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ԲԱԺԻՆ 2. ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ  

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

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

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

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

 

2.1. Տեղեկատվություն Բանկի և նրա գործունեության վերաբերյալ 

2.1.1. Թողարկողի տվյալները և կապի միջոցները 

Բանկի լրիվ անվանումն է`  

 հայերեն` «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն 
 անգլերեն` “ACBA BANK” Օpen Joint Stock Company 

Բանկի կրճատ անվանումն է` 
 հայերեն` «ԱԿԲԱ  ԲԱՆԿ» 
 անգլերեն` “ACBA BANK”  

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

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

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

Ներդրողները պարտատոմսերում ներդրումների հետ կապված հարցերի դեպքում 
կարող են դիմել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում (այսուհետ նաև` Թողարկող կամ Բանկ) 
իրենց սպասարկող մասնաճյուղեր, ինչպես նաև Բանկի Դիլինգի բաժնի 
աշխատակիցներին՝ հետ հետևյալ հեռախոսահամարներով` +(374)10 31 88 88 (0067), 
+(374)10 31 88 83: 
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2.1.2. Թողարկողի համառոտ պատմությունը և ռազմավարությունը 

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿԸ (հիմնադրման սկզբում՝ «Հայաստանի Գյուղացիական Փոխօգնության 
Բանկ» կոոպերատիվ բանկ, նաև՝ Հայգյուղփոխբանկ) ստեղծվել է 1995թ. օգոստոսի 
28-ին, իսկ 2006թ. սեպտեմբերի 9-ին Բանկի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 
վերակազմակերպվել և վերանվանվել է «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ 
բաժնետիրական ընկերության: «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  
29.04.2020թ.-ի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ վերակազմակերպվել և վերանվանվել է 
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության: «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն գործում է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն և վերջինիս 
գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: Բանկի պետական գրանցման 
համարն է 0170: Բանկն իր գործունեությունը իրականացնում է թիվ 70 լիցենզիայի 
հիման վրա և հանդիսանում է ՀՀ ավանդների երաշխավորման հիմնադրամի անդամ: 

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

2002թ. – Հայգյուղփոխբանկը (ներկայիս ԱԿԲԱ ԲԱՆԿԸ) դարձել է «VISA 
International» միջազգային վճարային համակարգի լիիրավ անդամ: 

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

2006թ. - Ֆրանսիական հեղինակավոր «CREDIT AGRICOLE» բանկային խումբը 
դարձավ Բանկի 28%-ի բաժնետերը, որի արդյունքում Հայաստանի Գյուղացիական 
Փոխօգնության Բանկը վերակազմավորվեց «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
մինչև 29.04.2020թ.: 

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

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

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

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

 2017թ - ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը (ներկայիս ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ)  և 
կորպորատիվ բիզնես լուծումների շուկայում, աշխարհում առաջատար SAP 
ընկերությունը ստորագրել են ծրագրային ապահովման ձեռքբերման պայմանագիր, 
որի համաձայն Բանկը SAP-ի կողմից ստեղծված ժամանակակից լուծումների 
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կիրառման միջոցով փուլային եղանակով իրականացնում է  Բանկի ամբողջական 
թվային տրանսֆորմացիա։ 

Միջազգային ճանաչում ունեցող և ոլորտում առաջատար SAP-ի լուծումների 
կիրառմամբ Բանկի  թվային տրանսֆորմացիայի արդյունքում Բանկն ինտերակտիվ 
կերպով կարձագանքի հաճախորդների բոլոր պահանջմունքներին և կտրամադրի այն 
ծառայությունների փաթեթը և լուծումները, որոնք լավագույնս կհամապատասխանեն 
նրանց պահանջներին և մաքսիմալ արդյունավետ կլինեն նրանց համար։  

2017թ.-ին ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը թողարկել է նաև ռուսական МИР 
վճարային համակարգի նոր «ԱՐՔԱ-ՄԻՐ» չիպային քարտերը։ 

