078

8,051

390,804

148,276

2,280

890

(1,903)

259,192

811,462

(20,399)

(345,639)

(135,165)

Զուտ
(դուրսգրում)/
վերադարձ
2017թ.
դեկտմբերի 31-ի
դրությամբ

(5,709)

11,372

(1,211)

(1,623)

329 (169,662)

(667,707)

4,228

28,421

13,220

138,959

57,642

76,274

2,097

534

103,317

424,692

Անհատական
արժեզրկում

-

27,467

-

26,820

8,749

15,125

-

-

84,857

163,018

Խմբային
արժեզրկում

4,228

954

13,220

112,139

48,893

61,149

2,097

534

18,460

261,674

4,228

28,421

13,220

138,959

57,642

76,274

2,097

534

103,317

424,692

-

62,208

-

38,451

70,805

54,696

-

-

121,225

347,385

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

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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2016
Հազար ՀՀ դրամ

Արդյունաբերու- Շինարաթյուն րություն

Առևտուր

Սպառողական
ոլորտ

Գյուղատնտեսություն

Հիփոթեք

Սպասա
Ոսկու
ր-կում գրավով

Այլ Ընդամենը

2016թ. հունվարի
1 դրությամբ

12,754

4,350

11,857

15,517

26,647

63,202

1,720

2,181

10,292

148,520

Տարվա ծախս/
(հակադարձում)

7,845

22,632

(2,418)

154,097

99,633

77,236

2,473

(296)

29,700

390,902

(75,820)

(81,749)

(65,233)

(1,363)

(26,205)

(258,485)

Զուտ
(դուրսգրում)/
վերադարձ
2016թ.
դեկտմբերի 31-ի
դրությամբ

(13,456)

(11,011)

16,129

223

7,143

15,971

25,568

93,794

44,531

75,205

2,830

2,108

13,787

280,937

Անհատական
արժեզրկում

-

14,067

-

-

-

-

-

-

-

14,067

Խմբային
արժեզրկում

7,143

1,904

25,568

93,794

44,531

75,205

2,830

2,108

13,787

266,870

7,143

15,971

25,568

93,794

44,531

75,205

2,830

2,108

13,787

280,937

-

55,659

-

-

-

-

-

-

-

55,659

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

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

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

Մասնավոր ձեռնարկություններ

1,904,135

2,027,288

10,216,498

7,916,539

Անհատ ձեռնարկատերեր

761,071

1,025,600

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

121,225

314,640

13,002,929

11,284,067

(424,692)

(280,937)

Ֆիզիկական անձիք

Արժեզրկումից պահուստներ վարկերի և
փոխատվությունների գծով

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

44

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Հազար ՀՀ դրամ

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

Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ

12,578,237

11,003,130

Ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկերը ներկայացվում են ստորև.
2017թ. դեկտեմբերի 2016թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ

Հազար ՀՀ դրամ

Հիփոթեքային

6,169,604

5,462,194

Սպառողական

2,722,151

1,321,551

Գյուղատնտեսություն

1,210,599

923,145

Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր

53,360

148,079

Այլ

60,784

61,570

10,216,498

7,916,539

Ընդամենը ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկեր
(համախառն)

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 5,619,339 հազար դրամ գումարով վարկերի նկատմամբ
պահանջի իրավունքը (2016թ.՝ 5,964,620 հազար դրամ ընդհանուր գումարով) Ընկերության
կողմից գրավադրվել են այլ կազմակերպություններից ստացված վարկերի և փոխառությունների
դիմաց (ծանոթ. 22).
2015թ. դեկտեմբերի ամսին Ընկերությունը իրականացրել է վարկային պորտֆելի
արժեթղթավորում: Որպես վարկային պորտֆելի արժեթղթավորման գործընթացի մաս
Ընկերությունը ձեռք է բերել Վարկային Պորտֆելի Արժեթղթավորման I Հիմնադրամի կողմից
թողարկած մասնակցության վկայագրեր (ծանոթագրություն 15):
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ «Վարկային պորտֆելի արժեթղթավորման հիմնադրամ I»ին փոխանցված բիզնես և սպառողական վարկերի հաշվեկշռային արժեքը կազմում է
համապատասխանաբար 50,410 հազար դրամ և 19,448 հազար դրամ: «Վարկային պորտֆելի
արժեթղթավորման հիմնադրամ I»-ը հաստատություն է, որն ըստ էության չի վերահսկվում
Ընկերության կողմից: Քանի որ Ընկերությունը չի փոխանցել ակտիվների սեփականության հետ
կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները, այս վարկերը ներառվել են
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում: Ընկերությունը մինչև 2017թ. նոյեմբեր ամիսը
շարունակել է հանդես գալ որպես այդ վարկերի սպասարկող:
Ինչպես նշված է 0 ծանոթագրությունում, 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ վարկերի և փոխատվությունների գնահատված իրական արժեքը մոտ է դրանց
հաշվեկշռային արժեքին:
Վարկային պորտֆելին ներհատուկ այլ ռիսկերը բացահայտված են 31 ծանոթագրությունում:
Տեղեկատվությունը կապակցված անձանց վերաբերյալ բացահայտված է 27
ծանոթագրությունում:
Հաճախորդներին տրված վարկերի և փոխատվությունների ժամկետային վերլուծությունը
ներկայացված է 30 ծանոթագրությունում:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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18

Հիմնական միջոցներ

Համակարգչային
սարքավորումներ

Գրասենյակային
կահույք և այլ
Փոխադրամիջոցներ սարքավորումներ

Ընդամենը

Սկզբնական արժեք
27,873

14,780

62,732

105,385

4,742

-

5,383

10,125

-

(3,380)

-

(3,380)

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

32,615

11,400

68,115

112,130

Ավելացում

22,163

-

52,980

75,143

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

54,778

11,400

121,095

187,273

18,270

9,511

13,548

41,329

4,983

1,823

12,140

18,946

-

(2,951)

-

(2,951)

23,253

8,383

25,688

57,324

5,931

1,578

14,554

22,063

29,184

9,961

40,242

79,387

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

9,603

5,269

49,184

64,056

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

9,362

3,017

42,427

54,806

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

25,594

1,439

80,853

107,886

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Ավելացում
Օտարում

Կուտակված մաշվածություն
2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Տարվա ծախս
Օտարում
2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Տարվա ծախս
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

Հաշվեկշիռային արժեք

Ամբողջությամբ մաշված ակտիվներ
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների ցանկում ներառված ամբողջությամբ
մաշված ակտիվների սկբնական արժեքը կազմում է 17,548 հազար դրամ (2016թ. 14,738 հազար
դրամ):

Հիմնական միջոցների սահմանափակումներ
2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի տիրապետել պարտավորությունների
դիմաց գրավադրված կամ որևէ այլ սահմանափակման ենթակա հիմնական միջոցների:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Ոչ նյութական ակտիվներ

Հազար ՀՀ դրամ

Համակարգչային
ծրագրերի
արտոնագրեր

Գուդվիլ

Ընդամենը

17,931

77,336

95,267

1,405

-

1,405

19,336

77,336

96,672

3,135

-

3,135

-

(7,734)

(7,734)

22,471

69,602

92,073

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

4,081

-

4,081

Մասհանումներ

1,334

-

1,334

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

5,415

-

5,415

Մասհանումներ

1,392

-

1,392

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

6,807

-

6,807

2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

13,850

77,336

91,186

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

13,921

77,336

91,257

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

15,664

69,602

85,266

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

Ավելացում
Արժեզրկում
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Կուտակված ամորտիզացիա

Հաշվեկշռային արժեք

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի տիրապետել պարտավորությունների
դիմաց գրավադրված կամ որևէ այլ սահմանափակման ենթակա ոչ նյութական ակտիվների:

20

Բռնագանձված գրավ

Հազար ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք

2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
Հունվարի 1-ի
դրությամբ

155.142

-

57,600

155,142

-

57,600

Բռնագանձման ամսաթվի դրությամբ գրավը չափվում է չմարած վարկային պարտավորության
հաշվեկշռային արժեքից և գրավի իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Ընկերության քաղաքականությունն է հետամուտ լինել այդ ակտիվների իրացմանը պատշաճ
կերպով և սեղմ ժամկետներում: Ընկերությունը հիմնականում չի օգտագործում ոչ կանխիկ
գրավները իր սեփական գործունեության իրականացման համար: Ակտիվները չափվում են
հաշվեկշռային արժեքից և իրական արժեքից հանած վաճառքի ծախսումները նվազագույնով:

21

Այլ ակտիվներ

Հազար ՀՀ դրամ

2016թ.
2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
հունվարի 1-ի
2017թ.
դրությամբ
դրությամբ
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ (վերահաշվարկված) (վերահաշվարկված)

Դեբիտորական պարտքեր և այլ
ստացվելիք գումարներ

32,519

17,179

51

-

-

24,427

Ընդամենը այլ ֆինանսական
ակտիվներ

32,519

17,179

24,478

Արժեզրկումից պահուստներ այլ
ակտիվների գծով

(3,310)

-

-

Ընդամենը այլ ֆինանսական
ակտիվներ

29,209

17,179

24,478

32,747

5,823

4,660

451

500

-

Ընդամենը ոչ ֆինանսական ակտիվներ

33,198

6,323

4,660

Ընդամենը այլ ակտիվներ

62,407

23,502

29,138

Ներդրումային հիմնադրամից
ստացվելիք գումարներ

Կանխավճարներ
Այլ ակտիվներ

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

Ընդամենը

1 հունվար 2016
Տարվա ծախս
Դուրսգրում

6,628
(6,628)

31 դեկտեմբեր 2016

-

Տարվա ծախս

12,666

Դուրսգրում

(9,356)

31 դեկտեմբեր 2017

3,310

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Վարկեր և փոխառություններ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. 2016թ. դեկտեմբերի
2016թ. հունվարի
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ
1-ի դրությամբ
31-ի դրությամբ (վերահաշվարկված) (վերահաշվարկված)

Վարկեր ՀՀ ԿԲ-ից

67,195

114,224

188,619

Վարկեր վերաֆինանսավորող
վարկային կազմակերպություններից

4,300,856

4,350,213

3,574,194

Վարկեր բանկերից ռեպո
համաձայնագրերով

2,839,416

-

-

Բանկային վարկեր և վարկային գծեր

1,529,733

558,436

621,090

Վարկեր ՀՀ կառավարությունից
միջազգային ծրագրերով

1,350,164

1,488,025

1,270,079

Փոխառություններ առևտրային և ոչ
առևտրային կազմակերպություններից

2,049,619

1,583,592

1,091,447

801,618

801,324

1,311,419

12,938,601

8,895,814

8,056,848

Փոխառություններ բաժնետերերից

Ընդամենը պարտավորություններ
ֆինանսական կազմակերպությունների
նկատմամբ

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ դրամով վարկերի և փոխառությունների գծով միջին
կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 8.6 % (2016թ.՝ 7.8 %), ԱՄՆ դոլարով վարկերի
և փոխառությունների համար՝ համար 8.7 % (2016թ.՝ 8.8 %):
2017թ. դեկտեբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունն ունի տասնմեկ կազմակերպությունից և երկու
ֆիզիկական անձից ստացված վարկեր և փոխառություններ (2016թ-ին՝ տասը
կազմակերպությունից), որոնց մնացորդները գերազանցում են սեփական կապիտալի 10%-ը:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ այս մնացորդների ընդհանուր գումարը կազմում է
9,634,482 հազար դրամ (2016թ-ին՝ 8,092,390 հազար դրամ):
Բանկային վարկերի և վարկային գծերի դիմաց գրավադրված է Ընկերության ընթացիկ
հաշիվների շրջանառությունը և բաժնետերերի երաշխիքները:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 5,770,140 հազար դրամ գումարով վարկերի և
փոխառությունների (2016թ.-ին՝ 6,005,567 հազար դրամ) դիմաց գրավադրված է 5,619,339
հազար դրամ գումարով (2016թ.-ին՝ 5,964,620 հազար դրամ) հաճախորդներին տրված
վարկերի գծով Ընկերության պահանջի իրավունքը:
Հաշվետու ժամականաշրջանում Ընկերությունը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների
չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2016: նույնպես):

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

2016թ.
հունվարի 1-ի
դրությամբ

Պարտատոմսեր

1,482,211

1,180,994

591,149

Ընդամենը թողարկված
պարտքային արժեթղթեր

1,482,211

1,180,994

591,149

2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից թողարկված 1,468,200 հազար
դրամ անվանական արժեքով պարտատոմսերը (2016թ.՝ 1,167,880 հազար դրամ) ցուցակված են
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա»-ում:
2017թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից թողարկված ՀՀ դրամով
պարտքային արժեթղթերի միջին կշռված արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 11.9%
(2016թ.՝ 14 %), ԱՄՆ դոլարով պարտքային արժեթղթերի համար՝ համար 8.2 % (2016թ.՝ 9.3 %):
Տարվա ընթացքում Ընկերությունը հետ չի գնել իր կողմից թողարկված որևէ արժեթուղթ
(2016թ.՝ նույնպես):
Հաշվետու ժամականաշրջանում Ընկերությունը չի ունեցել մայր գումարի, տոկոսների
չվճարումներ կամ այլ խախտումներ (2016թ.՝ ոչինչ):

24

Այլ պարտավորություններ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ.
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

2016թ.
դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ

2016թ.
հունվարի 1-ի
դրությամբ

Վճարվելիք գումարներ

32,240

35,137

41,960

Պարտավորություն անձնակազմի
նկատմամբ

51,261

24,055

15,457

Սուբսիդավորված տոկոսներ

22,465

22,387

19,022

Ընդամենը այլ ֆինանսական
պարտավորություններ

105,966

81,579

76,439

Պարտավորություններ հարկերի
գծով՝ բացառությամբ
շահութահարկի

12,247

70

7,513

Ընդամենը այլ ոչ ֆինանսական
պարտավորություններ

12,247

70

7,513

Ընդամենը այլ պարտավորություններ

118,213

81,649

83,952

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Սեփական կապիտալ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված
բաժնետիրական կապիտալը կազմում էր 1,500,000 հազ. դրամ: Համաձայն Ընկերության
կանոնադրության, բաժնետիրական կապիտալը կազմված է թվով 1,500,000 սովորական
բաժնետոմսերից՝ յուրաքանչյուրը 1,000 դրամ անվանական արժեքով:
2017թ. և 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության բաժնետերերն են.
Հազար ՀՀ դրամ

Վճարված
բաժնետիրական
կապիտալ

Բաժնեմասը
վճարված
կապիտալում %

Վարդանյան Գագիկ

502,949

33.53

Մարության Էդուարդ

499,971

33.33

Կարապետյան Արայիկ

421,779

28.12

75,301

5.02

1,500,000

100

Դարբինյան Կարեն

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության կողմից հետ գնված բաժնետոմսեր չեն եղել:
Սովորական բաժնետոմսերի բաժնետերերը ունեն մեկ ձայնի իրավունք Ընկերության տարեկան
և ընդհանուր ժողովներում և իրավունք ստանալու շահաբաժին:
2016թ. Ընկերությունը բաժնետիրական կապիտալը ավելացրել է 500,000 հազար դրամ
գումարով:
2017թ. ապրիլ ամսում բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ, Ընկերությունը հայտարարել և վճարել
է շահաբաժին 2016թ. տարվա համար 310,000 հազար դրամ ընդհանուր գումարով:
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Պայմանական պարտավորություններ

Իրավական և հարկային պարտավորություններ
Հայաստանում հարկային համակարգը համեմատաբար նոր է, և նրան բնորոշ է օրենսդրության,
պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների հաճախակի
փոփոխությունները, որոնք երբեմն անհասկանալի են, հակասական և ենթակա տարբեր
մեկնաբանությունների: Հարկերը ենթակա են ստուգման և ուսումնասիրման հարկային
մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են կիրառել տույժեր և տուգանքներ: Հարկային
օրենսդրության խախտման դեպքում, հարկային մարմինների կողմից չի կարող կիրառվել
հավելյալ հարկերի պարտադրումներ, տույժեր և տուգանքներ, ավելի քան ստուգման նախորդող
հաշվետու 3 տարիների համար:
Այս հանգամանքները Հայաստանում կարող են առաջացնել հարկային ռիսկեր, որոնք ավելի
զգալի են քան այլ երկներում: Ղեկավարությունը համոզված է, որ պատշաճ կերպով կատարել է
իր հարկային պարտավորությունները, հիմնվելով Հայաստանում կիրառվող հարկային
օրենսդրության, պաշտոնական հայտարարությունների և դատարանի որոշումների իր
մեկնաբանությունների վրա: Այնուամենայնիվ, համապատասխան մարմինների
մեկնաբանությունները կարող են տարբերվել, և եթե ղեկավար մարմիններին հաջողվի
հարկադրել իրենց մեկնաբանությունները, ապա այս ֆինանսական հաշվետվությունների վրա
ազդեցությունը կարող է էական լինել:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

51

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Ղեկավարությունը համոզված է, որ Ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է
օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և ամբողջությամբ կատարել է
իր հարկային պարտավորությունները:
Ընկերությանը ներկայացվող դատական հայցերի առումով Ընկերության ղեկավարությունը
համոզված է, որ դրանց հետևանքով առաջացող պարտավորությունները էական ազդեցություն
չեն ունենա Ընկերության ֆինանսական վիճակի կամ ապագա գործառնությունների
արդյունքների վրա:
Հետևաբար Ընկերության կողմից իրավական և հարկային պարտավորությունների գծով
համապատասխան պահուստներ չեն ձևավորվել:

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

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

Վարկային գծերի չօգտագործված մաս

38,795

55,703

Տրամադրված երաշխիքներ

650,000

1,085,072

Ընդամենը պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ

688,795

1,140,775

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

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

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

Մինչև 1 տարի

9,354

9,354

Ընդամենը պարտավորություններ գործառնական
վարձակալության գծով

9,354

9,354

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.

52

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Ապահովագրություն
Հայաստանում ապահովագրության ոլորտը գտնվում է զարգացման փուլում, և այլ երկրներին
հատուկ բազմաթիվ ապահովագրության ձևաչափեր հիմնականում դեռևս կիրառելի չեն:
Քանի դեռ Ընկերությունը չի նախատեսել ամբողջական ապահովագրություն, առկա է ռիսկ, որ
որոշակի ակտիվների կորուստը կամ ոչնչացումը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն
Ընկերության գործունեության և ֆինանսական վիճակի վրա:
Ընկերությունը չունի սխալների կամ բացթողումների հետևանքով առաջացած
պարտավորությունների ապահովագրում: Ներկայումս, Հայաստանում առկա չեն
պարտավորությունների գծով ապահովագրական ծառայություններ:

27

Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ

Համաձայն ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտում» կողմերը համարվում են
կապակցված, եթե նրանցից մեկը կարող է վերահսկել մյուսին կամ նշանակալի ազդեցություն
ունենալ մյուսի վրա՝ ֆինանսական և գործառնական որոշումներ կայացնելիս: Ներկայացվող
հաշվետվությունների առումով Ընկերությանը կապակցված կողմերն են՝ նրա բաժնետերերը,
ղեկավար անձնակազմի անդամները, ինչպես նաև նրանց հետ կապակցված անձիք և նրանց
կողմից վերահսկվող կազմակերպությունները:
Ընկերությունը չունի վերջնական վերահսկող անձ կամ ընկերություն:
Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ներգրավված է լինում կապակցված կողմերի հետ
մի շարք գործարքներում: Այդ գործարքները ներառում են վարկերը, ավանդները և այլն: Նշված
գործարքները իրականացվել են՝ շուկայում գործող պայմաններից և տոկոսադրույքներից
ելնելով:
Գործարքների ծավալները, մնացորդները տարվա վերջի դրությամբ և տարվա եկամուտ և
ծախսերը հետևյալն են.
Հազար ՀՀ դրամ

Բաժնետերեր
և կապակցված
կողմեր

2017

2016

Ղեկավար
անձնակազմը և
կապակցված
կողմեր

Բաժնետերեր և
կապակցված
կողմեր

Ղեկավար
անձնակազմը և
կապակցված
կողմեր

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Հակադարձ հետգնման պայմանագրերի գծով
ստացվելիք գումարներ
Մնացորդը հունվարի 1-ի դրությամբ

101,136

-

-

-

Տարվա ընթացքում մարված

37,074

-

1,397,832

-

(138,210)

-

(1,296,696)

-

101,136

-

Տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրեր
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

-

-

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ
Վարկի մնացորդը 1 հունվարի դրությամբ,
համախառն
Տարվա ընթացքում տրամադրված վարկեր

161,270

42,871

250,383

25,762

627,281

16,695

506,641

29,310

(738,261)

(11,139)

(595,754)

(12,201)

50,290

48,427

161,270

42,871

(503)

(485)

(1,613)

(429)

49,787

47,942

159,657

42,442

Փոխառության մնացորդը հունվարի 1-ի
դրությամբ

932,038

-

1,311,419

-

Տարվա ընթացքում ստացված

671,578

-

255,620

-

Տարվա ընթացքում վճարված

(801,998)

-

(635,001)

-

932,038

-

-

-

Տարվա ընթացքում մարված վարկեր
Վարկի մնացորդը դեկտեմբերի 31 դրությամբ,
համախառն
Արժեզրկումից պահուստ
Մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Վարկեր և փոխառություններ

Փոխառության մնացորդը դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ

801,618

Տրված կանխավճարներ

30,000

-

-

Շահույթ կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյուքների մասին հաշվետվություն
Տոկոսային եկամուտ վարկերի գծով

18,125

5,696

19,385

3,925

Տոկոսային եկամուտ հակադարձ հետգնման
պայմանագրերի գծով

1,919

-

9,676

-

Արժեզրկման (ծախս)/հակադարձում

1,110

(56)

891

(172)

Տոկոսային ծախսեր փոխառությունների գծով

(87,808)

-

(125,451)

-

Վարձակալության գծով ծախսեր

(31,180)

-

(31,180)

-

Այլ ծախսեր

(8,062)

-

(5,000)

-

Ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված փոխհատուցումները հետևյալն են.
Հազար ՀՀ դրամ

2017

2016

Աշխատավարձ և պարգևատրումներ

72,226

56,001

Ընդամենը ղեկավար անձնակազմի գծով կատարված
փոխհատուցումներ

72,226

56,001

Ընկերության հետ կապված անձանց տրամադրված վարկերը վճարման են ենթակա 1-ից մինչև
14 տարիների ընթացքում և դրանց տոկոսադրույքը կազմում է 9-ից 18% (2016թ.՝ 10-18%):
Տրամադրված վարկերը ապահովված են անշարժ գույքով, երաշխավորություններով:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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28

Իրական արժեքի չափումը

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

28.1

Իրական արժեքով չչափվող ֆինանսական գործիքներ

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների իրական արժեքը, որոնք ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվությունում չեն չափվել իրենց իրական արժեքով և ըստ մակարդակի վերլուծում է
դրանք իրական արժեքի հիերարխիայում, թե իրական արժեքի չափումը որ դասում է
դասակարգված:
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Մակարդակ 1 Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը
իրական
արժեք

Ընդամենը
հաշվեկշռային
արժեք

Ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

213,634

-

213,634

213,634

Հաճախորդներին տրված վարկեր
և փոխատվություններ

-

12,578,237

-

12,578,237

12,578,237

29,209

29,209

Այլ ակտիվներ

29,209

Ֆինանսական
պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ

-

12,930,841

-

12,930,841

12,938,601

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

-

1,482,211

-

1,482,211

1,482,211

Այլ պարտավորություններ

-

105,966

-

105,966

105,966

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Մակարդակ 1 Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը
իրական
արժեք

Ընդամենը
հաշվեկշռային
արժեք

Ֆինանսական ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

-

490,358

-

490,358

490,358

Հետգնման պայմանագրերի գծով
ստացվելիք գումարներ

-

101,136

-

101,136

101,136

Հաճախորդներին տրված վարկեր
և փոխատվություններ

-

11,003,130

-

11,003,130

11,003,130

Այլ ակտիվներ

-

17,179

-

17,179

17,179

Վարկեր և փոխառություններ

-

8,890,839

-

8,890,839

8,895,814

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

-

1,180,994

-

1,180,994

1,180,994

Փոխանցված, սակայն
չապաճանաչված վարկերի գծով
վճարվելիք գումարներ

-

69,858

-

69,858

69,858

Այլ պարտավորություններ

-

81,579

-

81,579

81,579

Ֆինանսական
պարտավորություններ

Պահանջներ և պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
Մեկ ամիս մարման ժամկետ ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների համար,
հաշվեկշռային արժեքը մոտավոր արտացոլում է իրական արժեքը, քանի որ այս ֆինանսական
գործիքների մարման ժամկետները բավականին կարճ են: Մեկ ամսից ավելի մարման ժամկետ
ունեցող ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը սահմանվում է ակնկալվող
ապագա դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկից ելնելով և զեղչվում է տարվա վերջի
դրությամբ գործող համապատասխան տոկոսադրույքներով, որոնք հիմնականում համընկնում
են գործող տոկոսադրույքներին:
Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Արժեզրկված վարկերի իրական արժեքը հաշվարկվում է գրավի առարկայի վաճառքից
ակնկալվող դրամական միջոցների հոսքերի հիման վրա: Գրավի առարկայի արժեքը հիմնված է
անկախ, մասնագիտական որակավորում ունեցող գույքի գնահատողի իրականացրած
գնահատումների վրա:
Ներգրաված վարկերի և փոխառություններ, թողարկված արժեթղթեր
Ներգրաված վարկերի և փոխառությունների իրական արժեքը գնահատվում է օգտագործելով
զեղչված դրամական միջոցների հոսքերի մեթոդը, կիրառելով նմանատիպ մարման ժամկետ
ունեցող վարկերի համար առաջարկվող դրույքաչափերը:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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28.2

Իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր

-

3,378,879

-

3,378,879

Ընդամենը

-

3,378,879

-

3,378,879

Զուտ իրական արժեք

-

3,378,879

-

3,378,879

Ֆինանսական ակտիվներ

Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մակարդակ 1

Մակարդակ 2

Մակարդակ 3

Ընդամենը

Վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր

-

269,509

-

269,509

Ընդամենը

-

269,509

-

269,509

-

269,509

-

269,509

Ֆինանսական ակտիվներ

Զուտ իրական արժեք

Իրական արժեքի չափման մեթոդները և գնահատման մեխանիզմը չեն փոփոխվել նախորդ
հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատությամբ:

Չցուցակված սեփական կապիտալի ներդրումներ
Սեփական կապիտալի այս ներդրումի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության համար տես
ծանոթագրություն 15-ը:

29

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվանցում

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

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Ճանաչված
ֆինանսական
ակտիվների/
Պարտավորությունների
ամախառն
գումար

Ճանաչված
Կապակցված գումարներ, որոնց
ֆինանսական
գծով ֆինանսական վիճակի մասին
ակտիվների/ Ֆինանսական հաշվետվությունում հաշվանցում չի
իրականացվել
Պարտավորուակտիվների/
թյունների պարտավորուամախառն
թյունների
գումար՝ զուտ գումար՝
հաշվանցված ներկայացված
ֆինանսական ֆինանսական
վիճակի մասին վիճակի մասին Ֆինանսա- Ստացված
հաշվետվուհաշվետվուկան դրամական
թյունում
թյունում գործիքներ ապահովում
Զուտ

Ֆինանսական
պարտավորություններ
Հետգնման պայմանագրերով
գրավադրված արժեթղթեր
(Ծանոթ. 15,22)

2,839,416

-

2,839,416

3,018,562

-

(179,146)

Ընդամենը ֆինանսական
պարտավորություններ

2,839,416

-

2,839,416

3,018,562

-

(179,146)
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Ճանաչված
ֆինանսական
ակտիվների/
Պարտավորությունների
ամախառն
գումար

Ճանաչված
Կապակցված գումարներ, որոնց
ֆինանսական
գծով ֆինանսական վիճակի մասին
ակտիվների/ Ֆինանսական հաշվետվությունում հաշվանցում չի
իրականացվել
Պարտավոակտիվների/
րությունների
պարտավոամախառն
րությունների
գումար՝ զուտ գումար՝
հաշվանցված ներկայացված
ֆինանսական ֆինանսական
վիճակի մասին վիճակի մասին Ֆինանսա- Ստացված
հաշվետվուհաշվետվուկան դրամական
թյունում
թյունում գործիքներ ապահովում
Զուտ

Ֆինանսական ակտիվներ
Հակադարձ հետգնման
պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարներ (Ծանոթ.16 )

101,136

-

101,136

(101,136)

-

-

Ընդամենը ֆինանսական ակտիվներ

101,136

-

101,136

(101,136)

-

-

Ֆինանսական ակտիվների և ֆինանսական պարտավորությունների համախառն արժեքները և
դրանց զուտ արժեքները, որոնք ներկայացվել են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության
մեջև բացահայտվել են վերոնշյալ աղյուսակներում, ֆինանսական վիճակի մասին
հաշվետվության մեջ չափվում են համաձայն հետևյալ հիմունքների.


վաճառքի և հետգնման պայմանագրերից, հակադարձ վաճառքի և հետգնման
պայմանագրերից և արժեթղթերի վարկավորումից և փոխառությունից առաջացած
ակտիվներն ու պարտավորությունները չափվում են ամորտիզացված արժեքով,
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30

Ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային
վերլուծություն

Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է ֆինանսական ակտիվները և պարտավորություններն ըստ
սպասվելիք մարման ժամկետների: Ընկերության չզեղչված պայմանագրային
պարտավորությունների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է ծանոթագրություն 31.3-ում:

Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Ցպահանջ և
մինչև 1 1-ից մինչև
ամիս
12 ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

12 ամսից
ավելի,
ենթահանրագումար

Ընդամենը

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

213,634

-

213,634

-

-

-

213,634

-

107,824

107,824

10,000

252,493

262,493

370,317

2,961,367

57,195

3,018,562

-

-

-

3,018,562

503,960

2,759,874

3,263,834

5,081,797

4,232,606

9,314,403

12,578,237

29,209

-

29,209

-

-

-

29,209

3,708,170

2,924,893

6,633,063

5,091,797

4,485,099

9,576,896

16,209,959

2,870,465

1,965,909

4,836,374

6,184,123

1,918,104

8,102,227

12,938,601

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

-

514,208

514,208

968,003

-

968,003

1,482,211

Այլ պարտավորություններ

67,884

38,082

105,966

-

-

-

105,966

2,938,349

2,518,199

5,456,548

7,152,126

1,918,104

9,070,230

14,526,778

Զուտ Դիրք

769,821

406,694

1,176,515 (2,060,329)

2,566,995

506,666

1,683,181

Կուտակված ճեղքվածք

769,821

1,176,515

(883,814)

1,683,181

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումներ
- Ընկերության մոտ պահվող
-Հետգնման պայմանագրերով
գրավադրված արժեթղթեր
Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ
Այլ ակտիվներ

Պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
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Ցպահանջ
և մինչև 1
ամիս

1-ից 12
ամիս

Մինչև 12
ամիս,
ենթահանրագումար

490,358

-

490,358

-

-

-

490,358

-

175,530

175,530

116,224

-

116,224

291,754

Հակադարձ հետգնման
պայմանագրերի գծով ստացվելիք
գումարներ

101,136

-

101,136

-

-

-

101,136

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

287,775

2,465,230

2,753,005

4,396,664

3,853,461

8,250,125

11,003,130

17,179

-

17,179

-

-

-

17,179

896,448

2,640,760

3,537,208

4,512,888

3,853,461

8,366,349

11,903,557

174,927

1,054,586

1,229,513

5,215,352

2,450,949

7,666,301

8,895,814

-

497,054

497,054

683,940

-

683,940

1,180,994

7,457

45,994

53,451

16,407

-

16,407

69,858

81,579

81,579

-

-

-

81,579

182,384

1,679,213

1,861,597

5,915,699

2,450,949

8,366,648

10,228,245

Զուտ Դիրք

714,064

961,547

1,675,611

(1,402,811)

1,402,512

(299)

1,675,312

Կուտակված ճեղքվածք

714,064

1,675,611

272,800

1,675,312

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

12 ամսից
ավելի,
ենթահանրագումար

Ընդամենը

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ
Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումներ

Այլ ակտիվներ

Պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Փոխանցված, սակայն
չապաճանաչված վարկերի գծով
վճարվելիք գումարներ
Այլ պարտավորություններ

31

Ռիսկի կառավարում

Ընկերության գործունեությանը բնորոշ է ֆինանսական ռիսկերի բազմազանություն և այդ
գործունեությունը ենթադրում է ռիսկերի որոշակի աստիճանի և համադրությունների
վերլուծություն, գնահատում, ընդունում և կառավարում:
Ռիսկերի կառավարումը Ընկերությունն իրականացնում է բացահայտման, գնահատման և
մոնիթորինգի մշտական գործընթացների, ինչպես նաև ռիսկերի սահմանաչափերի
հաստատման և ներքին վերահսկողության այլ միջոցառումների միջոցով: Ռիսկերի
կառավարման գործընթացը էական նշանակություն ունի Ընկերության շահութաբերության
կայունության ապահովման գործում, և Ընկերության յուրաքանչյուր աշխատակից
պատասխանատվություն է կրում իր պարտականությունների հետ կապված ռիսկերի
առաջացման համար: Ընկերության գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային,
իրացվելիության ռիսկերի և շուկայական ռիսկի, որն իր հերթին բաժանվում է առևտրային և ոչ
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առևտրային գործառնությունների հետ կապված շուկայական ռիսկի: Ընկերությունը նաև
ենթարկվում է գործառնական ռիսկերի:
Ռիսկերի անկախ կառավարման գործընթացը չի ներառում գործարար ռիսկերը, ինչպիսիք են
միջավայրի փոփոխությունները, տեխնոլոգիաների կամ արդյունաբերության
փոփոխությունները: Դրանք կառավարվում են Ընկերության կողմից ռազմավարական
պլանավորման գործընթացում:

Ռիսկերի կառավարման կառուցվածք
Ռիսկերի վերահսկմանն ուղղված պատասխանատվությունը կրում է Ընկերության խորհուրդը,
սակայն, գոյություն ունեն ռիսկերի կառավարման և վերահսկման համար պատասխանատու
առանձին անկախ մարմիններ:

Խորհուրդ
Խորհուրդը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման ռազմավարության և ռիսկերի
կառավարման սկզբունքների հաստատման համար:

Գործադիր տնօրեն
Գործադիր տնօրենը պատասխանատու է ռիսկերի կառավարման գործընթացի իրականացման
և վերահսկման, ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման համար: Գործադիր
տնօրենը պատասխանատվություն է կրում նաև Ընկերության իրացվելիության ռիսկի և
ֆինանսավորման ռիսկի համար:

Վարկային կոմիտե
Վարկային կոմիտեն ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում վարկերի տրամադրման
գործընթացում ռիսկերի կառավարման համար:

Վերստուգիչ
Ընկերության կողմից իրականացվող ռիսկի կառավարման գործընթացը յուրաքանչյուր տարի
վերստուգման է ենթարկվում Ընկերության վերստուգիչի կողմից, որը ստուգում է ինչպես
ընթացակարգերի ամբողջականությունը, այնպես էլ Ընկերության գործունեության
համապատասխանությունը ընթացակարգերին: Վերստուգիչն անցկացված ստուգումների
արդյունքները քննարկում է ղեկավարության հետ և իր եզրակացություններն ու առաջարկները
ներկայացնում է Ընկերության խորհրդին:

Ռիսկի գնահատման և ռիսկերի ներկայացման համակարգեր
Ռիսկերի մոնիթորինգը և կառավարումը հիմնականում հիմնված է Ընկերության կողմից
սահմանված ռիսկերի սահմանաչափերի վրա: Այս սահմանաչափերը արտացոլում են
Ընկերության գործարար ռազմավարությունը և շուկայական պայմանները, որոնցում գործում է
Ընկերությունը, ինչպես նաև Ընկերության համար ընդունելի ռիսկի մակարդակը, որը
Ընկերությունը պատրաստ է ընդունել, ընդ որում հատուկ ուշադրություն է դարձվում առանձին
բնագավառների վրա: Բացի դրանից, Ընկերությունը վերահսկում և գնահատում է իր
ընդհանուր կարողությունը կրել ռիսկեր՝ կապված բոլոր տեսակի ռիսկերի և
գործառնությունների համապարփակ դիրքերի հետ:
Ընկերության բոլոր մակարդակների համար կազմվում են ռիսկերի վերաբերյալ տարբեր
հաշվետվություններ, որոնք տարածվում են, որպեսզի Ընկերության բոլոր բաժիններին
ապահովեն հասանելիություն ընդհանուր, անհրաժեշտ և ժամանակին համապատասխան
տեղեկատվությանը:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ռիսկի չափազանց կենտրոնացումներ
Ռիսկի կենտրոնացումները առաջանում են, երբ մի շարք գործընկերներ իրականացնում են
նմանատիպ գործունեություն, կամ գործունեությունը կատարվում է միևնույն շրջանում, կամ
նրանք ունեն համանման տնտեսական հատկանիշներ, և տնտեսական, քաղաքական կամ այլ
պայմաններում փոփոխության արդյունքում ցուցաբերում են նմանատիպ ազդեցություն այդ
գործընկերների պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ունակության վրա:
Ռիսկի կենտրոնացումները արտացոլում են Ընկերության գործունեության արդյունքների
հարաբերական զգայունությունը պայմանների փոփոխություններին, որոնք ազդեցություն են
ունենում կոնկրետ բնագավառի կամ աշխարհագրական շրջանի վրա:
Ռիսկի չափազանց կենտրոնացումներից խուսափելու համար, Ընկերության
քաղաքականությունը և գործընթացները ներառում են հատուկ սկզբունքներ, ուղղված
բազմաբնույթ պորտֆելի պահպանմանը:

31.1

Պարտքային ռիսկ

Ընկերության գործունեությունը ենթարկվում է պարտքային ռիսկի` կապված վարկառուի կողմից
պարտավորության չկատարելու հետ, որը Ընկերությանը կորուստներ կարող է պատճառել:
Պարտքային ռիսկը Ընկերության կարևորագույն ռիսկն է, այդ պատճառով էլ այն առանձնակի
ուշադրությամբ է վերահսկում: Պարտքային ռիսկը կապված է հիմնականում վարկային
գործառնությունների հետ, որոնք հանգեցնում են վարկերի և փոխատվությունների
տրամադրմանը և ներդրումային գործունեության հետ, որոնք Ընկերության ակտիվների
պորտֆելի մեջ ավելացնում են պարտքային արժեթղթեր և այլ պարտքային գործիքներ: Ռիսկն
առկա է նաև արտհաշվեկշռային ֆինանսական գործիքներում, ինչպիսիք են, տրամադրված
երաշխիքներ, վարկային պարտավորությունները: Պարտքային ռիսկի կառավարումը և
վերահսկողությունը իրականացվում է Ընկերության ղեկավարության կողմից և
հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում են Ընկերության Խորհրդին:
Ընկերության ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը լավագույնս ներկայացնում է
նրանց պարտքային ռիսկի առավելագույն ենթարկվածությունը` առանց հաշվի առնելու պահվող
գրավը կամ պարտքի որակի բարելավման այլ միջոցները:

31.1.2 Պարտքային ռիսկի առավելագույն չափի կենտրոնացումներ
Աշխարհագրական սեգմենտներ
Պարտքային ռիսկի ենթարկվող ակտիվներն ամբողջությամբ տեղաբաշխված են ՀՀ
տարածքում:
Վարկերի տեղաբաշխումը ըստ տնեսության ճյուղերի ներկայացված է ծանոթագրություն 15-ում:

31.1.3 Ռիսկի սահմանաչափերի վերահսկողություն և զսպողական
քաղաքականություն
Ընկերությունը կարգավորում է վարկային ռիսկի մակարդակները՝ մեկ փոխառուի կամ
փոխառուների խմբի, ինչպես նաև վարկավորման ճյուղային կամ աշխարհագրական
սեգմենտների գծով ընդունելի ռիսկի գումարների սահմանաչափեր սահմանելով:
Նման ռիսկերը պարբերաբար վերահսկվում են և դրանց կառավարումը ենթակա է
պարբերաբար վերանայման: Վարկային ռիսկի սահմանաչափերը հաստատվում են
Ընկերության Խորհրդի կողմից:
Վարկային ռիսկը կառավարվում է վարկառուների և պոտենցիալ վարկառուների՝ մայր գումարի
և տոկոսների վճարման կարողությունը պարբերաբար վերլուծելով և անհրաժեշտության
դեպքում վարկի տրամադրման սահմանաչափերը փոխելով:
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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Ստորև ներկայացված են հատուկ հսկողության և զսպողական մի քանի այլ միջոցներ:

Գրավ
Ընկերությունը կիրառում է բազմաթիվ միջոցներ վարկային ռիսկը զսպելու համար:
Համընդհանուր գործելակերպ է հանդիսանում և հիմնական միջոցներից մեկն է համարվում
տրամադրված դրամական միջոցների դիմաց գրավ վերցնելը: Ընկերությունը կանոններ է
սահմանում գրավի հատուկ տեսակների ընդունելի լինելու կամ ռիսկերի զսպման վերաբերյալ:
Վարկերի և փոխատվությունների համար գրավի հիմնական տեսակներն են.