2018թ. - Բանկի և Ճապոնական JCB Co. International-ի համագործակցության 
արդյունքում Հայաստանում առաջին անգամ սկսվել է JCB քարտերի սպասարկումը: 
     2019թ.-ին ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկը թվով երկու միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավել է 9 մլն եվրոյի ստորադաս 
փոխառություն, ինչը Բանկի նկատմամբ միջազգային ներդրողների վստահության ևս 
մեկ ապացույց է: 

Նույն տարում ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի և չինական UnionPay 
International-ի համագործակցության արդյունքում Հայաստանում մեկնարկեց 
UnionPay քարտերի սպասարկումը: 
   2020թ.-ի ապրիլի 29-ին Բանկի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ 
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  վերակազմակերպվել և վերանվանվել է «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» 
բաց բաժնետիրական ընկերության: 

Ներկայումս «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հանդիսանում է ունիվերսալ բանկ, որը 
հաճախորդներին առաջարկում է բանկային ծառայությունների լայն տեսականի: 

Բանկի գործունեության հիմնական նպատակն է օժանդակել Հայաստանի 
տնտեսության փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանն ու ամրապնդմանը:  

 
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ առաքելությունն է՝  

Ինքնատիպ և նորարար լուծումներով նպաստել հասարակության կայուն 
զարգացմանը: 

 
2.1.3. Բանկի կանոնադրական կապիտալը 

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 50 000 000 000 (հիսուն միլիարդ) 
ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 5 000 000 (հինգ միլիոն) հատ հասարակ (սովորական) 
բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 10 000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ անվանական 
արժեքով:  

Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված սովորական 
բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 3,500,000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) 
հատ՝ յուրաքանչյուրը 10 000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։ 

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում մեկ բաժնետիրոջը պատկանող Բանկի 
ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առավելագույն քանակ չի սահմանվում: 

Բանկի նշանակալից բաժնետերն է՝   
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 «ԱԿԲԱ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը – 95.00% 
 

2.1.4. Բանկի մասնաճյուղերը 

Ներկայումս Բանկն ունի 62 մասնաճյուղ: Բանկի կենտրոնական գրասենյակը և 18 
մասնաճյուղերը գտնվում են Երևան քաղաքում, իսկ մնացածը` ՀՀ մարզերում: 

 Մասնաճյուղերի հասցեները մանրամասն ներկայացված են Ազդագրի 4.3.1.5 
մասում: 

  
 
2.1.5. Բանկի խմբի կառուցվածքը 

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն խմբի Մայր կազմակերպությունն է: Խումբը բաղկացած է 
Բանկից և դրա դուստր կազմակերպություններից: 
Բանկի դուստր կազմակերպություններն են՝ «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԲՐՈՔ» ՍՊԸ: 
 «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ իրականացնում է ֆինանսական լիզինգի գծով 
գործառնություններ և հիմնադրվել է 2003թ.-ին:  
«ԱԿԲԱ ԲՐՈԿ» ՍՊԸ հիմնադրվել է 2004թ.-ին: Կազմակերպությունը ծավալել է 
ապահովագրական գծով միջնորդական գործունեություն: Ներկայումս 
գործունեություն չի ծավալում: 
Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28/04/2017թ.-ի որոշմամբ 
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն,(ներկայիս «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն) 
«ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ-ն  և «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն  
ճանաչվել են որպես ֆինանսական խումբ՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՈՒՄԲ» 
անվանմամբ: 
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի 14/08/2020թ.-ի որոշմամբ ֆինանսական խումբը 
վերանվանվել է «ԱԿԲԱ ԽՈՒՄԲ» ֆինանսական խումբ։ 
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն նշանակվել է որպես «ԱԿԲԱ ԽՄԲԻ» պատասխանատու 
անձ: 
     «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է 
ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գործունեություն և հիմնադրվել է 2013թ-ին: 
 

2.1.6. Բանկի վարչակազմակերպական կառուցվածքը 

Բանկի ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքը ներկայացված է Հավելված 
4-ում: 
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2.1.7. Բիզնեսի նկարագիրը 

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործունեությունը թիրախավորված է 3 հիմնական բիզնես 
ուղղություններով՝ գյուղատնտեսական, մանրածախ, ՓՄՁ և կորպորատիվ: 

Նշված ուղղություններով Բանկի կողմից առաջարկվող հիմնական ծառա-
յություններն են. 