Հիպոթեքային պայմանագրերով գրավադրվող անշարժ գույքը,



Կազմակերպությունների գործառնական ակտիվները՝ շենքերը, պաշարները և
դեբիտորական պարտքերը,



Շարժական գույքը



Թանկարժեք զարդեր, ոսկու ջարդոն

Վարկային կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար Ընկերությունը վարկառուից լրացուցիչ
երաշխիքներ և երաշխավորություններ է պահանջում:
Կորպորատիվ կազմակերպությունների, ֆիզիակական անձանց երկարաժամկետ
ֆինանսավորումը և վարկավորումը հիմնականում ապահովվում են, ֆիզիկական անձանց գծով
փոքրածավալ և կարճաժամկետ վարկերը հիմնականում չեն ապահովվում: Ի լրումն, վարկային
կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար Ընկերությունը վարկառուից լրացուցիչ երաշխիքներ
է պահանջում, հենց որ համապատասխան անհատական վարկերի և փոխատվությունների
արժեզրկման հատկանիշներ են նկատվում:
Վարկեր և փոխատվություններից տարբեր ֆինանսական ակտիվներ ապահովող գրավները
որոշվում են ֆինանսական գործիքի բնույթով: Պարտատոմսերը և այլ պարտքային
արժեթղթերը հիմնականում չեն ապահովվում:
Համախառն վարկային պորտֆելի վերլուծությունն ըստ ապահովվածության.
Հազար ՀՀ դրամ

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

Անշարժ գույք

6,821,223

6,645,121

Պաշարներ

1,095,733

505,939

Արժեթղթեր

-

34,803

Հիմնական միջոցներ

243,666

388,548

Փոխադրամիջոցներ

1,417,707

900,211

53,360

148,079

1,501,032

1,898,079

851,212

676,845

1,018,996

86,442

13,002,929

11,284,067

Ոսկյա զարդեր և ոսկյա այլ իրեր
Կազմակերպությունների և ֆիզիկական աձանց
երաշխավորություններ
Ապահովվածություն չունեցող
Այլ

Ընդամենը վարկեր և փոխատվություններ (համախառն)

Վերը նշված աղյուսակում ներկայացված արժեքները վարկերի հաշվեկշռային արժեքներն են,
և պարտադիր չէ ներկայացնեն գրավների իրական արժեքը: Գրավների շուկայական
«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
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արժեքների գնահատումները հիմնված են գրավի գնահատման վրա ըստ տրամադրված
վարկերի ամսաթվի: Հիմնականում դրանք չեն թարմացվում մինչև վարկերը չգնահատվեն,
որպես անհատապես արժեզրկված:

Պարտքային ռիսկ պարունակող պայմանական պարտավորություններ
Այս գործիքների հիմնական նպատակը անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդներին
միջոցներ տրամադրելն է:
Վարկի տրամադրման պայմանական պարտավորություններն իրենցից ներկայացնում են
վարկային գծերի չօգտագործած մասերը:
Այս դեպքում, հնարավոր կորուստների գումարը, որ Ընկերությունը կարող է կրել, հավասար է
չօգտագործված վարկային գծերի գումարին:
Սակայն հնարավոր վնասի իրական գումարն ավելի փոքր է, քան չօգտագործված վարկային
գծերի ընդհանուր գումարը, քանի որ վարկային պարտավորությունները տրամադրվում են
վարկառուների կողմից վարկերի տրամադրման որոշակի ստանդարտների պահպանման
դեպքում: Ընկերությունը հետևում է պարտավորությունների մարման ժամկետներին, քանի որ
երկարաժամկետ պարտավորությունները պարունակում են ավելի բարձր վարկային ռիսկ, քան
կարճաժամկետ պարտավորությունները:

31.1.4 Արժեզրկում և պահուստավորման քաղաքականություն
Վարկերի արժեզրկման գնահատման հիմնական հատկանիշներն են մայր գումարի կամ
տոկոսների վճարումների 90 օրից ավել ուշացումները, վարկառուների դրամական միջոցների
հոսքերի հետ կապված դժվարությունները, վարկային ռեյտինգների նվազումները,
պայմանագրերի նախնական պայմանների խախտումները: Ընկերությունն արժեզրկման
գնահատումը կատարում է անհատապես և խմբային եղանակով:

Արժեզրկման անհատական գնահատում
Ընկերությունը որոշում է յուրաքանչյուր անհատապես նշանակալի վարկի կամ փոխատվության
համապատասխան պահուստի չափը անհատական հիմքով: Պահուստի գումարի որոշման
ժամանակ հաշվի առնվող գործոններից են վարկառուի բիզնես ծրագրի վստահելիությունը,
ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելու կարողությունը, ծրագրված հասույթները և
սպասվող շահաբաժինների վճարումները անվճարունակության դեպքում, այլ ֆինանսական
օգնության հնարավորությունը, գրավի իրացվելի արժեքը, սպասվող դրամական միջոցների
հոսքերի ժամկետները: Արժեզրկումից կորուստները գնահատվում են յուրաքանչյուր հաշվետու
ամսաթվի դրությամբ, եթե չկանխատեսված հանգամանքները չեն պահանջում հատուկ
ուշադրություն:

Արժեզրկման խմբային գնահատում
Խմբային գնահատումը կատարվում է ոչ նշանակալի վարկերի գծով, ինչպես նաև անհատապես
նշանակալի վարկերի և փոխատվությունների գծով, որոնց համար դեռ չկան արժեզրկման
ակնհայտ հատկանիշներ: Արժեզրկումից կորուստները գնահատվում են յուրաքանչյուր
հաշվետու ամսվա դրությամբ՝ դասակարգված յուրաքանչյուր խմբի համար առանձին:
Խմբային գնահատումը հաշվի է առնում այն արժեզրկման գումարը, որը հնարավոր է
առաջանա պորտֆելում, նույնիսկ եթե անհատական գնահատման մեջ արժեզրկման օբյեկտիվ
վկայություն չկա: Արժեզրկման կորուստները գնահատվում են հաշվի առնելով հետևյալ
տեղեկատվությունը՝ պորտֆելում կորուստների պատմությունը, ընթացիկ տնտեսական
իրավիճակը, կորուստն առաջանալու և անհատապես բացահայտվելու մոտավոր ժամկետը,
արժեզրկման դեպքում սպասվող վճարումները:
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Չարժեզրկված, ոչ ժամկետանց վարկեր և փոխատվություններ
Հետևյալ աղյուսակը ներկայացնում է չարժեզրկված և ոչ ժամկետանց վարկերի որակը՝
հիմնված կորուստների պատմության վրա:
Հազար ՀՀ դրամ

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

Հաճախորդներին տրված վարկեր և փոխատվություններ
Արդյունաբերություն

0.9%

1%

Արդյունաբերություն

1.56%

1.2%

-

1.7%

0.5%

-

Սպառողական ոլորտ

4.18%

2.5%

Գյուղատնտեսություն

3.3%

0.8%

Հիփոթեք

0.8%

0.7%

Սպասարկում

0.47%

0.2%

Այլ

14.8 %

1.2%

Շինարարություն
Առևտուր

Պարտքային ռիսկ պարունակող այլ ֆինանսական ակտիվների գծով 2017 և 2016թթ.
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը կորուստներ չի ունեցել:

ժամկետանց, բայց չարժեզրկված վարկեր
Ժամկետանց են համարվում այն վարկերը և փոխատվությունները, որոնց գծով առկա են մի
քանի օրյա չվճարումներ: Ժամկետանց վարկերի հիմնական մասն արժեզրկված չեն:
Ժամկետանց, բայց չարժեզրկված վարկերի ժամկետանց օրերի վերլուծությունն ըստ դասերի
ներկայացվում է հետևյալ աղյուսակում.
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մինչև 30
օր

31-ից 60
օր

61-ից 90
օր

91 օրից
ավել

Ընդամենը

Մասնավոր ձեռնարկություններ

16,068

-

3,292

14,942

34,302

Ֆիզիկական անձիք

172,429

100,981

97,192

300,721

671,323

-

4,475

-

11,574

16,049

188,497

105,456

100,484

327,237

721,674

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

Անհատ ձեռնարկատերեր

Ընդամենը
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Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Մինչև 30
օր

31 –ից 60
օր

61 –ից 90
օր

91 օրից
ավել

Ընդամենը

781

-

2,144

76,841

79,766

85,952

26,579

37,511

154,601

304,643

9,712

-

12,699

25,699

48,110

96,445

26,579

52,354

257,141

432,519

Հաճախորդներին տրված վարկեր և
փոխատվություններ

Մասնավոր ձեռնարկություններ
Ֆիզիկական անձիք
Անհատ ձեռնարկատերեր

Ընդամենը

31.2

Շուկայական ռիսկ

Շուկայական ռիսկն այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական միջոցների
հոսքերը կամ իրական արժեքը կտատանվի այնպիսի շուկայական փոփոխականների
պատճառով, ինչպիսիք են տոկոսադրույքները և արտարժույթի փոխարժեքները:
Արտարժույթների կենտրոնացումներից բացի, Ընկերությունը չունի շուկայական ռիսկի զգալի
այլ կենտրոնացումներ:

31.2.1 Շուկայական ռիսկ – Ոչ առևտրային
Տոկոսադրույքի ռիսկ
Տոկոսադրույքի ռիսկը ծագում է այն հավանականությունից, որ տոկոսադրույքների
փոփոխություններն ուղղակիորեն կազդեն Ընկերության ֆինանսական գործիքների հետ
կապված դրամական միջոցների հոսքի և նրանց իրական արժեքի վրա: Դիրքերը վերահսկվում
են օրական կտրվածքով, և հեջավորման ռազմավարություն է օգտագործվում դրանք
սահմանված շրջանակներում պահելու համար:
Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս Ընկերության ֆինանսական արդյունքների զգայունությունը
տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ՝ այլ փոփոխականները
հաստատուն մնալու պայմանով:
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերությունը չի ունեցել փոփոխական տոկոսադրույքով
ֆինանսական ակտիվներ և պարտավորություններ:
Կապիտալի զգայունությունը հաշվարկվում է վերագնահատելով վաճառքի համար մատչելի
հաստատուն տոկոսադրույքով ակտիվները, 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ հիմք
ընդունելով տոկոսադրույքների ենթադրվող փոփոխությունները:
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կապիտալի զգայունություն

Արտարժույթ

Փոփոխություններ
հիմնական
տոկոսադրույքներում

ՀՀ դրամ

1

ՀՀ դրամ

(1)

Մինչև 6 6 ամսից
ամիս 1 տարի
-

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

Ընդամենը

(325)

-

(10,176)

(157,179)

327

-

10,355

175,454

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
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Հազար ՀՀ դրամ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կապտիալի զգայունություն
Փոփոխություններ
հիմնական Մինչև 6
տոկոսադրույքներում
ամիս

Արժույթ

6 ամսից
1 տարի

1-ից 5
տարի

5 տարուց
ավելի

Ընդամենը

ՀՀ դրամ

1

(541)

(1,225)

-

-

(1,766)

ՀՀ դրամ

(1)

545

1,247

-

-

1,792

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

Հազար ՀՀ դրամ

Ազդեցությունը
շահույթի վրա
մինչև հարկումը

Փոփոխություն արտարժույթի
փոխարժեքում, տոկոս

Ազդեցությունը
շահույթի վրա
մինչև հարկումը

5

(7,239)

5

25,794

5

107

5

21

Փոփոխություն
արտարժույթի
փոխարժեքում,
տոկոս

ԱՄՆ դոլար
Եվրո

Արտարժույթ

2016թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
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Ընկերության արտարժույթի ռիսկի վերլուծությունն ըստ ֆինանսական ակտիվների և
պարտավորությունների ունի հետևյալ տեսքը.
Հազար ՀՀ դրամ

2017

ՀՀ դրամ

Ազատ
փոխարկելի Ոչ փոխարկելի
արժույթ
արժույթ

Ընդամենը

Ակտիվներ
Դրամական միջոցներ և դրանց
համարժեքներ

121,484

91,942

208

213,634

370,317

-

-

370,317

- Հետգնման պայմանագրերով
գրավադրված արժեթղթեր

3,018,562

-

-

3,018,562

Հաճախորդներին տրված վարկեր
և փոխատվություններ

9,246,271

3,331,966

-

12,578,237

29,209

-

-

29,209

12,785,843

3,423,908

208

16,209,959

10,348,263

2,590,338

-

12,938,601

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

505,983

976,228

-

1,482,211

Այլ պարտավորություններ

105,966

-

-

105,966

10,960,212

3,566,566

-

14,526,778

1,825,631

(142,658)

208

1,683,181

651,798

36,997

-

688,795

Ընդամենը ֆինանսական
ակտիվներ

7,560,127

4,343,430

-

11,903,557

Ընդամենը ֆինանսական
պարտավորություններ

6,401,123

3,827,122

-

10,228,245

Զուտ դիրք 2016թ. դեկտեմբերի 31ի դրությամբ

1,159,004

516,308

-

1,675,312

975,592

165,183

-

1,140,775

Վաճառքի համար մատչելի
ներդրումներ
- Ընկերության մոտ պահվող

Այլ ակտիվներ

Պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ

Ընդամենը

Զուտ դիրք 2017թ. դեկտեմբերի 31ի դրությամբ

Պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ 2017թ.
դեկտեմբերի 31-ին

Պարտքային ռիսկ պարունակող
պարտավորություններ 2016թ.
դեկտեմբերի 31-ին

Ազատ փոխարկելի արտարժույթը հիմնականում ներկայացնում է ԱՄՆ դոլարը և Եվրոն: Ոչ
փոխարկելի արժույթը՝ ռուսական ռուբլին:
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31.3

Իրացվելիության ռիսկ

Իրացվելիության ռիսկը կապված է Ընկերության ֆինանսական պարտավորությունները
ժամանակին մարելու կարողությամբ նորմալ և սթրեսային իրավիճակներում: Այս ռիսկի
զսպման նպատակով Ընկերությունը կառավարում է ակտիվները հաշվի առնելով
իրացվելիության ռիսկը և վերլուծում է ապագա դրամական միջոցների հոսքերը և
իրացվելիությունը օրական կտրվածքով: Սա ներառում է նաև սպասվելիք դրամական
միջոցների հոսքերի գնահատումները և բարձր իրացվելի ապահովվածության
հասանելիությունը, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է օգտագործվել լրացուցիչ
ֆինանսավորում ստանալու նպատակով:
Ընկերությունը պահում է բարձր իրացվելի և ապակենտրոնացված ակտիվների պորտֆել, որը
կարող է հեշտությամբ կանխիկացվել դրամական միջոցների հոսքերի չկանխատեսված
ընդհատման դեպքում:
Իրացվելիության դիրքը գնահատվում և կառավարվում է տարբեր սցենարների դեպքում,
հաշվի առնելով սթրես գործոնները կապված շուկայի հետ ընդհանրապես և Ընկերության հետ
մասնավորապես:
Ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծությունը` ըստ մինչև մարումը մնացած
ժամկետների
Ստորև ներկայացվում է 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության չզեղչված
ֆինանսական պարտավորությունների բաշխումը՝ հաշվեկշռի ամսաթվից մինչև
պայմանագրերում նշված մարմանը մնացած ժամկետների համաձայն: Տես ծանոթագրություն
30-ը այս պարտավորությունների մարման սպասվելիք ժամկետների համար:
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ

1 - 12 ամիս

1-5 տարի

5 տարուց
ավելի

Ընդամենը

2,888,974

2,349,545

7,290,088

2,143,167

14,671,774

Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր

-

635,281

1,079,636

-

1,714,917

Այլ պարտավորություններ

67,884

38,082

-

-

105,966

Ընդամենը չզեղչված ոչ
ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

2,956,858

3,022,908

8,369,724

2,143,167

16,492,657

688,795

-

-

-

688,795

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ

Պարտքային ռիսկ
պարունակող
պարտավորություններ
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2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ցպահանջ
կամ մեկ
ամսից քիչ

1-12 ամիս

1-5 տարի

5 տարուց
ավելի

Ընդամենը

186,447

1,390,727

6,271,053

2,710,286

10,558,513

609,040

791,796

-

1,400,836

7,457

45,994

16,407

-

69,858

Այլ պարտավորություններ

-

81,579

-

-

81,579

Ընդամենը չզեղչված ոչ
ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ

193,904

2,127,340

7,079,256

2,710,286

12,110,786

1,140,775

-

-

-

1,140,775

Ոչ ածանցյալ ֆինանսական
պարտավորություններ
Վարկեր և փոխառություններ
Թողարկված պարտքային
արժեթղթեր
Փոխանցված, սակայն
չապաճանաչված վարկերի
ծով վճարվելիք գումարներ

Պարտքային ռիսկ
պարունակող
պարտավորություններ

31.4

Գործառնական ռիսկ

Գործառնական ռիսկը ուղղակի կամ անուղղակի կորստի ռիսկն է, որն առաջանում է
պատճառների լայն բազմազանությունից՝ կապված Ընկերության ֆինանսական գործիքների մեջ
ներգրավվածության, գործընթացների, անձնակազմի, տեխնոլոգիաների և
ենթակառուցվածքների հետ, և արտաքին գործոններից՝ բացառությամբ վարկային,
շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի, ինչպիսիք են իրավական և կարգավորիչ
պահանջները և կորպորատիվ վարքագծի ընդհանուր ընդունված չափանիշները:
Ընկերության նպատակն է կառավարել գործառնական ռիսկը՝ ֆինանսական վնասներից և
հեղինակության կորստից խուսափումը հավասարակշռելով ռիսկի կառավարման ծախսային
արդյունավետության հետ:
Գործառնական ռիսկի կառավարմանն ուղղված վերահսկողության մշակման և իրականացման
հիմնական պատասխանատվությունը կրում է Ընկերության Խորհուրդը, Գործադիր մարմինը:
Այս պատասխանատվությունը ուղեկցվում է գործառնական ռիսկի կառավարման համար
համընդհանուր չափանիշների մշակմամբ հետևյալ ոլորտներում՝


պարտականությունների համապատասխան տարանջատման պահանջներ, այդ թվում
գործարքների անկախ հաստատում,



գործարքների համաձայնեցման և մոնիթորինգի պահանջներ,



կարգավորիչ և այլ իրավական պահանջների համապատասխանեցում,



վերահսկողական մեխանիզմների և ընթացակարգերի փաստաթղթավորում,



առաջացած գործառնական ռիսկերի պարբերաբար գնահատման պահանջներ, ինչպես
նաև ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ընթացակարգերի համապատասխանություն,
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գործառնական կորուստների զեկուցման պահանջներ և առաջարկվող մեղմացուցիչ
գործողություններ,



արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի մշակում,



վերապատրաստում և մասնագիտական զարգացում,



էթիկայի և գործարար չափանիշներ,



ռիսկերի մեղմացում:

Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների
հոսքերի համադրում

Ընկերության պարտավորություններում ֆինանսավորման գործունեությունից առաջացող
փոփոխությունները կարող են դասակարգվել հետևյալ կերպ․
Հազար ՀՀ դրամ

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Թողարկված
պարտքային
արժեթղթեր

Երկարաժամկետ
փոխառություններ

Ընդամենը

1,180,994

8,895,814

10,076,808

-

-

-

Ստացված գումար

783,860

5,981,354

6,765,214

Վճարված գումար

(486,864)

(1,962,876)

(2,449,740)

3,076

(2,473)

603

1,145

26,782

27,927

1,482,211

12,938,601

14,420,812

2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
Դրամային հոսքերից
Վճարումներ

Ոչ դրամային հոսքերից
Փոխարժեքային տարբերությունից
(օգուտ)/վնաս
Տոկոսների հաշվեգրում
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

33

Կապիտալի համարժեքություն

Ընկերությունը պահպանում է ակտիվ կառավարվող կապիտալի կառուցվածք իր
գործունեությանը բնորոշ ռիսկերը ծածկելու համար: Ընկերությունը կապիտալի
համարժեքությունն այլ միջոցների հետ մեկտեղ վերահսկվում է նաև օգտագործելով 1988թ.
Բանկային Վերահսկողություն Բազելյան Հանձնաժողովի, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական
բանկի կողմից հաստատված կանոնները և նորմատիվները:
Ընկերությունը կապիտալի կառավարման առաջնային նպատակներն են համոզվել, որ
Ընկերության կապիտալը համապատասխանում է հաստատված պահանջներին, և որ
Ընկերությունը պահպանում է ամուր վարկային վարկանիշ և առողջ կապիտալի ցուցանիշներ՝
իր գործունեությունը ամրապնդելու համար:
Ընկերությունը կառավարում է իր կապիտալի կառուցվածքը և իրականացնում
համապատասխան ճշգրտումները տնտեսական պայմանների և իր գործունեության ռիսկերի
փոփոխությանը համապատասխան:
Ընդհանուր կապիտալը կազմված է հիմնական կապիտալից, որը ներառում է բաժնետիրական
կապիտալը, չբաշխված շահույթը, այդ թվում ընթացիկ տարվա շահույթը: Կապիտալի մեկ այլ
բաղադրիչ է լրացուցիչ կապիտալը, որը ընդգրկում է վերագնահատման պահուստները:
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ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից պարտատոմսերի հրապարակային տեղաբաշխում
իրականացնելու միջոցով ֆիզիկական անձանցից փոխառություններ ներգրավող (թողարկող)
վարկային կազմակերպությունների ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև
նվազագույն հարաբերակցությունը սահմանվում է 12%:
Ռիսկով կշռված ակտիվները չափվում են ըստ ռիսկերի կշիռների՝ դասակարգված համաձայն
վարկային, շուկայական և գործառնական ռիսկերի գնահատման:
2017 և 2016թթ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր կապիտալի, ռիսկով կշռված
ակտիվների և կապիտալի համարժեքության նորմատիվի չափերը՝ հաշվարկված համաձայն ՀՀ
կենտրոնական բանկի պահանջների, ներկայացված է ստորև.
Աուդիտ չարված
Հազար ՀՀ դրամ

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

Հիմնական կապիտալ

1,839,736

1,848,617

Լրացուցիչ կապիտալ

42,424

26,428

1,882,160

1,875,045

11,637,326

11,135,985

16.2%

16.8%

Ընդամենը՝ ընդհանուր կապիտալ
Ռիսկով կշռված ակտիվներ

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվ

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կանխիկ ձևով արտարժույթի առուվաճառք իրականացնող,
ինչպես նաև թողարկող վարկային կազմակերպությունների համար սահմանվել է ընդհանուր
կապիտալի նվազագույն չափ 1,000,000 հազար ՀՀ դրամ գումարով:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Ընկերությունը պահպանել է կապիտալի
համարժեքության նկատմամբ պահանջները:

34

Գործառնական սեգմենտներ

Ընկերության գործառնությունները բավականին ինտեգրված են և կազմում են մեկ գործարար
սեգմենտ ՖՀՄՍ 8 Գործառնական սեգմենտներ ստանդարտի պահանջների:
Հաճախորդներից ստացվող եկամուտը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության
ռեզիդենտներին: Ընկերությունը չունի առանձին հաճախորդ, որից ստանում է իր հասույթի
10%-ը կամ ավելին:
Ընկերության ոչ ընթացիկ ակտիվները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում:

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական հաշվետվություններ
31 դեկտեմբերի 2017թ.
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²ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
§¶Éáμ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À-Ç ÊáñÑñ¹ÇÝ

Î³ñÍÇù
Ø»Ýù Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù §¶Éáμ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
ö´À-Ç (§Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ¦) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÁ, áñáÝù
Ý»ñ³éáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùμ, Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
¨ ³ÛÉ μ³ó³ïñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, μáÉáñ ¿³Ï³Ý
³éáõÙÝ»ñáí, ×ßÙ³ñÇï »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñª
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (üÐØê) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

Î³ñÍÇùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÑÇÙù»ñ
Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù ²áõ¹ÇïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ (²Øê)
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
Üßí³Í
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ù»ñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ù»ñ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý §²áõ¹ÇïáñÇ

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ¦
μ³ÅÝáõÙ: Ø»Ýù ³ÝÏ³Ë »Ýù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇóª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç äñáý»ëÇáÝ³É Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ
ûñ»Ýë·ñùÇ (Ð¾ØêÊ ûñ»Ýë·Çñù) ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ÃÇÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ¨ Ù»Ýù
Ï³ï³ñ»É »Ýù ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ù»ñ ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
¨ Ð¾ØêÊ ûñ»Ýë·ñùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ø»Ýù ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ó»éù μ»ñí³Í
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ »Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ù»ñ
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²áõ¹ÇïÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ
²áõ¹ÇïÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝù Ù»ñ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùáí, ³é³í»É ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ñ ³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ýù ³Ûë
Ñ³ñó»ñÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë í»ñ³μ»ñÛ³É Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ Ó¨³íáñ»ÉÇë ¨ ã»Ýù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ³é³ÝÓÇÝ
Ï³ñÍÇù ³Ûë Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:

§ø»Û-öÇ-¾Ù-æÇ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À, ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·ñ³Ýóí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ,
ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý KPMG International Cooperative (“KPMG International”) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÝ
³Ý¹³Ù³ÏóáÕ §ø»Û-öÇ-¾Ù-æÇ¦ ³ÝÏ³Ë ýÇñÙ³Ý»ñÇ ó³ÝóÇ ³Ý¹³Ù
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Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ
Ü»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 11-áõÙ:

²áõ¹ÇïÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ

ÆÝãå»ë »Ýù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É Ñ³ñóÇÝ Ù»ñ
³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ
²Ûë áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ù»ñ
³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ý»ñ³é»É »Ý Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
³áõ¹ÇïÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñóª
 ·Ý³Ñ³ïí»É ¨ ëïáõ·í»É ¿ í³ñÏ»ñÇ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ
³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»ÉÁ μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ùμ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ¨ ·áõÙ³ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨
μ³ñ¹áõÃÛ³Ùμ ¨ ëáõμÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ùμ:
ÏÇñ³éáõÙÁ: ²ÝÑ³ï³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
èÇëÏÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ
í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏí»É »Ý
³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ×ß·ñÇï ãÉÇÝ»É:
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ·áñÍÁÝÃ³óÁ í»ñ³ÑëÏáÕ
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ,
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ
³é³ÝÓÇÝ ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
 ³ÝÑ³ï³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇ í³ñÏ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÇó
Ñ³Ù³ñª
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
Ã» ³ñ¹Ûáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É
Ñ³Ûï³ÝÇß, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ï³ñ»É
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É:
Ð³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í
·ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇÝ ¨
³ÛÉ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ïñ³Í, ë³Ï³ÛÝ
¹»é¨ë ãμ³ó³Ñ³Ûïí³Í íÝ³ëÇÝ:
²áõ¹ÇïÇ Ñ³ñó»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý
ÏÇñ³éí³Í Ùá¹»ÉÝ»ñÇ
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ ¨
Ùáõïù³·ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ:
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ·ñ³íÇ
³ñÅ»ùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³:

 í³ñÏ»ñÇ ÁÝïñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ

Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ïáõÙ, áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã»
³ñ¹Ûáù í»ñçÇÝÝ»ñÇë ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ
³ñÅ»½ñÏí³Í/áã ³ñÅ»½ñÏí³Í ¹³ë»ñÇ
×Çßï ¿,

 áñå»ë ³ñÅ»½ñÏí³Í ¹³ë³Ï³ñ·í³Í
í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ·áõÙ³ñÁ,
³Û¹ ÃíáõÙª ·ñ³íÇ Çñ³óÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ:
ÎÇñ³é»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ, Ù»Ýù
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï»É »Ýù
³ñï³ùÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó Ñ³ë³Ý»ÉÇ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ï,

 ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñª
 ëïáõ·í»É ¿ Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí

³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ Ùáõïù³·ñí³Í
³é³Ýóù³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ,

 ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ ³ñÅ»½ñÏ³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ý
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ,

 ëïáõ·í»É ¿ Å³ÙÏ»ï³Ýó ûñ»ñÇ

×ß·ñïáõÃÛáõÝÝ ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·áí
ÁÝïñí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

 ·Ý³Ñ³ïí»É ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÝ
Áëï å³ïß³×Ç »Ý ³ñï³óáÉáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ:
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²ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÉ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë í»ñ³μ»ñÛ³É Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ: ²ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ
ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ïïñ³Ù³¹ñíÇ Ù»½ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý
ëïáñ³·ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó Ñ»ïá:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ù»ñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ãÇ
³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ³ÛÉ ï»Õ»Ï³íáõÃÛ³ÝÁ, ¨ Ù»Ýù ã»Ýù ³ñï³Ñ³ÛïÇ áñ¨¿ Ñ³í³ëïÇ³óáõÙ
³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³áõ¹ÇïÇ
Ñ»ï
Ï³åí³Í
Ù»ñ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ¿ Í³ÝáÃ³Ý³É í»ñÁ Ýßí³Í ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, »ñμ ³ÛÝ
¹³éÝ³ Ñ³ë³Ý»ÉÇ, ¨ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ Í³ÝáÃ³Ý³ÉÇë ¹Çï³ñÏ»É, Ã» ³ñ¹Ûáù ³ÛÉ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ
¿³Ï³Ýáñ»Ý
ãÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éù μ»ñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ
Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ ³ÛÉ Ï»ñå ×ß·ñÇï Ý»ñÏ³Û³óí³Í ãÉÇÝ»É:

Ô»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓ³Ýó
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
¿
üÐØê
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ¨ ×ßÙ³ñÇï Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ
Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ« áñÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ëË³ÉÇ
Ï³Ù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ,
μ³ó³Ñ³Ûï»Éáí, ÏÇñ³é»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ
¨ ÏÇñ³é»Éáí ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùáí Ñ³ßí³éáõÙÁ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ
¹»åù»ñÇ, »ñμ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ Ï³Ù ÉáõÍ³ñ»É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù
¹³¹³ñ»óÝ»É í»ñçÇÝÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ï³Ù ãáõÝÇ ¹ñ³ÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ
Çñ³ï»ë³Ï³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù:
Î³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓÇù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý í»ñ³ÑëÏ»É
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:

²áõ¹ÇïáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³áõ¹ÇïÇ Ñ³Ù³ñ
Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ó»éù μ»ñ»É áÕç³ÙÇï »ñ³ßËÇù ³é ³ÛÝ, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ í»ñóí³Í, ½»ñÍ »Ý ëË³ÉÇ Ï³Ù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ
Ý»ñ³éáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: àÕç³ÙÇï »ñ³ßËÇùÁ Ñ³í³ëïÇ³óÙ³Ý
μ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ý ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ, áñ ²Øê-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³áõ¹ÇïÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇßï ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»É ¿³Ï³Ý
Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁª í»ñçÇÝÇë ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: Ê»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
³é³ç³Ý³É Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ¿³Ï³Ý, »Ã»
Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ï×³é³μ³Ýí³Í Ï»ñåáí ³ÏÝÏ³É»É« áñ, ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÙÇ³ëÇÝ í»ñóí³Í«
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³Û³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³:
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§¶Éáμ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
²ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
¾ç 4

àñå»ë ²Øê-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³áõ¹ÇïÇ Ù³ëª Ù»Ýù ÏÇñ³éáõÙ »Ýù
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
¹³ïáÕáõÃÛáõÝ
¨
å³Ñå³ÝáõÙ
»Ýù
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝ ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø»Ýù Ý³¨ª



Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ, Ùß³ÏáõÙ ¨
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
»Ýù
³Û¹
éÇëÏ»ñÇÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ¨ Ó»éù »Ýù μ»ñáõÙ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñ, áñáÝù
μ³í³Ï³Ý³ã³÷ »Ý ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ê³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý
Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ãÑ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ éÇëÏÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ù³Ý ëË³ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ãÑ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ éÇëÏÁ, ù³ÝÇ áñ
Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ·³ÕïÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, Ï»ÕÍÇù«
ÙÇïáõÙÝ³íáñ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñ« Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³ÝóáõÙ:



å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ýù Ï³½ÙáõÙ ³áõ¹ÇïÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³μ»ñÛ³Éª ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ï»ÕÇÝ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý
ÁÝ³ó³Ï³ñ·»ñ Ùß³Ï»Éáõ, μ³Ûó áã Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É
Ï³ñÍùÇ
³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:



·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»ÉÁ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñ³ÏÇó μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ:



Ï³ï³ñáõÙ »Ýù »½ñ³Ñ³Ý·áõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùáí Ñ³ßí³éáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ ï»ÕÇÝ ÉÇÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É ¨, ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí
Ó»éù μ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ, Ï³ï³ñáõÙ »Ýù Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ, Ã»
³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ ¹»åù»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¿³Ï³Ý
³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Éáõñç Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ Ñ³ñáõó»É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É: ºÃ» Ù»Ýù »½ñ³Ï³óÝ»Ýù, áñ
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¿³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, Ù»Ýù å»ïù ¿ Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝáõÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇÝ, Ï³Ù, ³Û¹ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ áã
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙª Ó¨³÷áË»Ýù Ù»ñ Ï³ñÍÇùÁ: Ø»ñ
»½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ÙÇÝã¨ Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ Ó»éù μ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÇ íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
³å³·³ ¹»åù»ñÁ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó
³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùáí
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ:



·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ,
Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éÛ³Éª μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
»Ýù, Ã» ³ñ¹Ûáù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÑÇÙùáõÙ
ÁÝÏ³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝåÇëÇ Ó¨áí, áñÁ ÃáõÛÉ ¿
ï³ÉÇë ³å³Ñáí»É ×ßÙ³ñÇï Ý»ñÏ³Û³óáõÙ:

Æ ÃÇíë ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ, Ù»Ýù ï»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ýù Ï³é³í³ñÙ³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í
³ÝÓ³Ýó ³áõ¹ÇïÇ åÉ³Ý³íáñí³Í ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ, ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
³é³ç³ó³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ñ³ñó»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³áõ¹ÇïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í
Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
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«Qfnpwf i/f1lifJ/7W» ntu/ll/lif7UWf <1wµftw1flu i/w qiJwftlif1U/nLfJJntu <1JPl!
Uuljwfu wmfJ/JUmpwljwu tqpwljwgmµ1mu
tp5

LJbG.Q GwL. Gbri4wJwgGmu bG.Q 4wnwl[wriuwG oriw4Gbrinul Gbriq.riwl[L[wo wGawGg
hWJUlW["IW["lnLf}jnLG wn WJG , nri ubG.Q hbmL.mu bG.Q tp'14WJ'1 hWUWLl.jWUl-WUtuwG
Ll.JWhwG2Gbri'1G L. 4mbrtb4wgGbG.Q GriwGg WJG pnLnri hwriwpbrimpJmGGbri'1 L. WJL hwrigbri'1
uwuj1G , nrinG.Q tubLwlij1m 4briLl.Jnl[ 4wrinrt bG hwuwril[bL nriLl.JbU ubri wG4wtumpJwG L[riw
wq11bgmpJmG mGbgnri L., 4'1riwnbL'1 L'1GbLm fl.bLl.J.QnLU, Ll.JW2ll1Ll.JWGnLpJmG Wll.jwhnl[nri
hwliWUjWUlWUtuwG uj12ngGbri'1 uwuj1G :
liwnwl[wriuwG oriw4Gbrimu Gbriq.riwl[L[wo wGawGg mbrtb4wgl[w6 hwrigbri'1g ubG.Q
oGmrimu bG.Q WJG hwrigbrio. nrinG.Q wnwl[bL tw4wG wq11bgmpJmG mGbG hwzl[bmm
ctwuwGw4wzri2wG'1 :PtiGwGuw4wG hwzL[bml[mpJmGubri'1 wm11tim'1 hwuwri L., WJfl. tiu4
Ll.JWU16wnnl[, hwG11tiuwGmu bG wm11tim'1 wnwug.QWJ'1G hwrigbri: LJbu.Q Gbri4wJwgGmu bu.Q
WJU hwrigb["IQ ubri WnLtlPUln["lw4wu bqriw4wgmpjmGmu , pwgwnmpJWUp WJG f"].bll.j.Qbf"lp ,
brip oribG.Qnl[ 4wli ~wunGw4wriq.nl[ Ll.JWhwG2L[mu t hwrig'1 hwGriwJtiG pwgwhwJmmu , 4wli
brip hwql[wri.bLl.J tlbUj.Qbf"lnLU ubu.Q nrinzmu bu.Q, nri hw["IQQ lLl.Jblll.Q t Gbri4wJWQL[j1 ubri
bqriw4wgmpJnLGmu , .QWGj1 nri ubri4wJwguwG pwgwuw4wG hbmL.wG.QGbriG QUUl n112wuj1m
w4G4WL'1.Qubri'1 4wrinri bG q.briw4znbL Gbri4WJWQUWG hblll 4WLl.Jl[WO hwuriwJtiu
hbmw12ri12ril[w6mpJwG wnwl[bLnLpJmGGbrio:
UJu wG4wtu wmri.timnriw4wG bqriw4wgmpJwG Gbri4wJwguwG hwuwri hpli.Q hwGri.tiuwgnri
wmri.timti '1riw4wGwguwG hwuwri Ll.JWUlwutuwGwmm q.nrioou4briG t'

~tl!C
«.QbJ-ct>ti-tu-~ti Uriubutiw
23 uwrimti 2017p,
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«Q.znpwz CJ:plilJftzm> llzO]llfhpuwz r.[wpqw;]lO CJ:wquwqhpUJnzp;nzO <Pfll!
Cwhn11p]l ljwli ljOwu]l [, WJl hwliWUJWJllfzwlj ,:P]lOwOuwljwO WflIJJlllUJ!Ubflft liwu]lO hwzljbmljnzp]nzO
2016p. I]b/jmblipbflft 31-]10 wlfwJlmlfwiJ WWJll/W hWUWJl

2015p.
hwq. ll[lWU

SnlJ.nuwJpU blJ.wumm

4

2016p.
hwq. ll[lWU
- - -- - -1,795,155

SnlJ.nuwJpU 0-wpm

4

(788,713)

(686,443)

1,006,442

672,552

T.mupulinU 1- WJL l]6w[1Ub[1p mhupml. blJ.wumm

24,504

48 ,015

Y.nupulinU 1- WJL iJ.6w[1Uh[1p mbupniJ. 0-wtuu

(9,312)

(8,361)

Y.nupulinCi 1- WJL iJ.O:wp.Cihp.p mhupniJ. qmm hlJ.wumm

15,192

39,654

19,146

20,091

138,905

103,280

q.np.0-WnCiwqwU hqwilntm

1,179,685

835,577

<.wuwtun[111Ub[1pU U1[1iJ.wO- iJ.w[llJ.bp.p UI[ldhq[llJ.mupg lJ.n[llltumUh[l

(397,530)

(75,958)

UztuwmwlJ.wqup qO-niJ. 0-wtuub[l

(223,124)

(169,206)

(200,348)

(181,448)

358,683

408,965

(82, 181)

(67,134)

276,502

341,831

17,829

2,391

294,331

344,222

lJ(ipq.

Qmm UlllqnuwJpCi hqwilntm

Qmm oqmm iiintuw[ldbpwJpU

U1U1[1pb[lnt~JmUUb[lpg

liJL qn[lO-wnUwlJ.wU blJ.wumm

liJL {lUqhwUnt[l iJ.w[llllilJ.wU O-wtuub[l

5

6

CwhntJp UwtupwU zwhntpwhwp.qniJ. hwp.qntU!!
Cwhn1pwhw[1qp qO-niJ. 0-tiituu
CwhntJP mwp.qw hwuwp.

7

1,358,995

Un hwUWlllWJ.l.$Wq hqwUntUl' wnwCig zwhntpwhwp.qp
<llIJlfwilObfl, flJlflUJ! lfbflWIJWUW/jWJlqljwiJ bO ljwli /jWJlllIJ bO
hbmwqw1nzu lfbflwIJwuw/jwJlqlfbz llflUJbu 2whnz1p ljwli ljuwu

'-lw6wnpp hwUW[l uwmlbl}1 '.ppUwUuwlJ.ruU illlJ.mMUhpp
iJ.h[1WqUwhUIU1UUIU ll!Whmum
- P[lwlJ.wU wpdbpp qmm $n$ntumpJmU
CU11wutUn hwuwlllwp.$wq hqwilntm mwp.i.1_w hwuwp.

8-pg 64-pll t2hpmu GhpqwJwgi.l_wa '.ppGwGuwqwG hwzl{hml{mpJmGGhp{! hwumwmi.l_bt hG
11hqwi.l_wpmpJwG 4Illlilpg 2017p. uwpmp 23 -pG h umnpwqpi.l_bt hG i.l_hp2pGpu wGmGpg:

UmuwGKw Iuw~wtnpjwG
q.J.luwl{np hwzl{wuiwh

.--Lmfi.tt

qpwpjwG
q.npawajlp mGophG

Cwhntjpp lJ.wU iJ.Uwup

1_

UIJL hU!UUlll!Ul[lillW4 '.ppUwUuwqwU Ul[111JillUpUbpp uwupU hwziJ.bmiJ.mpjntU{l UlhU1p t
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

8

490,358

82,174

- Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ

9

291,754

270,135

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

10

101,136

-

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

11

10,951,178

9,578,051

-

57,600

25,507

70,473

ÌÝÃ·.
²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

12

146,063

155,242

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ

7

4,120

1,629

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

13

49,947

64,343

12,060,063

10,279,647

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ

14

8,903,132

8,056,848

ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

15

1,180,994

591,149

öáË³Ýóí³Í, ë³Ï³ÛÝ ã³å³×³Ý³ãí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí
í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

69,858

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

191,307

8,256

34,548

81,649

83,952

10,243,889

8,957,804

1,500,000

1,000,000

êºö²Î²Ü Î²äÆî²È
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï
âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É

16

22,746

4,917

293,428

316,926

1,816,174

1,321,843

12,060,063

10,279,647

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

ÌÝÃ·.
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð ¶àðÌ²èÜ²Î²Ü
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò
êï³óí³Í ïáÏáëÝ»ñ
ì×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñ
êï³óí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ
ì×³ñí³Í ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñ
¼áõï Ùáõïù»ñ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
²ÛÉ ëï³óí³Í »Ï³Ùáõï
²ßË³ï³í³ñÓ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñíáÕ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñ
²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ·Íáí í×³ñáõÙÝ»ñ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (³×)/Ýí³½áõÙ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×/(Ýí³½áõÙ)
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í ½áõï ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñª Ý³Ëù³Ý ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÁ
ì×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò
Øáõïù»ñ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇó
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ
¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ Ðàêøºð üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÆò
Øáõïù»ñ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó
ì×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
Øáõïù»ñ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ù³ñáõÙ
êï³óí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ
üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñáëù»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ½áõï ³×
öáË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ

8

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,764,212
(766,360)
24,504
(9,312)
5,141
138,905
(214,687)
(180,067)

1,338,104
(699,122)
48,015
(8,361)
4,093
103,280
(167,349)
(156,783)

(100,913)
(1,860,333)
44,966
14,574

(113,309)
392,238
(1,860,286)
(48,345)
12,015

(10,775)

51,251

(1,150,145)
(115,421)

(1,104,559)
(17,267)

(1,265,566)

(1,121,826)

57,600
(10,942)
46,658

120,923
(51,429)
69,494

500,000
(300,000)
686,510
(100,000)
9,633,179
(8,795,581)

130,000
(132,000)
589,624
9,304,982
(8,795,581)

1,624,108

1,097,025

405,200

44,693

2,984

(2,042)

82,174
490,358

39,523
82,174

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã
Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³É

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ
Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
å³Ñáõëï

âµ³ßËí³Í
ß³ÑáõÛÃ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

870,000

2,526

107,095

979,621

-

-

341,831

341,831

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ

-

2,391

-

2,391

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

-

2,391

341,831

344,222

130,000

-

-

130,000

-

-

(132,000)

(132,000)

1,000,000

4,917

316,926

1,321,843

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³É

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ
Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ. ³ÏïÇíÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
å³Ñáõëï

âµ³ßËí³Í
ß³ÑáõÛÃ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

1,000,000

4,917

316,926

1,321,843

-

-

276,502

276,502

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ³é³Ýó
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ

-

17,829

-

17,829

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ

-

17,829

276,502

294,331

500,000

-

-

500,000

-

-

(300,000)

(300,000)

1,500,000

22,746

293,428

1,816,174

Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã.
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï

¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ
Ñ»ïª ·ñ³Ýóí³Í áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã.
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï
Þ³ÑáõÛÃ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï

¶áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ
Ñ»ïª ·ñ³Ýóí³Í áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
ÂáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

1

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

(³) Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
§¶Éáµ³É
Îñ»¹Çï¦
àõÝÇí»ñë³É
ì³ñÏ³ÛÇÝ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
ö´À-Ý
(Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ) ëï»ÕÍí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë ÷³Ï
µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ 2010Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝª §ì³ßÇÝ·ïáÝ ø»÷ÇÃ³É¦
àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À-Ç ¨ §Îñ»¹Çï ÚáõÝÇáÝ¦ àõÝÇí»ñë³É
ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À-Ç ÙÇ³ÓáõÉÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÇÏñá ¨ ÙÇçÇÝ ã³÷Ç í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÝ ¿ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ
áõ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ (ÐÐ Î´) ÏáÕÙÇó:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, ê³ëÝ³ Ìé»ñÇ ÷. 2/251:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ï³½ÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª ¶³·ÇÏ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý (33.5%),
¾¹áõ³ñ¹ Ø³ñáõÃÛ³Ý (33.4%), ²ñ³ÛÇÏ Î³ñ³å»ïÛ³Ý (28.1%) ¨ Î³ñ»Ý ¸³ñµÇÝÛ³Ý (5.0%):
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 21-áõÙ:

(µ)

Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ,
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý, áñáÝó µÝáñáß »Ý ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ:
Æñ³í³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ½³ñ·³Ý³É, ë³Ï³ÛÝ
Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãÁ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý áõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ,
Éñ³óáõóÇã µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ
³½¹»óáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²å³·³ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿
ï³ñµ»ñí»É Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó:

2

ä³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ

(³) Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²Ûë
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³ïñ³ëïí»É
»Ý
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ (§üÐØê¦) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

(µ)

â³÷Ù³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí»É »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, áñáÝù Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
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(·)

üáõÝÏóÇáÝ³É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ³ñÅáõÛÃ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ (§¹ñ³Ù¦), áñÁ, ÉÇÝ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÁ, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
¿áõÃÛáõÝÁ:
¸ñ³ÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
³ñÅáõÛÃÁ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹ñ³Ùáí` Ñ³½³ñÝ»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ùµ:

(¹)

¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
üÐØê
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ,
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ ¨ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ÏÇñ³éÙ³Ý,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
³ÏïÇíÝ»ñÇ,
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »Ï³ÙïÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³: ö³ëï³óÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï³ñµ»ñí»É ³Û¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇó:
¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ
»Ý: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, áñáõÙ í»ñ³Ý³Ûí»É »Ý ¨ ³ÛÝ ³å³·³ Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó
íñ³ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É:
¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¿³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñ³Í Ï³ñ¨áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.



3

í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ - Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 11,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 22:

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éí»É ¿
Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µáÉáñ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

(³) Ð³Ù³ËÙµÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ

(i)

Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ýª ÏÇñ³é»Éáí
Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÝ ³ÛÝ ³Ùë³ÃÇíÝ ¿, »ñµ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ã³÷áõÙ ¿ ·áõ¹íÇÉÁ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñå»ë
÷áË³Ýóí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ¨ Ó»éù µ»ñíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í
ãí»ñ³ÑëÏáÕ µ³ÅÝ»Ù³ëÇ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñª Ñ³Ý³Í Ó»éù µ»ñí³Í áñáß»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁ (áñå»ë Ï³ÝáÝª Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÁ):
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¶áñÍ³ñùÇ ·Íáí Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ å³ñïù³ÛÇÝ Ï³Ù µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Í³Ëë³·ñíáõÙ »Ý
Ï³ï³ñí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï:

(ii) ¶áõ¹íÇÉ
¸áõëïñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ·áõ¹íÇÉÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ áã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ:
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ·áõ¹íÇÉÁ µ³ßËíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÝ»ñÇÝ ¨
Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:

(µ)

²ñï³ñÅáõÛÃ
²ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³
¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí:
Ð³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ³Û¹ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í û·áõïÁ Ï³Ù íÝ³ëÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µáõÙ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í,
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙáí
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ¨ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ
÷áË³ñÅ»ùáí ÷áË³ñÏí³Í ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨: ²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, í»ñ³÷áË³ñÏíáõÙ »Ý
ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í
÷áË³ñÅ»ùáí:
²ñï³ñÅáõÛÃáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áã ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ÷áË³ñÏíáõÙ »Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ³ñÅáõÛÃÇ ·áñÍ³ñùÇ ûñí³
¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí:
ì»ñ³÷áË³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ:

(·)

³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³ÝËÇÏ ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨
Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ ¨ µ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ ÁÝÃ³óÇÏ
Ñ³ßÇíÝ»ñÁ: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
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(¹)

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ

(i)

¸³ë³Ï³ñ·áõÙ
Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝùª
-

-

-

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñí»É Ï³Ù ³é³ç³ó»É »Ý Ùáï ³å³·³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ Ï³Ù Ñ»ï
·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,
Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇ³ëÇÝ Ï³é³í³ñíáÕ áñáßí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ù³ë,
áñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ¿ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
÷³ëï³óÇ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÇ Ï³Ù ³ÛÝ ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÇ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ»ç³íáñÙ³Ý ·áñÍÇù),
Ï³Ù
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿
áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ.
− ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ

»Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙáõÝùáí,
í»ñ³óÝáõÙ Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³ç³Ý³ÛÇÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, Ï³Ù
− ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇù, áñÁ
¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³÷áËáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ, áñáÝù ³ÛÉ³å»ë
Ïå³Ñ³Ýçí»ÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
− Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ

¼áõï ëï³óí»ÉÇù ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ (¹ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí
å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó»éù µ»ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ,
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë ³ÏïÇí: ¼áõï í×³ñí»ÉÇù ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ (µ³ó³ë³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ù) ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ µáÉáñ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ïñ³Ù³¹ñí³Í ûåóÇáÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ: ²Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý í»ñ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù
íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÁ, áñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ,
Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³Ù í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
¹³ëÇó, »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ å³Ñ»É ³Û¹ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ùáï
³å³·³ÛáõÙ Ï³Ù ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: ²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·í»É ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹³ëÇó ÙÇ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: Ð³½í³·Ûáõï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ
Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë »½³ÏÇ ³ñï³ëáíáñ ¹»åùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »ñµ ·ñ»Ã» ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ
³ÛÝ ÏñÏÇÝ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ:
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îñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí
áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ·Ý³Ýßí³Í ã»Ý ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇª
− áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³Ù Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ í³×³é»É,
− áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë

ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,
− áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù
− áñáÝó ·Íáí Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÷áËÑ³ïáõóÇ Çñ µáÉáñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ï³ñµ»ñ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí:
ØÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ýÇùëí³Í Ï³Ù áñáß»ÉÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí ¨
ýÇùëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí áã ³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹ñí³Í ¿ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³Ñ»É ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
Éñ³Ý³ÉÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇª
-

áñáÝó ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ,
áñáÝó Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ, Ï³Ù
áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ:

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ Ï³Ù
¹³ë³Ï³ñ·í³Í ã»Ý áñå»ë í³ñÏ»ñ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ, ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³Ù ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ:

(ii)

Ö³Ý³ãáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, »ñµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
ÏáÕÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ·ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ³éù áõ
í³×³éùÇ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

(iii) â³÷áõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñÇ
ËÙµáõÙ
ã¹³ë³Ï³ñ·í³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ï³Ù
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ:
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ³ÏïÇí Ñ³Ù³ñíáÕ
³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª ³é³Ýó Ýí³½»óÝ»Éáõ ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ¹ñ³Ýó í³×³éùÇ Ï³Ù ³ÛÉ ûï³ñÙ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª
− í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáíª

ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á,
− ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáíª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á, ¨
− µ³ÅÝ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ãáõÝ»Ý ·Ý³ÝßíáÕ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É
¨ áñáÝù ã³÷íáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
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´áÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý áñå»ë
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ¨ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý, »ñµ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ³å³×³Ý³ãÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:

(iv) ²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ù
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùÝ Çñ»ÝÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
ã³÷íáõÙ ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝª Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, ·áõÙ³ñ³Í
Ï³Ù Ñ³Ý³Í ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÇ ¨ Ù³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ·áõÙ³ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý
·Íáí Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý, áñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Áª Ñ³Ý³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ: Ð³í»É³í×³ñÝ»ñÁ ¨ ½»Õã»ñÁ,
Ý»ñ³éÛ³É ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ¨ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ýª ÏÇñ³é»Éáí
·áñÍÇùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:

(v)

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ã³÷Ù³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ·ÇÝÝ ¿« áñÁ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ
Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó
ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³Ù, í»ñçÇÝÇëÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý³µ³ñ»Ýå³ëï ßáõÏ³ÛáõÙ, áñÇÝ ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ýßí³Í ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ä³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ
³ñï³óáÉáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ãÏ³ï³ñÙ³Ý éÇëÏÁ:
ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ã³÷áõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁª
ÏÇñ³é»Éáí ³Û¹ ·áñÍÇùÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ: ÞáõÏ³Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
³ÏïÇí« »Ã» ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ·Íáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ
µ³í³ñ³ñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³í³ñ³ñ Í³í³Éáí` ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³ÛÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éáõÙ
¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñª ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ ³é³í»É³·áõÛÝÇ ¨ áã
¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÀÝïñí³Í
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»ÇÝ ÝÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ:
êÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ É³í³·áõÛÝ
³å³óáõÛóÁ ëáíáñ³µ³ñ ·áñÍ³ñùÇ ·ÇÝÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ïñí³Í Ï³Ù ëï³óí³Í Ñ³ïáõóÙ³Ý
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ: ºÃ» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇó, ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãÇ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ³ÏïÇí
ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÏïÇíÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ýáí Ï³Ù
ÑÇÙÝí³Í ã¿ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹Ç íñ³« áñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³å³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ã³÷áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáíª ×ß·ñïí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¨ ·áñÍ³ñùÇ ·ÝÇ ÙÇç¨
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³Ó·áõÙáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
íÝ³ëáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙáõÝùáíª ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áã áõß ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿
ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ ³í³ñïíáõÙ ¿:
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ºÃ» Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¨
³é³ç³ñÏÇ ·ÇÝ, ³å³ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ã³÷áõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ »ñÏ³ñ ¹Çñù»ñÁ
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ·Ýáí, ÇëÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ñ× ¹Çñù»ñÁª ³é³ç³ñÏÇ ·Ýáí:
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ Çñ ½áõï »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí, ã³÷íáõÙ »Ý
ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ ·ÇÝÁ« áñÁ Ïëï³óí»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý éÇëÏÇ ·Íáí ½áõï »ñÏ³ñ ¹ÇñùÁ
í³×³é»Éáõó (Ï³Ù Ïí×³ñí»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý éÇëÏÇ ·Íáí ½áõï Ï³ñ× ¹ÇñùÁ ÷áË³Ýó»Éáõ
¹ÇÙ³ó): äáñïý»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³ï³ñíáÕ ³Ûë ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ µ³ßËíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ
³ÏïÇíÝ»ñÇÝ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª åáñïý»ÉÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍÇùÇ ·Íáí
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý éÇëÏÇ ×ß·ñïÙ³Ý ÑÇÙáõÝùáí:
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:

(vi) Ð»ï³·³ ã³÷Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃ ¨ íÝ³ë
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó
³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
-

-

ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù
íÝ³ëÁ, áñÁ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
ã³÷íáÕ,
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙª áñå»ë ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ ¨ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
å³ñïù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
³é³ç³ó³Í ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ), ÙÇÝã¨ áñ Ýßí³Í ³ÏïÇíÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ ¨ ³Û¹
å³ÑÇÝ Ïáõï³Ïí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ, áñÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ×³Ý³ãí»É ¿ñ ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ïáÏáëÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª
ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Íáí ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, »ñµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÁ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ ¿ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ÇÝãå»ë Ý³¨ª
³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

(vii) ²å³×³Ý³ãáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó áõÅÁ, Ï³Ù »ñµ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ
³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñáõÙ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, Ï³Ù áñáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áã
å³Ñå³ÝáõÙ, áã ¿É ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï ¿áõÃÛ³Ý µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ
áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ¨ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
²å³×³Ý³ãÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ ÷áË³Ýóí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí
ïáÏáëÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ó»É Ï³Ù å³Ñå³Ýí»É »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ×³Ý³ãíáõÙ
»Ý áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇí Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ
³å³×³Ý³ãáõÙ
¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý, Ï³Ù
ã»ÕÛ³É »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ, Ï³Ù áõÅÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý:
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Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñáÝóáí ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¿
÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ
Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ: ºÃ» ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý
µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý, ³å³ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã»Ý
³å³×³Ý³ãíáõÙ:
¶áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áã ÷áË³ÝóáõÙ ¿, áã ¿É å³Ñå³ÝáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ
Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, ³ÛÝ ³å³×³Ý³ãáõÙ ¿ ³ÏïÇíÁ, »Ã» ÏáñóÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ÝÏ³ïÙ³Ùµ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
öáË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³ÛÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿
³ÏïÇíÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÁ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Çñ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ Ù»ç, áñÝ ³ÛÝ ã³÷Ý ¿, áñáí Ý³ »ÝÃ³ñÏí³Í ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ ³ÝÑ³í³ù³·ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÁ:

(viii) Ð»ï·ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ
ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí (§é»åá¦) í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ
»Ý áñå»ë ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÝ
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, ÇëÏ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
ÏáÕÙÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ é»åá ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
Ï³½ÙáõÙ: ì³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë
¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ
ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ì»ñ³í³×³éùÇ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí (§Ñ³Ï³¹³ñÓ é»åá¦)
Ó»éù µ»ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ: Ò»éùµ»ñÙ³Ý ¨ í»ñ³í³×³éùÇ ·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ
¿ áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ¨ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ é»åá å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ºÃ» Ñ»ï³¹³ñÓ í³×³éù Ý³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·Ýí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ
í³×³éíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ³å³ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ
³ñï³óáÉíáõÙ ¿ áñå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí å³ÑíáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ã³÷íáõÙ
¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:

(ix) ²ñÅ»ÃÕÃ³íáñáõÙ
²ñÅ»ÃÕÃ³íáñí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛ³ÝÁ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÇ ¨
Ñ³ïáõÛóÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
ºñµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ
÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ³å³ ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éíáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
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ºÃ» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ù»Ï ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, ³å³ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:
ºÃ» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï
¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ Çñ ÏáÕÙÇó ãí»ñ³ÑëÏíáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÝ ³å³×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÇó:
ºÃ» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áã ÷áË³ÝóáõÙ ¨ áã ¿É å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÷áË³Ýóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÝ
³å³×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ å³Ñå³ÝáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ ³Û¹
³ÏïÇíÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

(x)

Ð³ßí³ÝóáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ýª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»Éáí ½áõï ·áõÙ³ñáí, ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Çñ³·áñÍ»ÉÇ
Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ
Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Çñ³·áñÍ»ÉÇ
Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝù, »Ã» ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ Ï³Ëí³Í ã¿ ³å³·³ ¹»åù»ñÇó
¨ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ Ã»° µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ã»° Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áõ µáÉáñ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý, í»ñçÇÝÝ»ñÇë
ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ:

(»)

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

(i)

ê»÷³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í
Ïáõï³Ïí³Í Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
ºñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ ÙÇ³íáñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Å³ÙÏ»ï
áõÝ»óáÕ Ëáßáñ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó, ³Û¹ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñ:

(ii)

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á
³é³ÝÓÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ø³ßí³ÍáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí³ñÏÝ ëÏëíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý å³ÑÇó, ÇëÏ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí
Ï³éáõóí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹»åùáõÙª í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñï»Éáõ ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇó: ú·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý.
− Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
− ïÝï»ë³Ï³Ý ·áõÛù
− ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ

3 ï³ñÇ
5 ï³ñÇ
5 ï³ñÇ
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(½)

àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ò»éù µ»ñí³Í áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáíª Ñ³Ý³Í
Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ:
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³åÇï³É³óíáõÙ »Ý
áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ:
²ÙáñïÇ½³óÇ³Ý ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ý íÝ³ëáõÙª ÏÇñ³é»Éáí ·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á áã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïí³Í Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 13-15 ï³ñÇ:

(¿)

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ
àã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í
ûï³ñÙ³Ý ËÙµ»ñÁ, áñáÝó í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í³×³éùÇ, ³ÛÉ áãª
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí, ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ
å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ: ²ÝÙÇç³å»ë Ý³Ëù³Ý §áñå»ë í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ¦
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý ËÙµÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ í»ñ³ã³÷íáõÙ »Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
²ÛÝáõÑ»ï¨, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï³Ù ûï³ñÙ³Ý ËÙµÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý
Ñ»ï¨Û³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇó Ýí³½³·áõÛÝáíª Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù` Ñ³Ý³Í
í³×³éùÇ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ:

(Á)

²ñÅ»½ñÏáõÙ
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã»
³ñ¹Ûáù ³éÏ³ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ ³ñÅ»½ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÜÙ³Ý íÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙµÝ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ ¿, ¨
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ÏáñëïÇ
¹»åù), ¨ ³Û¹ ¹»åùÁ (Ï³Ù ¹»åù»ñÁ) ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³
Ñáëù»ñÇ íñ³, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³Ó·áõÙÁ í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó,
í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÁ í³ñÏ³éáõÇ
ÏáÕÙÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ
í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ, áñÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ã¿ñ ¹Çï³ñÏÇ, í³ñÏ³éáõÇ
Ï³Ù ÃáÕ³ñÏáÕÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛÇ
í»ñ³óáõÙÁ, ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙÁ Ï³Ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËÙµÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ËÙµÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ï³Ù ïíÛ³É ËÙµÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:
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´³óÇ ³Û¹, í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª
Çñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù ï¨áÕ³Ï³Ý Ýí³½áõÙÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ:

(i)

²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
²ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ³éáõÙ
»Ý í³ñÏ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ (§í³ñÏ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ¦):
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¿ Çñ í³ñÏ»ñÁ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁª ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ
Ï³ÝáÝ³íáñ ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿, Ã» ³ñ¹Ûáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí,
áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý, ¨ ³å³ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí`
³ÛÝ í³ñÏ»ñÇ áõ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã»Ý:
ºÃ» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ ³é³ÝÓÇÝ ·Ý³Ñ³ïí³Í í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý
å³ñïùÇ ·Íáíª ÉÇÝÇ ³ÛÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï³Ù áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³å³ ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Û¹ í³ñÏÁ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÁ í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñáí í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ËÙµáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù
Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²ÛÝ í³ñÏ»ñÁ ¨
¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨
áñáÝó ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ Ï³Ù ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ×³Ý³ãí»É, ã»Ý
Ý»ñ³éíáõÙ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»ç:
ºÃ» ³éÏ³ ¿ í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É
íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³Û¹ í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïùÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³
Ñáëù»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ ·ñ³íÇ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ
ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ ¨
Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí Ý»ñÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ
³ñï³óáÉáÕ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí»É »Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ñáëù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙù:
àñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý í³ñÏÇ Ï³Ù ¹»µÇïáñ³Ï³Ý
å³ñïùÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³Ù ³ÛÉ¨ë áã ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³éÝãíáÕ ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ: ¸³ Ï³ñáÕ
¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É, »ñµ í³ñÏ³éáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿, ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ùÇã å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³Ý: ²Û¹åÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ,
ó³ÝÏ³ó³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ã³÷Á ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ ÷áñÓÁ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ì³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ÷áËÑ³ïáõóíáÕ
·áõÙ³ñÇ Ñ»ï³·³ ³×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ:
²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ í³ñÏÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, í³ñÏÁ ¹áõñë ¿ ·ñíáõÙ Ç Ñ³ßÇí
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÑáõëïÇ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ í³ñÏÇ
ÙÝ³óáñ¹Á (¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí Ó¨³íáñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑáõëïÁ) ¹áõñë ¿ ·ñáõÙ, »ñµ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿, áñ í³ñÏÁ »ÝÃ³Ï³ ã¿ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý í³ñÏÇ
í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ:
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(ii) êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí Ñ³ßí³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý í³×³éùÇ
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã·Ý³ÝßíáÕ µ³ÅÝ³ÛÇÝ
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³éíáõÙ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»É: ºÃ» ³éÏ³ ¿ ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó
ÏáñëïÇ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏáñëïÇ ·áõÙ³ñÁ ã³÷íáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñ¹ñÙ³Ý
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
Ñ³ïáõÛó³¹ñáõÛùáí ½»Õãí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:
²Ûë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý:

(iii) ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ
×³Ý³ãíáõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í Ïáõï³Ïí³Í
íÝ³ëÁ ÷áË³Ýó»Éáí ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ùª áñå»ë í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ×ß·ñïáõÙ:
Îáõï³Ïí³Í
íÝ³ëÁ,
áñÁ
³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇó
í»ñ³¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½Ù, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÇª
Ñ³Ý³Í Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÁ áõ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇª Ñ³Ý³Í
Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ, ÙÇç¨
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ³ñÅ»ùÇÝ í»ñ³·ñ»ÉÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ µ³Õ³¹ñÇã:
ºÃ» Ñ»ï³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³×áõÙ ¿, ¨ ³Û¹ ³×Á ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³Éáñ»Ý Ï³å»É
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñëïÇ ×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿, ÇëÏ Ñ³Ï³¹³ñÓí³Í
·áõÙ³ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñÅ»½ñÏí³Í í³×³éùÇ
Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ»ï³·³
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:

(iv) àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ÝÇß
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ¶áõ¹íÇÉÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ: àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó (Ñ³Ý³Í í³×³éùÇ
Í³Ëë»ñÁ) ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇó ³é³í»É³·áõÛÝÁ: ú·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ
·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³å³·³ Ñáëù»ñÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý Çñ»Ýó
Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùáíª û·ï³·áñÍ»Éáí ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ½»ÕãÙ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»ùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨ ³ÏïÇíÇÝ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇó Ù»Í³å»ë ³ÝÏ³Ë ¨
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÑáëù ã³é³ç³óÝáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ
áñáßíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÏïÇíÁ:
²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ ³ÏïÇíÇ Ï³Ù Ýñ³ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ Ýñ³ ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ:
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àã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
íÝ³ëáõÙ ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÷áËí»É »Ý ÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ: ²ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ ³ÏïÇíÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ã·»ñ³½³ÝóÇ ³ÛÝ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÁ, áñÁ áñáßí³Í ÏÉÇÝ»ñª ³é³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ¨
³ÙáñïÇ½³óÇ³ÛÇ, »Ã» ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ×³Ý³ãí³Í ãÉÇÝ»ñ: ¶áõ¹íÇÉÇ ·Íáí
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÁ ãÇ Ñ³Ï³¹³ñÓíáõÙ:

(Ã)

ä³ÑáõëïÝ»ñ
ä³ÑáõëïÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »ñµ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ³ÝóÛ³É ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù áõÝÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³Ù
Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí Ïå³Ñ³ÝçíÇ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ ³ñï³Ñáëù: ºÃ» ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿³Ï³Ý
¿, å³ÑáõëïÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ½»Õã»Éáí ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁª û·ï³·áñÍ»Éáí
½»ÕãÙ³Ý ÙÇÝã¨ Ñ³ñÏáõÙÁ ·áñÍáÕ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¹ñ³ÙÇ
³ñÅ»ùÇ
ßáõÏ³ÛÇ
Ý»ñÏ³
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ
¨,
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ,
å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ:

(Å)

ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ ¿ ³éÝáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù
Ý»ñ³éáõÙ
»Ý
ãû·ï³·áñÍí³Í
í³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ñ³ßËÇùÝ»ñ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, áñáÝù
å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ í×³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù
Ï÷áËÑ³ïáõó»Ý »ñ³ßËÇùÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÛÝ íÝ³ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ ÏÏñ»ñ, »Ã»
³é³ÝÓÇÝ å³ñï³å³ÝÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÉÇÝ»ñ Ï³ï³ñ»É í×³ñáõÙÝ»ñÁ å³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí` Ñ³ßíÇ ã³éÝ»Éáí ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³ËëáõÙÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã³÷íáõÙ
¿ »ñÏáõ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝáíª ëÏ½µÝ³å»ë ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÁª Ñ³Ý³Í
Ïáõï³Ïí³Í ³ÙáñïÇ½³óÇ³Ý Ï³Ù »ñ³ßËÇùÇ ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñÇ
·Íáí
ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÁ
¨
í³ñÏ³íáñÙ³Ý
³ÛÉ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »ñµ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ íÝ³ë Ïñ»Éáõ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ íÝ³ëÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáñ»Ý ã³÷»É:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÇ
·Íáí
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨
í³ñÏ³ÛÇÝ
³ÛÉ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí å³ÑáõëïÝ»ñÁ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³½ÙáõÙ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.




ã»Ý

×³Ý³ãíáõÙ,

µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ

Ñ»ï¨Û³É

í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿
áñå»ë ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
»Ã» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Çñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇª ¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í³×³é»Éáõ Ý³ËÏÇÝ
åñ³ÏïÇÏ³, ³å³ ÝáõÛÝ ¹³ëáõÙ ·ïÝíáÕ µáÉáñ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¹ÇïíáõÙ »Ý áñå»ë ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñ,
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í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñí»É ½áõï ÑÇÙáõÝùáíª
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáí Ï³Ù
ÃáÕ³ñÏ»Éáí,
ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:

(Ç)

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É

(i)

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¹³ëíáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É: êáíáñ³Ï³Ý
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ûåóÇáÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³·ñ»ÉÇ
Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½»óáõÙª ³é³Ýó
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ:

(ii) Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ
Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí:

¨ í×³ñ»Éáõ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í

êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý áñå»ë ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ
µ³ßËáõÙ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ »Ý:

(É)

Ð³ñÏáõÙ

(i)

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇó: Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ
×³Ý³ãíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ù³ëÇ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÉ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ ×³Ý³ãí³Í µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÇ
¹»åùáõÙ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³Ù
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ:
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏÁ ï³ñí³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ ·Íáí í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏÇ ·áõÙ³ñÝ ¿, áñÁ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ª ÏÇñ³é»Éáí Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ï³Ù Áëï
¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Ï³ï³ñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ:

(ii)

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ
û·ï³·áñÍíáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇ
áõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: Ð»ï³Ó·í³Í
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí
ãÝí³½»óíáÕ ·áõ¹íÇÉÇ ¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ ·áñÍ³ñùáõÙ, áñÝ
³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ íñ³:
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Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áõÙÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É, »Ã» Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éÇ
³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñáí ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï³Ù Ù³ñ»É Çñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý` ÏÇñ³é»Éáí
Ñ³ñÏ»ñÇ ³ÛÝ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ÏÏÇñ³éí»Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³Ï³¹³ñÓ»ÉÇëª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³ÛÝ
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ï³Ù Áëï ¿áõÃÛ³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý »Õ»É Ñ³ßí»ïáõ
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ã³÷áí, áñù³Ýáí
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ ³å³·³ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ, áñÇ ¹ÇÙ³ó Ï³ñáÕ »Ý
û·ï³·áñÍí»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãû·ï³·áñÍí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ íÝ³ëÝ»ñÁ ¨
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ñ³í³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ
Ñ³ñÏÇ ·Íáí Ñ³Ù³å³ïëË³Ý û·áõïÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³óí»É:

(Ë) ºÏ³ÙïÇ ¨ Í³ËëÇ ×³Ý³ãáõÙ
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë í³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
³Ýµ³Å³Ý Ù³ë, Ñ»ï³Ó·íáõÙ »Ý ¨ ³ÙáñïÇ½³óíáõÙ »Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ Ï³½ÙáõÙ
ýÇ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÏÇñ³é»Éáí
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»Ãá¹Á:
²ÛÉ í×³ñÝ»ñÁ, ÏáÙÇëÇáÝ ¨ ³ÛÉ í×³ñÝ»ñÇ ï»ëùáí »Ï³ÙáõïÁ ¨ Í³ËëÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý
ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí í×³ñÝ»ñÁ ×³Ý³ãíáõÙ »Ýù ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ
·Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áíª í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

(Í)

ê»·Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ ¿, áñÁ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝóÇó ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ í³ëï³Ï»É Ñ³ëáõÛÃÝ»ñ ¨
Ïñ»É Í³Ëë»ñ (Ý»ñ³éÛ³É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ëáõÛÃÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ): ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝáÕÇ ÏáÕÙÇóª ë»·Ù»ÝïÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÇ ·Íáí ³éÏ³ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ù»Ï ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
ë»·Ù»ÝïÇó:

26

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(Ï)

¸»é¨ë ãÏÇñ³éíáÕ Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÇ ß³ñù Ýáñ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
ã¿ÇÝ ·áñÍáõÙ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý ÏÇñ³éí»É ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë: ²Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëïáñ¨
Ý»ñÏ³Û³óí³ÍÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ ÏÇñ³é»É ³Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨
¹ñ³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ í»ñçÇÝÝ»ñë ÙïÝ»Ý áõÅÇ Ù»ç:


2014Ã. ÑáõÉÇëÇÝ Ññ³å³ñ³Ïí³Í üÐØê 9 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦ ëï³Ý¹³ñïÁ
÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39 §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ. Ö³Ý³ãáõÙ ¨ ã³÷áõÙ¦ ëï³Ý¹³ñïÇ
·áñÍáÕ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ã³÷Ù³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¨ Ñ»çÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í:

¸³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ ã³÷áõÙ
üÐØê 9-Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñ.
³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ
ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ: üÐØê 9-áí ³é³ç³¹ñíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ÛÝ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÁ, ¨ ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇ íñ³: êï³Ý¹³ñïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÐÐØê 39-áí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇÝã¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³ÑíáÕ, í³ñÏ»ñ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨
í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¹³ë»ñÝ ³ÛÉ¨ë ã»Ý ·áñÍáõÙ: üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ, áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³ÏïÇí ³Ûë
ëï³Ý¹³ñïÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,
å³ñáõÝ³ÏíáÕ
³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñÁ
ã»Ý
³é³ÝÓÝ³óíáõÙ: öáË³ñ»ÝÁ, ëï³Ý¹³ñïÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³Í ÑÇµñÇ¹³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³ÅÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ
ã³÷íáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:

²ñÅ»½ñÏáõÙ
üÐØê 9-Á ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 39-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í §Ïñ³Í íÝ³ëÇ¦ Ùá¹»ÉÁ §ëå³ëíáÕ
íÝ³ëÇ¦ Ùá¹»Éáí: ²ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ýáñ Ùá¹»ÉÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ ³ÙáñïÇ½³óí³Í ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, í³ñ³Ó³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, áñáß
í³ñÏ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñß³ËÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: àñå»ë Ï³ÝáÝ Ýáñ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ùá¹»Éáí å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É ëå³ëíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ, ÝáõÛÝÇëÏ
Ýáñ ëï»ÕÍí³Í Ï³Ù Ó»éùµ»ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ã³÷íáõÙ ¿ Ï³Ù áñå»ë ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åù»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ³çáñ¹ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (12 ³Ùëí³
ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë), Ï³Ù áñå»ë ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë, áñÝ
³é³ç³ÝáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¹»åù»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë): üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ·Íáí ×³Ý³ãíáÕ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
íÝ³ëÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ
íÝ³ëÇÝ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ áñáß ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ¨
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ, Ï³Ù
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Ó»éùµ»ñí³Í Ï³Ù ëï»ÕÍ³Í ³ñÅ»½ñÏí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ): ºÃ»
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×»É ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý å³ÑÇó, íÝ³ëÇ ·Íáí å³ÑáõëïÁ ã³÷íáõÙ ¿ ·áñÍÇùÇ áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ã³÷áí:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ
å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ë, ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë 1-ÇÝ ÷áõÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×»É ¿ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
å³ÑÇó, ë³Ï³ÛÝ ãÇ ·ñ³Ýóí»É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åù, ¹Çï³ñÏíáõÙ
»Ý áñå»ë 2-ñ¹ ÷áõÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, áñáÝó ·Íáí
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ï³ñí»É Ï³Ù ·ñ³Ýóí»É ¿ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ñÅ»½ñÏáõÙ, ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë 3-ñ¹ ÷áõÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ:
êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ã³÷áõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ÏÝáÕÙÝ³Ï³É ¨ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝÇ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÇ íñ³, å»ïù ¿ ³ñï³óáÉÇ ÷áÕÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ¨
Ý»ñ³éÇ áÕç³ÙÇï áõ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
¹»åù»ñÇ, ÁÝÃ³óÇÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³å³·³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ ³é³Ýó ³ÝÑ³ñÏÇ Í³Ëë»ñÇ Ï³Ù
ç³Ýù»ñÇ: üÐØê 9-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ, ù³Ý ¹³
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÐÐØê 39-áí, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ
÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ý³¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ³×ÇÝ,
ù³ÝÇ áñ µáÉáñ ýÇ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ Ï·Ý³Ñ³ïí»Ý ³éÝí³½Ý 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ËáõÙµÁ, áñÇ
Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»ÉÇ ÏÉÇÝÇ ·áñÍÇùÇ áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÁ,
Ñ³í³Ý³µ³ñ ³í»ÉÇ Ù»Í ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ ËÙµÇó, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ÏÉÇÝÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É íÏ³ÛáõÃÛáõÝª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐØê 39-Ç:
êå³ëíáÕ å³ñïù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³í³Ý³µ³ñ ÏÏÇñ³éíÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ x å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ãÏ³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ íÝ³ë x å³ñïùÇ ·áõÙ³ñÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ãÏ³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇÝ (PD x LGD x EAD) Ùáï»óáõÙÁ (³éÝí³½Ý áñáß åáñïý»ÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ)ª Ï³Ëí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ï»ë³ÏÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÷áõÉÇóª Áëï üÐØê 9-Ç ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ñ³í³ù³Ï³Ý
ÑÇÙáõÝùáí ·Ý³Ñ³ïáõÙÇó ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇó:

Üáñ ëï³Ý¹³ñïÇ ÏÇñ³éáõÙÁ
¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ã³÷Ù³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ»ïÁÝÃ³ó (áñáß³ÏÇ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí)ª ×ß·ñï»Éáí ãµ³ßËí³Í
ß³ÑáõÛÃÇ ÙÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ÑáõëïÝ»ñÁ ëï³Ý¹³ñïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµª ³é³Ýó Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ å³Ñ³ÝçÇ:
üÐØê 9-Á Ï·áñÍÇ 2018Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ã¿ ÏÇñ³é»É ëï³Ý¹³ñïÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹»é ãÇ ëÏë»É ·Ý³Ñ³ï»É üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¨ ãÇ Ó»éÝ³ñÏ»É áñ¨¿ ù³ÛÉ
üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³ÝÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ,
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ·Ý³Ñ³ï»É üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏáõÙ ¿
üÐØê 9-Ç ÏÇñ³éÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ:
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16 §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦ ëï³Ý¹³ñïÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÐÐØê 17
§ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦, üÐØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 4 §Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ¦, ØØÎ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ 15 §¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ.
Ëñ³ËáõëáÕ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦,
ØØÎ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
27
§ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ó¨ Ý»ñ³éáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ¦ ë³ÑÙ³Ýí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ: ²Ûë

üÐØê

ëï³Ý¹³ñïáí ³ÛÉ¨ë ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»ÉÁ í³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
áñáí ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ¨
³ñï³Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: öáË³ñ»ÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù»Ïª
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»É, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»ÉÇÝ: ì³ñÓ³ïáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Ùáï»óáõÙÁ ãÇ
÷á÷áËíáõÙ, í³ñÓ³ïáõÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ¹³ë³Ï³ñ·»É í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñÇ: üÐØê 16-Á Ï·áñÍÇ 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ Ï³Ù
Ñ»ïá ëÏëíáÕ ï³ñ»Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Å³Ù³Ý³ÏÇó
ßáõïª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï üÐØê 15 §Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí Ñ³ëáõÛÃ¦
ëï³¹³ñïÁ ÏÇñ³é»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ã¿ ÏÇñ³é»É
ëï³Ý¹³ñïÁ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ üÐØê 16-Ç
ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:

4

¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,754,403

1,327,511

22,178

15,934

9,676

9,020

îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
²ÛÉ

8,898

6,530

1,795,155

1,358,995

729,653

679,058

59,060

7,385

îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï

5

788,713

686,443

1,006,442

672,552

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

136,157

107,274

2,748

(3,994)

138,905

103,280

²ÛÉ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý »Ï³Ùáõï
êï³óí³Í ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ
²ÛÉ »Ï³Ùáõï/(Í³Ëë»ñ)
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6

²ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

40,792

37,436

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ·Íáí Í³Ëë

31,180

33,146

Ð³ñÏ»ñª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ

21,193

19,298

¶áí³½¹Ç ¨ ßáõÏ³Û³í³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³

20,121

21,493

¶ñ³ë»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ

17,177

11,231

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñ

17,124

15,262

ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ·Íáí Í³Ëë»ñ

15,441

12,933

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

12,313

10,739

Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Í³Ëë»ñ

2,594

3,005

22,413

16,905

200,348

181,448

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë

89,129

70,304

Ð»ï³Ó·í³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅª
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³¹³ñÓÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ

(6,948)

(3,170)

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí

82,181

67,134

²ÛÉ

7

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Í³Ëë

2016Ã-ÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20%
(2015Ã-ÇÝª 20%):

¶áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
Ñ³Ù³ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
Þ³ÑáõÛÃ Ý³Ëù³Ý Ñ³ñÏáõÙÁ

%

358,683

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

%

408,965

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏª ÏÇñ³é»ÉÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñáõÛùáí

71,737

20.0

81,793

20.0

âÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñ/(»Ï³Ùáõï)

10,444

2.9

(14,659)

(3.6)

82,181

22.9

67,134

16.4

(³) Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³é³ç³óÝáõÙ »Ý ½áõï Ñ»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ:
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¶áñÍáÕ
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï ãáõÝ»Ý:

Ýí³½»óíáÕ

Å³Ù³Ý³Ï³íáñ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(µ)

ØÝ³óáñ¹Á ³é Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
1 ÑáõÝí³ñÇ
íÝ³ëáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
×³Ý³ãí³Í
2016Ã.
×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á ³é
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
2016Ã.

(1,230)

-

(4,457)

(5,687)

-

11,651

-

11,651

(358)

(1,064)

-

(1,422)

3,217

(3,639)

-

(422)

1,629

6,948

(4,457)

4,120

ØÝ³óáñ¹Á ³é Þ³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
1 ÑáõÝí³ñÇ
íÝ³ëáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
2015Ã.
×³Ý³ãí³Í
×³Ý³ãí³Í

ØÝ³óáñ¹Á ³é
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
2015Ã.

(632)

-

(598)

(1,230)

(1,037)

679

-

(358)

726

2,491

-

3,217

(943)

3,170

(598)

1,629

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ×³Ý³ãí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í
ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ½áõï
÷á÷áËáõÃÛáõÝ
²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù

¶áõÙ³ñÁ
Ý³Ëù³Ý
Ñ³ñÏáõÙÁ

2015Ã.

¶áõÙ³ñÁ
Ð³ñÏÇ
Ñ³ñÏáõÙÇó
·Íáí Í³Ëë
Ñ»ïá

¶áõÙ³ñÁ
Ý³Ëù³Ý
Ñ³ñÏáõÙÁ

Ð³ñÏÇ
·Íáí
Í³Ëë

¶áõÙ³ñÁ
Ñ³ñÏáõÙÇó
Ñ»ïá

22,286

(4,457)

17,829

2,989

(598)

2,391

22,286

(4,457)

17,829

2,989

(598)

2,391
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

8

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

Î³ÝËÇÏÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ
ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ
- ÑÇÝ· Ëáßáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ
- ÙÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñ

80,936

13,128

103,158
306,264

35,240
33,806

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ

409,422

69,046

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ

490,358

82,174

¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ñÅ»½ñÏí³Í Ï³Ù Å³ÙÏ»ï³Ýó ã»Ý:
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ù»Ï µ³ÝÏáõÙ ï»Õ³µ³ßËí³Í
ÙÇçáóÝ»ñ (2015Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý µ³ÝÏ»ñ ãÏ³ÛÇÝ), áñáÝó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 181,744 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª ½ñá):

9

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó å³ÑíáÕ
ä³ñïù³ÛÇÝ ¨ ýÇùëí³Í »Ï³Ùïáí ³ÛÉ ·áñÍÇùÝ»ñ
- Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
- ²ÛÉ

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

269,509
22,245

247,896
22,239

291,754

270,135

10 Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ã³÷Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

101,136

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
-

¶ñ³í
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ¿ÇÝ 101,796 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ (2015Ã-ÇÝª ½ñá):
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

11 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù

2,315,485

2,434,647

²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ

1,025,605

799,587

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ

3,341,090

3,234,234

5,340,328

4,916,463

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

983,398

912,629

²íïáí³ñÏ»ñ

229,085

8,268

àëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

148,079

192,291

35,265

89,945

²ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

1,153,822

369,112

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

7,889,977

6,488,708

11,231,067

9,722,942

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ½áõï í³ñÏ»ñ

(279,889)

(144,891)

10,951,178

9,578,051

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÇ ¹³ë»ñÇ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:
´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ

42,457

102,434

144,891

¼áõï Í³Ëë

90,256

307,274

397,530

(48,968)

(213,564)

(262,532)

83,745

196,144

279,889

¼áõï ¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ß³ñÅÁ Áëï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÇ ¹³ë»ñÇ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
¼áõï Í³Ëë (í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ)

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ³½. ¹ñ³Ù

44,070

84,519

128,589

(78,107)

154,065

75,958

¼áõï (¹áõñë·ñáõÙÝ»ñ)/í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ»ñ

76,494

(136,150)

(59,656)

ØÝ³óáñ¹Á ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ

42,457

102,434

144,891
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(³) Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

¼áõï
í³ñÏ»ñ

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

%

2,107,350

21,074

2,086,276

1.0%

128,370

15,351

113,019

12.0%

79,765

21,568

58,197

27.0%

208,135

36,919

171,216

17.7%

2,315,485

57,993

2,257,492

2.5%

978,675

10,425

968,250

1.1%

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
í³ñÏ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 91-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í
í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
í³ñÏ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

22,770

4,416

18,354

19.4%

- 91-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

24,160

10,911

13,249

45.2%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í
í³ñÏ»ñ

46,930

15,327

31,603

32.7%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ

1,025,605

25,752

999,853

2.5%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ

3,341,090

83,745

3,257,345

2.5%

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó

5,258,907

58,659

5,200,248

1.1%

- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

37,895

5,295

32,600

14.0%

- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

17,182

2,782

14,400

16.2%

- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

16,322

4,244

12,078

26.0%

- 180-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

10,022

3,007

7,015

30.0%

5,340,328

73,987

5,266,341

1.4%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

¼áõï
í³ñÏ»ñ

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

%

951,803

16,878

934,925

1.8%

1,185

119

1,066

10.0%

- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

9,694

1,298

8,396

13.4%

- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

12,773

4,480

8,293

35.1%

- 180-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

7,943

3,970

3,973

50.0%

983,398

26,745

956,653

2.7%

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó

148,079

2,108

145,971

1.4%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

148,079

2,108

145,971

1.4%

33,325

401

32,924

1.2%

1,127

225

902

20.0%

813

407

406

50.0%

35,265

1,033

34,232

2.9%

217,288

2,665

214,623

1.2%

11,797

1,180

10,617

10.0%

229,085

3,845

225,240

1.7%

1,022,304

14,205

1,008,099

1.4%

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
àëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý
í³ñÏ»ñ

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 180-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí
³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
²íïáí³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³íïáí³ñÏ»ñ
²ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

18,521

6,680

11,841

36.1%

- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

27,943

16,975

10,968

60.7%

- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

49,387

29,854

19,533

60.4%

- 180-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

35,667

20,712

14,955

58.1%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

1,153,822

88,426

1,065,396

7.7%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

7,889,977

196,144

7,693,833

2.5%

11,231,067

279,889

10,951,178

2.5%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

¼áõï
í³ñÏ»ñ

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

%

2,407,418

24,193

2,383,225

1.0%

20,837

2,569

18,268

12.3%

6,392

1,546

4,846

24.2%

27,229

4,115

23,114

15.1%

2,434,647

28,308

2,406,339

1.2%

789,138

9,393

779,745

1.2%

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
í³ñÏ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 91-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í
í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
í³ñÏ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
- ÙÇÝã¨ 90 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

3,363

404

2,959

12.0%

- 91-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

7,086

4,352

2,734

61.4%

10,449

4,756

5,693

45.5%

799,587

14,149

785,438

1.8%

3,234,234

42,457

3,191,777

1.3%

4,824,093

48,739

4,775,354

1.0%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í
í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñ
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

12,150

1,215

10,935

10.0%

- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

80,220

13,232

66,988

16.5%

4,916,463

63,186

4,853,277

1.3%

862,244

13,936

848,308

1.6%

19,618

2,639

16,979

13.5%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

10,438

1,602

8,836

15.3%

- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

14,029

3,192

10,837

22.8%

- 180-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

6,300

3,150

3,150

50.0%

912,629

24,519

888,110

2.7%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñ

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

¼áõï
í³ñÏ»ñ

Ð³Ù³Ë³éÝ
í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
å³Ñáõëï

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

%

191,041

1,954

189,087

1.0%

àëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý
í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

257

26

231

10.0%

- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

993

201

792

20.2%

192,291

2,181

190,110

1.1%

87,593

875

86,718

1.0%

2,352

472

1,880

20.1%

89,945

1,347

88,598

1.5%

- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó

8,268

83

8,185

1.0%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³íïáí³ñÏ»ñ

8,268

83

8,185

1.0%

338,263

3,638

334,625

1.1%

6,962

675

6,287

9.7%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí
³å³Ñáíí³Í ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
²íïáí³ñÏ»ñ

²ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ
- áã Å³ÙÏ»ï³Ýó
- ÙÇÝã¨ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó
- 30-89 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

8,749

939

7,810

10.7%

- 90-179 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

6,718

1,491

5,227

22.2%

- 180-270 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó

8,420

4,375

4,045

52.0%

369,112

11,118

357,994

3.0%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

6,488,708

102,434

6,386,274

1.6%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

9,722,942

144,891

9,578,051

1.5%

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÛÉ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñ

(µ)

ì³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

(i)

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ
´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇëª Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß áõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
³å³·³ Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñÇ
·Íáí Ý³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³ÑáõëïÁ áñáß»ÉÇëª
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.




ã³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ßáõÏ³ÛÇ ï³ñ»Ï³Ý íÝ³ëÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.0%1.1%,
·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 30% ¨ 60% ½»Õã ·ñ³íÇ ëÏ½µÝ³å»ë
·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÇ ·Íáí,
·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñÇ ëï³óáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ 12 - 36 ³Ùëáí:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: ºÃ», ûñÇÝ³Ï, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ Ù»Ï ïáÏáëáí, ³å³ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
·Íáí å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 32,573 Ñ³½³ñ
¹ñ³Ùáí (2015Ã-ÇÝ` 31,918 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí):

(ii)

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇëª Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
ÑÇÙÝíáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ ·Íáí íÝ³ë Ïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÇ íñ³:
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ³ñÅ»½ñÏáõÙÇó ÏáñáõëïÝ»ñÁ áñáß»ÉÇëª
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.





µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ áëÏáõ áõ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ, ³íïáí³ñÏ»ñÇ
¨ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ, ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ ¹ñáõÛùÝ»ñÁ
Ï³ÛáõÝ »Ý ¨ Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É í»ñçÇÝ 36 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïñ³Í íÝ³ëÇ ß³ñÅÇ
Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³,
áã Å³ÙÏ»ï³Ýó áëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí íÝ³ë ãÇ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙª Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ¨ ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ñ³íÇ
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝ,
ã³ñÅ»½ñÏí³Í ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ßáõÏ³ÛÇ ï³ñ»Ï³Ý íÝ³ëÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.1%: Ä³ÙÏ»ï³Ýó ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ
Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 20% - 30% Í³Ëë»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý
Ï³ñ·áí ·ñ³í³¹ñí³Í ·áõÛùÇ í³×³éùÇÝª ·ñ³íÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ»ïá 36 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

²Ûë ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É í³ñÏ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ íñ³: ºÃ», ûñÇÝ³Ï, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í
Ñáëù»ñÇ ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÁ ÷á÷áËíÇ »ñ»ù ïáÏáëáí, ³å³ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³ÑáõëïÇ ·áõÙ³ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ÏÝí³½Ç/Ï³×Ç 230,815 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí (2015Ã-ÇÝ` 191,588 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí):

(·)

¶ñ³íÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

(i)

´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñ
´Ç½Ý»ë í³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùáí: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝÇë ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ å³ñïù³ÛÇ áñ³ÏÇ Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇß ¿:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
·ñ³íÝ
³å³ÑáíáõÙ
¿
Éñ³óáõóÇã
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ,
¨
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ·ñ³í ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ µÇ½Ý»ë í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Í³é³ÛáÕ ·ñ³íÇ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (³é³Ýó
³ñÅ»½ñÏÙ³Ý)ª Áëï ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ:

Ñ³½. ¹ñ³Ù
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ í³ñÏ»ñ
²Ýß³ñÅ ·áõÛù
ä³ß³ñÝ»ñ
öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
²ÛÉ ·ñ³í
ºñ³ßËÇùÝ»ñ
¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ûï³ÝÇß ãáõÝ»óáÕ
í³ñÏ»ñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
²Ýß³ñÅ ·áõÛù
öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
²ÛÉ ·ñ³í
¶ñ³íáí ã³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñí³Í í³ñÏ»ñ

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ
ïñí³Í í³ñÏ»ñ,
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ, Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ù

1,168,046
637,821
223,905
64,242
1,347
268,065
691,100

1,141,640
462,710
125,861
238,906
9,144
281,234
903,475

3,054,526

3,162,970

68,250
41,252
1,831
87,863
3,623

10,538
5,409
3,231
40
9,589

202,819

28,807

3,257,345

3,191,777

ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÁ µ³ó³éáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã ·ñ³íÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
ØÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÏÇ ·ñ³íÝ»ñáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ÛÝ ·ñ³íÁ,
áñÝ ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
àã Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù áã ³ñÅ»½ñÏí³Í í³ñÏ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
Ï³Ëí³Í ¿ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ áã` ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇó, ¨
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ã¿ í»ñ³Ý³Û»É ·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

(ii)

²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ
»Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ 80% í³ñÏÇ ·áõÙ³ñ ¨ ·ñ³íÇ ³ñÅ»ù Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ
í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÝí³½Ý
Ñ³í³ë³ñ ¿ í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇÝ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáßí³Í ³ñÅ»ùÁ:
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ »Ý Í³é³ÛáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ Ï³Ù
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ, áñáÝù
Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó í³ñÏ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
²íïáí³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñíáõÙ »Ý ·Ýí³Í ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª áëÏáõ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝÁ 120% í³ñÏÇ ·áõÙ³ñ ¨ ·ñ³íÇ ³ñÅ»ù
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

¶ñ³íÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ¨ ãÇ í»ñ³Ý³Ûí»É ÙÇÝã¨
Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃÇíÁª Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

(iii) ²ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»ÃÕÃ³íáñáõÙ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ §ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³ñÅ»ÃÕÃ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù
I¦-ÇÝ ÷áË³Ýóí³Í µÇ½Ý»ë ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 50,410 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ¨ 19,448 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015թ-ին՝
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ù³µ³ñ 57,592 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ¨ 132,238 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): §ì³ñÏ³ÛÇÝ
åáñïý»ÉÇ ³ñÅ»ÃÕÃ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù I¦-Á Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ãÇ
í»ñ³ÑëÏíáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ø³ÝÇ áñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÷áË³Ýó»É
³ÏïÇíÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µáÉáñ éÇëÏ»ñÝ áõ Ñ³ïáõÛóÝ»ñÁ,
³Ûë í³ñÏ»ñÁ Ý»ñ³éí»É »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:

(¹)

ì³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¨ Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
ì³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ïÝíáÕ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É
×ÛáõÕ»ñáõÙ.
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,091,995

1,192,921

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

615,764

684,757

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

481,945

484,368

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ

190,387

144,070

Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ

155,445

80,064

-

210,579

²é¨ïáõñ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ÛÉ
²ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ·Íáí å³Ñáõëï

(»)

805,554

437,475

7,889,977

6,488,708

11,231,067

9,722,942

(279,889)

(144,891)

10,951,178

9,578,051

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ »ñÏáõ í³ñÏ³éáõ (2015Ã-ÇÝª
ãáñë), áñáÝó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ
10%-Á: 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
450,637 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 702,720 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):

(½)

ì³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ
ì³ñÏ³ÛÇÝ
åáñïý»ÉÇ
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
¿
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17-Ç (¹) Ï»ïáõÙ, áñï»Õ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇó ÙÇÝã¨
í³ñÏ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ:
ø³ÝÇ áñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ, Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ
¹ñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ïí»ñ³Ý³Ûí»Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, í³ñÏ³ÛÇÝ
åáñïý»ÉÇ Çñ³Ï³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ½·³ÉÇáñ»Ý ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÉÇÝ»É
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÇó:

40

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

12 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
¶áõ¹íÇÉ

²ÛÉ áã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

77,336

17,931

200,652

-

-

-

1,405

10,942

67,527

14,780

-

77,336

19,336

211,594

17,040

13,548

9,512

-

-

5,310

45,410

4,935

12,100

1,752

-

-

1,334

20,121

-

21,975

25,648

11,264

-

-

6,644

65,531

-

10,640

41,879

3,516

-

77,336

12,692

146,063

Þ»Ýù»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

îÝï»ë³Ï³Ý
·áõÛù

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í
·áõÛùÇ
µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã.

-

27,873

62,732

14,780

²í»É³óáõÙÝ»ñ

-

4,742

4,795

ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.

-

32,615

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2016Ã.

-

î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³

-

ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù
êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù

Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Þ»Ýù»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

îÝï»ë³Ï³Ý
·áõÛù

öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ

ì³ñÓ³Ï³Éí³Í
·áõÛùÇ
µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ

2,359

17,602

13,071

12,135

-

13,494

56,188

(2,359)

(3,223)

-

ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã.
î³ñí³ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³
úï³ñáõÙÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

¶áõ¹íÇÉ

²ÛÉ áã
ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

13,793

77,336

19,214

155,510

2,645

-

-

-

72,327

(6,527)

-

(13,793)

-

(1,283)

(27,185)

27,873

62,732

14,780

-

77,336

17,931

200,652

-

11,192

9,350

4,453

67

-

5,142

30,204

-

7,754

7,450

5,059

-

-

1,230

21,493

-

(1,906)

(3,252)

-

(67)

-

(1,062)

(6,287)

-

17,040

13,548

9,512

-

-

5,310

45,410

-

10,833

49,184

5,268

-

77,336

12,621

155,242

2,359

6,410

3,721

7,682

13,726

77,336

14,072

125,306

êÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
ØÝ³óáñ¹Á ³é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã.
²í»É³óáõÙÝ»ñ
úï³ñáõÙÝ»ñ
ØÝ³óáñ¹Á ³é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.
Ø³ßí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÙáñïÇ½³óÇ³

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
²é 31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.
²é 1 ÑáõÝí³ñÇ 2015Ã.

2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ã»Ý »Õ»É ÷áË³éáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ï³Ù Ï³éáõóÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í (2015Ã-ÇÝ ÝÙ³Ý
Í³ËëáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É):
²ñÅ»½ñÏÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ýå³ï³Ïáíª ·áõ¹íÇÉÁ µ³ßËíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ
³í»ÉÇ ÷áùñ ¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ ÙÇ³íáñ, áñÇ ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝ»ñ í»ñ³ÑëÏ»É ·áõ¹íÇÉÁ Ý»ñùÇÝ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¶áõ¹íÇÉÇ
÷áËÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ í»ñçÇÝÇë û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇ íñ³, áñáßí»É ¿, áñ ³ÛÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó, ¨
³ñÅ»½ñÏáõÙÇó Ïáñáõëï ãÇ ×³Ý³ãí»É:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

13 ²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ûï³ñáõÙÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

26,445

35,205

îñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñ

22,641

4,660

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

-

24,427

861

51

49,947

64,343

êï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏí³Í ã»Ý:

14 ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ì³ñÏ»ñ í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

4,350,213

3,574,194

ì³ñÏ»ñ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

2,347,554

2,235,593

801,324

1,311,419

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇó
´³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñ

558,436

620,963

ì³ñÏ»ñ ÐÐ Î´-Çó

114,224

188,619

ì³ñÏ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

33,891

79,891

ì³ñÏ»ñ áã é»½Ç¹»Ýï áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

-

46,169

53,104

-

ì³ñÏ»ñ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó

181,042

-

ì³ñÏ»ñ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

463,344

-

8,903,132

8,056,848

ì³ñÏ»ñ ³ÛÉ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

2016Ã. ¹»Ïï»µ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ï³ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó
ëï³óí³Í í³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ (2015Ã-ÇÝª ï³ëÝ»ñ»ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ), áñáÝó
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 10%-Á: 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 8,092,390 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
(2015Ã-ÇÝª 7,824,283 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):
2016Ã. ¹»Ïï»µ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 6,005,567 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí í³ñÏ»ñÇ ¨
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (2015Ã-ÇÝª 5,032,892 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í »Ý 5,964,620
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí (2015Ã-ÇÝª 5,294,315 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñÁ:
´³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·ñ³í³¹ñí³Í ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ
Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ:
2016Ã. ¹»Ïï»µ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ åáñïý»ÉáõÙ
Ý»ñ³éí³Í »Ý ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í 5,607,102
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñáí ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (2015Ã-ÇÝª 4,682,591 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù), áñáÝù
û·ï³·áñÍí»É »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ÐÐ ¹ñ³Ùáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Íñ³·ñ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ÏÇñ³éíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ áñáßí»É ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí: 2016Ã. ¹»Ïï»µ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í ³Ûë
Íñ³·ñ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 5,570,553 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª
4,679,585 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): ²Ûë Íñ³·ñ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ë»·Ù»Ýï, ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñ:
2016Ã. ¹»Ïï»µ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ 217,153 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí í³ñÏ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ ¿ Ù³ñÙ³Ý 2020Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 15-ÇÝ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áñÍáõÙ
¿ å³ñïù³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ, Áëï áñÇ ï³ñí³ í»ñçáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ
³ÝÑáõë³ÉÇ
í³ñÏ»ñÇ
¨
í»ñçÝ³Ï³Ý
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
åáñïý»ÉÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É 10%-Á:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»É ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³é³í»É³·áõÛÝ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á, ÇÝãÁ Çñ³íáõÝù ¿ ï³ÉÇë í³ñÏ³ïáõÇÝ å³Ñ³Ýç»É í³ñÏÇ ³ÝÙÇç³å»ë
Ù³ñáõÙ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ì³ñÏÁ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í ¿ áñå»ë óå³Ñ³Ýç ¨
ÙÇÝã¨ »ñ»ù ³ÙÇë Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáí Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 17-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝáõÙ ¨ áñå»ë óå³Ñ³Ýç ¨ ÙÇÝã¨ Ù»Ï
³ÙÇë Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïáíª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, í³ñÏ³ïáõÇ Ñ»ï ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ
³ÏÝÏ³ÉáõÙ, áñ í³ñÏ³ïáõÝ Ïå³Ñ³ÝçÇ í³ñÏÇ Ù³ñáõÙÁ Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï:

15 ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,180,994

591,149

1,167,880 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí å³ñï³ïáÙë»ñÁ (2015Ã-ÇÝª 583,750 Ñ³½³ñ
¹ñ³Ù) óáõó³Ïí³Í »Ý §Ü²ê¸²ø ú¾Ø¾øê ²ñÙ»ÝÇ³¦-áõÙ:

16 ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
(³) ÂáÕ³ñÏí³Í Ï³åÇï³É
Ð³Ûï³ñ³ñí³Í, ÃáÕ³ñÏí³Í ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 1,500,000 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙëÇó (2015Ã-ÇÝª 1,000,000): ´áÉáñ
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:
2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáÕ³ñÏí»É ¿ 500,000 ëáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë (2015Ã-ÇÝª 130,000)
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí:
êáíáñ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï
ëï³Ý³É Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ ¨ ùí»³ñÏ»É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÅáÕáíÝ»ñáõÙ` Ù»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëª Ù»Ï Ó³ÛÝ ëÏ½µáõÝùáí:

(µ)

ä³ÑáõëïÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ÑáõëïÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï³·³ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ½áõï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁª ÙÇÝã¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
³å³×³Ý³ãáõÙÁ Ï³Ù ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ:

44

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
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(·)

Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ
ì×³ñÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³
ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ
»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ
ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ ã³÷áí:
2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ¨ í×³ñí³Í ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ
Ï³½Ù»É »Ý 300,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝ` 132,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù): Ø»Ï µ³ÅÝ»ïáÙëÇ Ñ³Ù³ñ
ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 0.2 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù (2015Ã-ÇÝª 0.132 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù):

17 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ ¿: ÐÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó
»ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, Ï³åí³Í »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý, í³ñÏ³ÛÇÝ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï:

(³) èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ
èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É, í»ñÉáõÍ»É ¨
Ï³é³í³ñ»É ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³Ý»É éÇëÏ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É éÇëÏ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
áñáßí³Í
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇÝ:
èÇëÏ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
¨
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ýª ßáõÏ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ,
³é³ç³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í É³í³·áõÛÝ Ùáï»óÙ³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ÊáñÑáõñ¹Á å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïß³×
³ßË³ï³ÝùÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ëáßáñ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ
³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ éÇëÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ Ý³¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ã³÷Ù³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
Ñ³ßí»ïáõ ¿ ÊáñÑñ¹ÇÝ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁª Ã»° åáñïý»ÉÇ ¨ Ã»° ³é³ÝÓÇÝ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³é³í³ñíáõÙ áõ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ
ÏáÙÇï»Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí:
èÇëÏÇ Ã»° ³ñï³ùÇÝ, Ã»° Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïáõÏ
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ éÇëÏÇ µáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ ¨ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ áñáßÙ³ÝÁ:
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(µ)

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏ
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ,
³ÛÉ ·Ý³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ µ³ÅÝ³ÛÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³ó ¹Çñù»ñÇ ·Íáí, áñáÝù »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨
³é³ÝÓÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ:
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ éÇëÏÇ ³ÛÝåÇëÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ
í»ñ³ÑëÏáõÙÝ ¿, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ å³Ñå³Ý»É ³Ûë éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí éÇëÏÇ ¹ÇÙ³ó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý
ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»Éáí µ³ó ¹Çñù»ñÇ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ, Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨
³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¹Çñù»ñÇ ¨ íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, áñáÝù Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí
í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:

(i)

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ ·Íáí ·»ñ³Ï³ÛáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
³í»É³óÝ»É ïáÏáë³ÛÇÝ Ù³ñÅ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ Ýí³½»óÝ»É Ï³Ù Ñ³Ý·»óÝ»É
íÝ³ëÝ»ñÇª ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:

46

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
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îáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÙÇçáóáí: êïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Ñ³½. ¹ñ³Ù

òå³Ñ³Ýç
¨ ÙÇÝã¨
3 ³ÙÇë

3-6
³ÙÇë

6-12
³ÙÇë

1-5
ï³ñÇ

-

-

-

-

171,318

101,136

²í»ÉÇ ù³Ý
5 ï³ñÇ

àã
ïáÏáë³ÏÇñ

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ù

-

-

490,358

490,358

4,212

116,224

-

-

291,754

-

-

-

-

-

101,136

564,782

624,482

1,529,474

4,378,979

3,853,461

-

10,951,178

12,926

9,297

3,284

-

-

-

25,507

678,844

805,097

1,536,970

4,495,203

3,853,461

490,358

11,859,933

2,142,956

271,102

311,713

4,319,140

1,858,221

-

8,903,132

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.
²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

Ñ³½. ¹ñ³Ù

13,114

-

483,940

683,940

-

-

1,180,994

2,156,070

271,102

795,653

5,003,080

1,858,221

-

10,084,126

(1,477,226)

533,995

741,317

(507,877)

1,995,240

490,358

1,775,807

òå³Ñ³Ýç
¨ ÙÇÝã¨
3 ³ÙÇë

3-6
³ÙÇë

6-12
³ÙÇë

1-5
ï³ñÇ

²í»ÉÇ ù³Ý
5 ï³ñÇ

àã
ïáÏáë³ÏÇñ

Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ù

-

-

-

-

-

82,174

82,174

-

8,802

10,108

251,225

-

-

270,135

881,405

736,821

885,805

3,718,161

3,355,859

-

9,578,051

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.
²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í
í³ñÏ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-

-

70,473

-

-

-

70,473

881,405

745,623

966,386

3,969,386

3,355,859

82,174

10,000,833

795,478

582,163

337,857

4,439,356

1,901,994

-

8,056,848

7,399

-

100,000

483,750

-

-

591,149

802,877

582,163

437,857

4,923,106

1,901,994

-

8,647,997

78,528

163,460

528,529

(953,720)

1,453,865

82,174

1,352,836
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
2016Ã.
ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù, %
ÐÐ ¹ñ³Ù
²ØÜ ¹áÉ³ñ
îáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
îáÏáë³ÏÇñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

2015Ã.
ØÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù, %
ÐÐ ¹ñ³Ù
²ØÜ ¹áÉ³ñ

14.7%

-

14.7%

-

6.8%
14.3%

15.3%

13.7%

15.2%

6.0%

-

4.2%

-

7.8%
14.0%

8.8%
9.3%

7.8%
15.0%

9.6%
9.5%

²Ûë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ ³Ûë ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ùáï³íáñ
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
ÉáÕ³óáÕ
ïáÏá³ë¹ñáõÛùáí
³ÏïÇíÝ»ñÇ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
²ñï³ñÅáõÛÃ
ì³ñÏ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó
ì³ñÏ»ñ å»ï³Ï³Ý áã
³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

²ØÜ ¹áÉ³ñ

ÐÐ ¹ñ³Ù

²Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù
ÐÐ ¹ñ³ÙÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ
÷áË³ñÅ»ù + 5%
ÐÐ Î´-Ç
í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý
¹ñáõÛù + 2%

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

-

46,042

838,510

574,590

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
îáÏáë³¹ñáõÛùÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
Ï³é³í³ñáõÙÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·áí: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ (í»ñ³·ÝáñáßÙ³Ý
éÇëÏ) ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ (³é³Ýó
Ñ³ñÏ»ñÇ) ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ)
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù ³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ¨
2016Ã. áõ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ïáÏáë³ÏÇñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ
100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³×

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
(6,016)

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
(7,782)

6,016

7,782
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 2016Ã. áõ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³
¹Çñù»ñÇ ¨ 100 µ³½Çë³ÛÇÝ Ï»ïáí (µÏ) »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý Ïáñ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù
³×Ç å³ñ½»óí³Í ëó»Ý³ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
2016Ã.

2015Ã.

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É
Ñ³½. ¹ñ³Ù
100 µÏ ½áõ·³Ñ»é Ýí³½áõÙ
100 µÏ ½áõ·³Ñ»é ³×

(ii)

ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1,369

2,788

(1,369)

(2,788)

²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó ëï³óíáÕ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³·³ Ñáëù»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý éÇëÏÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ²ØÜ ¹áÉ³ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç
¹ñáõÃÛ³Ùµ:
2016Ã.

2015Ã.

Ñ³½. ¹ñ³Ù

Ñ³½. ¹ñ³Ù

360,868

8,985

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

3,982,137

3,385,729

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ

4,343,005

3,394,714

(2,849,215)

(2,816,007)

(977,907)

(489,317)

(3,827,122)

(3,305,324)

515,883

89,390

²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñª ³é³Ýó ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ
å³ÑíáÕ Ï³ÝËÇÏÇ

ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
¼áõï ¹ÇñùÁ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ
²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³í»É³óÝ»ñ (ÏÝí³½»óÝ»ñ) ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ¨ ß³ÑáõÛÃÁ Ï³Ù
íÝ³ëÁ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí: ²Ûë í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ½áõï
ÑÇÙáõÝùáíª ³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ, ¨ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ßí»ïáõ
Å³Ù³ÝÏ³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ: ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ ÙÛáõë µáÉáñ
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÏÙÝ³Ý ³Ý÷á÷áË:
Ñ³½. ¹ñ³Ù
31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.
²ØÜ ¹áÉ³ñÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

51,588

31 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2015Ã.
²ØÜ ¹áÉ³ñÇ 10% ³ñÅ¨áñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

8,939

2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ¨áñáõÙÁ ²ØÜ
¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏáõÝ»Ý³ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÝáõÛÝª ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝ
í»ñÁ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³ª å³ÛÙ³Ýáí, áñ ÙÛáõë µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÙÝ³Ý
³Ý÷á÷áË:

(·)

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿, »ñµ ÷áË³éáõÝ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
ÏáÕÙÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ùß³Ï»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÁ (Ã»° ×³Ý³ãí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Ã»° ã×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ) Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É åáñïý»ÉÇ
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ óáõóáõÙÝ»ñÁ ¨ ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ç
ëï»ÕÍáõÙÁª í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÝ ³ÏïÇíáñ»Ý í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:
ì³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ª






í³ñÏ³ÛÇÝ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¨ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ,
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ,
·ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ,
í³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:

ì³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ì³ñÏ³ÛÇÝ
ÏáÙÇï»ÇÝ, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Ñ³Ù³ñ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý íñ³: ì³ñÏ³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ í³ñÏÇ ¹ÇÙáõÙÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¨
Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Çñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ
³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ
¨
ã×³Ý³ãí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
²ÏïÇíÝ»ñÇ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÑÝ³ñ³íáñ
Ñ³ßí³ÝóáõÙÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ åáï»ÝóÇ³É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý íñ³:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáր¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý
³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ

409,422

69,046

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

291,754

270,135

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇÝ »ÝÃ³ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á

101,136

-

10,951,178

9,578,051

25,507

70,473

11,778,997

9,987,705

àñå»ë Ï³ÝáÝ ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ å³ÑíáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ë:
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·ñ³íÇ ¨ ³Û¹ í³ñÏ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ
Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 11-áõÙ:
â×³Ý³ãí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ
³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ
19-áõÙ:
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ å³ñï³å³ÝÝ»ñ Ï³Ù
Ï³å³Ïóí³Í å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ ËÙµ»ñ (2015Ã-ÇÝ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ), áñáÝó Ñ»ï Ï³åí³Í
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 10%-Á:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙ
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝùª



Ý»ñ³éáõÙ

»Ý

Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ï³Ù
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ
Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ª
³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ, Ã»ª áã:

ÜÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É ùÉÇñÇÝ·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ,
Ñ»ï·ÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
·ÉË³íáñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñÁ« í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ` áñå»ë ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñ³í ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
ï»ëùáí í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý, Ñ³Ï³¹³ñÓ í³×³éùÇ ¨ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí:

51

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÜÙ³Ý ·ñ³íÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý ïíÛ³É áÉáñïáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ëï³Ý¹³ñï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿,
áñ áñå»ë ·ñ³í ëï³óí³Í/ïñ³Ù³¹ñí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³í³¹ñí»É Ï³Ù í³×³éí»É ·áñÍ³ñùÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓí»Ý ÙÇÝã¨ ·áñÍ³ñùÇ ³í³ñïÁ: ²Ûë
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇÝ Çñ³íáõÝù »Ý ï³ÉÇë Ý³¨ ¹³¹³ñ»óÝ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍ³ñùÁª å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³í ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí:
ì»ñÁ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ï³ÉÇë »Ý ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Çñ³íáõÝù, áñÝ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÇ
ÏáÕÙÇó å³ñï³Ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý« ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ¹³éÝ³Éáõ Ï³Ù ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ:
´³óÇ ³Û¹, Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñçÇÝÇë å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãáõÝ»Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ½áõï ÑÇÙáõÝùáí
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³Ù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏïÇíÝ Çñ³óÝ»Éáõ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
Ñ³½. ¹ñ³Ù

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ/
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñ

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí
ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
ì³ñÏ»ñ ¨
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
àñå»ë
·ñ³í
ëï³óí³Í
üÇÝ.
¹ñ³Ù³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ
ÙÇçáóÝ»ñ

Ö³Ý³ãí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ/
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ë³éÝ
·áõÙ³ñ

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ñ³ßí³Ýóí³Íª
×³Ý³ãí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/
³ÏïÇíÇ
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ/
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï
·áõÙ³ñ

101,136

-

101,136

(101,136)

101,136

(101,136)

101,136

-

¼áõï
·áõÙ³ñ

-

-

-

-

(6,005,567)

-

(6,005,567)

5,964,620

-

(40,947)

(6,005,567)

-

(6,005,567)

5,964,620

-

(40,947)

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ùñ³·ñí³Í
Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
Ñ³½. ¹ñ³Ù

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ/
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñ

ì³ñÏ»ñ ¨
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
ãÑ³ßí³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñ
àñå»ë
·ñ³í
ëï³óí³Í
üÇÝ.
¹ñ³Ù³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ
ÙÇçáóÝ»ñ

Ö³Ý³ãí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÇ/
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ë³éÝ
·áõÙ³ñ

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ñ³ßí³Ýóí³Íª
×³Ý³ãí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý/
³ÏïÇíÇ
Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñ

üÇÝ. íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ/
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï
·áõÙ³ñ

(5,032,892)

-

(5,032,892)

5,294,315

-

261,423

(5,032,892)

-

(5,032,892)

5,294,315

-

261,423

¼áõï
·áõÙ³ñ

52

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ì»ñÁ Ýßí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Íª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ
¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý ³ÙáñïÇ½³óí³Í
³ñÅ»ùáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:

(¹)

Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏ
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë, áñáÝù
Ù³ñíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÇ ÙÇçáóáí:
Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ:
²ÏïÇíÝ»ñÇ
¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
¨/Ï³Ù í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý
³ÙµáÕç³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
ëáíáñ³Ï³Ý
ã¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñª
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ
ï³ñ³µÝáõÛÃáõÃÛ³Ùµ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ùµ: ²ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ñÓñ³óÝ»É ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ù»Í³óÝ»É
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í
å³ÑÇ ³å³Ñáí»É µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ÏïÇíáñ»Ý å³Ñå³Ý»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ï»ñÇó, µ³ÝÏ»ñÇó ¨ ³ÛÉ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÁª Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñ³· áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ã½»Õãí³Í Ñáëù»ñÁª
Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³í»É í³Õ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ: ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ñï³ÑáëùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
ã½»Õãí³Í
Ñáëù»ñÁ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²í»ÉÇ ù³Ý
1 ï³ñÇ

²ñï³ÑáëùÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³Ù³Ë³éÝ
·áõÙ³ñ

Ð³ßí»Ïßé.
³ñÅ»ù

206,282

9,621,567

11,068,100

8,903,132

58,281

537,645

791,796

1,400,836

1,180,994

59,262

-

22,387

-

81,649

81,649

426,251

562,293

382,364

766,314

10,413,363

1,140,775

-

-

-

-

òå³Ñ³Ýç
¨ ÙÇÝã¨
1 ³ÙÇë

1-Çó
3 ³ÙÇë

3-Çó
6 ³ÙÇë

6-Çó
12 ³ÙÇë

426,251

489,917

324,083

-

13,114

-

àã ³Í³ÝóÛ³É
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ

12,550,585 10,165,775
1,140,775

1,140,775

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

Ñ³½. ¹ñ³Ù

²í»ÉÇ ù³Ý
1 ï³ñÇ

²ñï³ÑáëùÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³Ù³Ë³éÝ
·áõÙ³ñ

Ð³ßí»Ïßé.
³ñÅ»ù

631,557

8,923,015

10,648,803

8,056,848

15,030

130,729

529,706

690,662

591,149

57,644

-

19,022

-

83,952

83,952

126,181

300,704

762,503

781,308

9,452,721

11,423,417

8,731,949

641,682

-

-

-

-

641,682

641,682

òå³Ñ³Ýç
¨ ÙÇÝã¨
1 ³ÙÇë

1-Çó
3 ³ÙÇë

3-Çó
6 ³ÙÇë

6-Çó
12 ³ÙÇë

118,895

227,863

747,473

-

15,197

7,286

àã ³Í³ÝóÛ³É
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ
²ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:
òå³Ñ³Ýç ¨
ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë

1-Çó 3 ³ÙÇë

3-Çó 12 ³ÙÇë

1-Çó 5 ï³ñÇ

²í»ÉÇ ù³Ý
5 ï³ñÇ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

Ä³ÙÏ»ï³Ýó

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

490,358

-

-

-

-

-

-

490,358

-

-

175,530

116,224

-

-

-

291,754

Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ
·Íáí ëï³óí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

101,136

-

-

-

-

-

-

101,136

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

169,924

282,411

2,153,956

4,378,979

3,853,461

-

112,447

10,951,178

-

-

-

-

-

146,063

-

146,063

3,192

8,252

12,581

-

-

-

1,482

25,507

-

-

-

-

-

4,120

-

4,120

Ñ³½. ¹ñ³Ù
²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ
ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

24,232

2,190

5,840

17,685

-

-

-

49,947

788,842

292,853

2, 347,907

4,512,888

3,853,461

150,183

113,929

12,060,063

417,011

455,274

588,985

4,990,866

2,450,996

-

-

8,903,132

-

13,114

483,940

683,940

-

-

-

1,180,994

öáË³Ýóí³Í, ë³Ï³ÛÝ ã³å³×³Ý³ãí³Í
í³ñÏ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

7,457

9,455

36,539

16,407

-

-

-

69,858

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ

8,256

-

-

-

-

-

-

8,256

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-

59,262

22,387

-

-

-

-

81,649

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

437,724

537,105

1,131,851

5,691,213

2,450,996

-

-

10,243,889

¼áõï ¹ÇñùÁ

351,118

(244,252)

1, 216,056

(1,178,325)

1,402,465

150,183

113,929

1,816,174
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Áëï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ:
Ñ³½. ¹ñ³Ù

òå³Ñ³Ýç ¨
ÙÇÝã¨ 1 ³ÙÇë

1-Çó 3 ³ÙÇë

3-Çó 12 ³ÙÇë

1-Çó 5 ï³ñÇ

²í»ÉÇ ù³Ý
5 ï³ñÇ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

Ä³ÙÏ»ï³Ýó

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

82,174

-

-

-

-

-

-

82,174

-

-

18,910

251,225

-

-

-

270,135

²ÎîÆìÜºð
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ
ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ

378,301

460,958

1,622,626

3,718,161

3,355,859

-

42,146

9,578,051

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ å³ÑíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñ

-

-

-

-

-

57,600

-

57,600

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ

-

-

-

-

-

155,242

-

155,242

ü³ÏïáñÇÝ·Ç ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ

-

-

70,473

-

-

-

-

70,473

Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñ

-

-

-

-

-

1,629

-

1,629

5,602

2,190

30,079

26,472

-

-

-

64,343

466,077

463,148

1,742,088

3,995,858

3,355,859

214,471

42,146

10,279,647

101,709

119,256

921,501

4,714,412

2,199,970

-

-

8,056,848

²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏí³Í å³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ

-

7,399

100,000

483,750

-

-

-

591,149

öáË³Ýóí³Í, ë³Ï³ÛÝ ã³å³×³Ý³ãí³Í
í³ñÏ»ñÇ ·Íáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÝ»ñ

6,031

13,627

67,497

104,152

-

-

-

191,307

ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ

34,548

-

-

-

-

-

-

34,548

7,286

57,644

19,022

-

-

-

-

83,952

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

149,574

197,926

1,108,020

5,302,314

2,199,970

-

-

8,957,804

¼áõï ¹ÇñùÁ

316,503

265,222

634,068

(1,306,456)

1,155,889

214,471

42,146

1,321,843

²ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(») ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÁ íÝ³ë Ïñ»Éáõ éÇëÏÝ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÑáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ
¿ Ï³é³í³ñ»É ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÝ ³ÛÝåÇëÇ Ó¨áí« áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ
Ñ³í³ë³ñ³Ïßé»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ïáñáõëï Ïñ»Éáõó ¨ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ
íÝ³ë Ñ³ëóÝ»Éáõó Ëáõë³÷»ÉÝ áõ Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ ¨ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´áÉáñ
¹»åù»ñáõÙ« Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ µáÉáñ ÏÇñ³é»ÉÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ñ»ï:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Ý»ñùÇÝ
ëïáõ·áõÙÝ»ñ« áñáÝù Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïáõÙ:

18 Î³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý
ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Ï³åÇï³É ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë µ³ÕÏ³óáõóÇã ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÐÐ Î´-Ç
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛÇë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
áñáÝù
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
»Ý
Ï³ÝËÇÏ
³ñï³ñÅáõÛÃÇ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý í³ñÏ»ñÇ
Ù³ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï, å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý 1,000,000 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí
Ýí³½³·áõÛÝ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³É (2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª 1,000,000
հազար ¹ñ³Ù): 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ
³å³ÑáíáõÙ ¿ñ Ýí³½³·áõÛÝ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
ÐÐ Î´-Ç Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ï³ÝËÇÏ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý í³ñÏ»ñÇ
Ù³ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï, å»ïù ¿ ³å³Ñáí»Ý Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý
(§Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÁ¦)
Ýí³½³·áõÛÝ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10% (2015Ã-ÇÝª 10%):
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»É ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ 2016Ã. ¨ 2015Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 2016Ã. ¨
2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
²áõ¹Çï ã³Ýó³Í

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù
²áõ¹Çï ã³Ýó³Í

1,859,989

1,271,246

-

(5,413)

1,859,989

1,265,833

22,746

4,551

-

-

22,746

4,551

1,882,735

1,270,384

11,954,963

9,565,328

15.7%

13.3%

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
Üí³½»óáõÙÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É
Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É
Èñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É
Üí³½»óáõÙÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³É
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³É
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ (ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ)

èÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ ã³÷íáõÙ »Ý éÇëÏ»ñÇ ÏßéÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ
ÙÇçáóáí, áñáÝù ¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý Áëï µÝáõÛÃÇ ¨ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏïÇíÇ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙÇ Ñ»ï Ï³åí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ éÇëÏ»ñÇ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·ñ³í Ï³Ù »ñ³ßËÇù:
ÜÙ³Ý³ïÇå
Ùáï»óáõÙ
¿
ÏÇñ³éíáõÙ
ã×³Ý³ãí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª áñáß³ÏÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñáíª ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÇ ³é³í»É
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáÕ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ùáï»óáõÙÁ ãÇ ÷á÷áËí»É:

19 ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ëï³ïí³Í í³ñÏ»ñ:

²Ûë

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ` Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ý¹»å »ñ³ßË³íáñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõÝ»Ý ýÇùëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñª ëáíáñ³µ³ñ 1-Çó 3 ï³ñÇ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
ÏÇñ³éáõÙ
¿
í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý
ÝáõÛÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í³ñÏ»ñ
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇë:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ Áëï ¹³ë»ñÇ: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ ³ñï³óáÉí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ
ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ý: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, áñÁ Ï·ñ³ÝóíÇ Ñ³ßí»ïáõ
³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Ý ëï³ÝÓÝ³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

55,703

78,458

1,085,072

563,224

1,140,775

641,682

ä³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ
ì³ñÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñÇ ·Íáí å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
ºñ³ßËÇùÝ»ñ

ì»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
í³ñÏ³íáñÙ³Ý
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ
·Íáí
³å³·³
å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
ù³ÝÇ
áñ
³Ûë
í³ñÏ³íáñÙ³Ý
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÅÁ ÏáñóÝ»É Ï³Ù ¹³¹³ñ»É ·áñÍ»É ÙÇÝã¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ:
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇ ãáõÝÇ áñ¨¿ í³ñÏ³íáñÙ³Ý
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ¿³Ï³Ý
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ:

20 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¹»åù»ñ
(³) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ
¿, ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ß³ï ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ,
¹»é ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³å³Ñáí³·ñí³Í
ã¿ Çñ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íÝ³ëÝ»ñÇó, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÇó ¨
»ññáñ¹ ÏáÕÙ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É ·áõÛùÇÝ
Ï³Ù ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ íÝ³ë Ñ³ëóÝ»Éáõóª Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í Ï³Ù Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇó: ø³ÝÇ ¹»é
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨áí ³å³Ñáí³·ñí³Í ã¿, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ éÇëÏ,
áñ áñáß³ÏÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÏáñáõëïÁ Ï³Ù áãÝã³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ½·³ÉÇ µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³:

(µ)

¸³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñ
´Ý³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë
¹³ï³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ûó»ñÇ ÏáÕÙ: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý
í³ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ûó»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³óáÕ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇù
ÉÇÝ»Ý, ½·³ÉÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»Ý³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³Ù ³å³·³
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³:
Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÛ³Ï ã¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹»Ù Ñ³ñáõóí³Í áñ¨¿ ÷³ëï³óÇ,
³Ý³í³ñï Ï³Ù ëå³éÝ³óáÕ ¿³Ï³Ý Ñ³Ûó»ñÇ Ù³ëÇÝ:
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2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(·)

Ð³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ¿ ¨ µÝáñáßíáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý,
å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí,
áñáÝù Ñ³×³Ë Ñëï³Ï ã»Ý, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý ¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³ñÏ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù Çñ³í³ëáõ »Ý ÏÇñ³é»É ¿³Ï³Ý
ïáõÛÅ»ñ, ïáõ·³ÝùÝ»ñ ¨ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ: Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý
¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³í³ëáõ ã»Ý ³é³ç³¹ñ»É Ñ³ñÏ»ñÇ ·Íáí Éñ³óáõóÇã
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáõÛÅ»ñ Ï³Ù ïáõ·³ÝùÝ»ñ, »Ã» Ë³ËïÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇó ³Ýó»É ¿ »ñ»ù
ï³ñÇ:
²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ¿³Ï³Ý
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ ³é³ç³óÝ»É: Ô»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ å³ïß³× Ï»ñåáí ¿ ·Ý³Ñ³ï»É
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ï³í×ÇéÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ³ÛÉ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ý ÉÇÝ»É ³Ûë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíÇ ·áñÍ³¹ñ»É Çñ»Ýó
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

21 ¶áñÍ³ñùÝ»ñ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
(³) ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕ ÏáÕÙ:

(µ)

¶áñÍ³ñùÝ»ñ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·Íáí Í³Ëë»ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:

²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñ

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

56,001

43,984

êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
îñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
(Ñ³Ù³Ë³éÝ)
öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý
·Íáí å³Ñáõëï

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù %

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù %

37,750

12.9%

3,913

10.6%

(378)

(39)

öáË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÐÐ ¹ñ³Ùáí ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý ÙÇÝã¨ 2018Ã.:
Î³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý:
60

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
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êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí
ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íÝ³ëÇ Ï³½ÙáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ:
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

256

300

Þ³ÑáõÛÃ Ï³Ù íÝ³ë
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï

(·)

¶áñÍ³ñùÝ»ñ µ³ÅÝ»ïÇñáç Ñ»ï
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÅÝ»ïÇñáç Ñ»ï
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ:

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð
ì³ñÏ»ñ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
- ²ØÜ ¹áÉ³ñáí
Ð³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë

2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù %

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù %

801,324

11%

1, 311,419

11.6%

(125,457)

(153,382)

´³ÅÝ»ïÇñáçÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ñÙ³Ý
´³ÅÝ»ïÇñáç Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý:

2018Ã-ÇÝ:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

(¹)

¶áñÍ³ñùÝ»ñ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êïáñ¨
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2016Ã. ¨ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñÇ
Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 2016Ã. ¨ 2015Ã. ß³ÑáõÛÃáõÙ Ï³Ù íÝ³ëáõÙ ³Û¹
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ·Íáí ³ñï³óáÉí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ:
2016Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù %

101,136

6.8%

2015Ã.
Ñ³½. ¹ñ³Ù

ØÇçÇÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛù %

-

11.2%

´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ý»ñùá ·ïÝíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
²ÎîÆìÜºð
Ð³Ï³¹³ñÓ Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ·Íáí ëï³óí»ÉÇù
·áõÙ³ñÝ»ñ
²ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñ

26,806

35,205

9,676

3,505

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
²ÛÉ Ï³å³Ïóí³Í ÏáÕÙ»ñ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
²ÎîÆìÜºð
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ
Ø³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ÙÝ³óáñ¹

134,825

²ñÅ»½ñÏÙ³Ý å³Ñáõëï

1,351

15.7%

215,178
2,152

8,577

21,172

15.0%

Þ³ÑáõÛÃ (íÝ³ë)
îáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

22 üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ. Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ù ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ
(³) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³Ûë ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ Ùáï³íáñ ·ÇÝÁ, áñÁ
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùáõÙ Ïëï³óí»ñ ³ÏïÇíÇ í³×³éùÇó Ï³Ù
Ïí×³ñí»ñ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ã³÷Ù³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³Ï³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãå»ïù ¿ ¹ÇïíÇ áñå»ë Çñ³óÙ³Ý ·ÇÝª ³ÝÙÇç³å»ë ³ÏïÇíÝ»ñÇ í³×³éùÇ
Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
²ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý ·Ý³ÝßíáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ¨
¹ÇÉ»ñÝ»ñÇ ·Ý³ÝßáõÙÝ»ñÇ íñ³: ØÛáõë µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿ ÏÇñ³é»Éáí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ:
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ½áõï Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
½»Õãí³Í Ñáëù»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
³éÏ³ »Ý ßáõÏ³ÛÇ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ·Ý»ñ, ¨ ³ÛÉ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ:
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ ÏÇñ³éíáÕ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
Ý»ñ³éáõÙ »Ý éÇëÏÇó ½»ñÍ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ ëåñ»¹»ñÁ ¨ ³ÛÉ
×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ½»ÕãÙ³Ý ¹ñáõÛùÝ»ñÁ, å³ñï³ïáÙë»ñÇ ¨
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ·Ý»ñÁ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÁ, µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ÇÝ¹»ùëÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëï³Ý³É ³ÛÝ
Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ·ÇÝÁ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ïáñáßí»ñ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó §³ÝÏ³Ë ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨
·áñÍ³ñùáõÙ¦:
(µ)

Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã³÷»ÉÇë ÏÇñ³éáõÙ ¿
ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ý, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ã³÷áõÙÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ:





1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ÝáõÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ
(ã×ß·ñïí³Í):
2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. 1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ý»ñ³éí³Í ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇó ï³ñµ»ñ
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª áñå»ë ·Ý»ñ), Ï³Ù
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý (³ÛëÇÝùÝª ·Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óíáÕ): ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿
³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁª ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ßáõÏ³ÛáõÙ, ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÁ ÝáõÛÝ Ï³Ù
ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí ãÑ³Ù³ñíáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, Ï³Ù ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³ÛÉ Ù»Ãá¹, áñï»Õ µáÉáñ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù
³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó:
3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï. áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿
µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ ãÑÇÙÝí³Í
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ÇëÏ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·áñÍÇùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³: ²Ûë ¹³ë³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ
·áñÍÇùÝ»ñÁ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Ý³ÝßíáÕ ·Ý»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝó ·Íáí å³Ñ³çíáõÙ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ áã ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ Ï³Ù
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
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§¶Éáµ³É Îñ»¹Çï¦ àõÝÇí»ñë³É ì³ñÏ³ÛÇÝ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ö´À
2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-ÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³:
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï

2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï

3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

291,754

-

291,754

-

291,754

-

291,754

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ

êïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2015Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí: ¶áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³:
Ñ³½. ¹ñ³Ù

1-ÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï

2-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï

3-ñ¹ Ù³Ï³ñ¹³Ï

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

-

270,135

-

270,135

-

270,135

-

270,135

ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ
- ä³ñïù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
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