 գյուղատնտեսական, առևտրային, սպառողական և հիփոթեքային վարկերի 
տրամադրումը 

 հաշիվների սպասարկումը, 
 ցպահանջ և ժամկետային ավանդների ներգրավումը,  
 տեղական և միջազգային պլաստիկ քարտերի թողարկումը և սպասարկումը, 
 արտարժութային գործառնությունները, 
 էլեկտրոնային փոխանցումները, ներառյալ` արագ համակարգերով փոխանցում-

ները, 
 բրոքերային ծառայությունների մատուցումը, ռեեստրի վարումը և կորպորատիվ 

արժեթղթերի պահառությունը 
 միջազգային առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը (ակրեդիտիվներ, 

երաշխիքներ) 
 այլ ծառայություններ 

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

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

Բանկը վարում է ակտիվ քաղաքականություն տեղական և միջազգային վճարային 
քարտերի թողարկման և սպասարկման ուղղությամբ՝ քարտապանների համար 
անկանխիկ գործառնությունները դարձնելով առավել շահավետ, հարմարավետ և 
ապահով: Այժմ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ թողարկում և սպասարկում է 3 խոշոր 
միջազգային (AmericanExpress, VISA International, MasterCard International), 1 ռուսական 
(МИР) և 1 ազգային (ArCa) վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերը: Քարտերի 
սպասարկման ծավալների ընդլայնման նպատակով Բանկի կողմից ներդրվել է  նաև 
JCB և China Union Pay վճարային քարտերի սպասարկման համակարգերը: 

Հարկ է նշել, որ 2014թ. Բանկը համագործակցության նոր պայմանագիր կնքեց 
AmericanExpress ընկերության հետ՝ ևս 10 տարով երկարաձգելով բացառիկության 
հիմունքներով 2009թ.-ին կնքված պայմանագիրը: Բանկը ՀՀ տարածքում ունի 
բանկոմատների և POS-տերմինալների բավական ընդլայնված ցանց, որն ապահովում 
է կանխիկ և անկանխիկ գործարքների հարմարավետությունը ՀՀ ողջ տարածքում: 

Ապահովելով միջազգային փոխանցումների բարձր որակը՝ Բանկն այժմ 
անդամակցում է ՀՀ տարածքում գործող 11 արագ դրամական փոխանցումների 
համակարգերից 5-ին՝ MoneyGram, RIA Money Transfer, Unistream, Xpress Money, 
Converse Transfer: 
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2.1.8. Ակտիվների որակը  
 
Ստորև ներկայացվում է Բանկի ակտիվների և եկամտաբեր ակտիվների ամփոփ 

բնութագիրը. 
                                                                                                                                հազ. ՀՀ դրամով 

 

 
31.12.2020 

(Աուդիտ անցած) 
 

  
31.12.2019թ. 

(Աուդիտ անցած) 
 

  
31.12.2018թ. 

(Աուդիտ անցած) 
 

Ակտիվներ, այդ թվում՝ 495,631,691 432,612,975 349,491,965 

Եկամտաբեր ակտիվներ, 
այդ թվում՝ 402,862,809  349,040,158 254,011,768 

Պահանջներ 
հաճախորդների 
նկատմամբ 

328,035,951      295,756,158 221,269,984 

Պետական արժեթղթեր 9,452,410 16,212,563 21,179,580 

Եկամտաբեր 
ակտիվների 
տեսակարար կշիռը 

81.28% 
80.68% 72.68% 

Բանկի բարձր իրացվելի 
ակտիվներ/Ընդհանուր 
ակտիվներ Ն21  

24.74% 
23.80% 28.47% 

 
             

2.2. Թողարկողին և պարտատոմսերին առնչվող ռիսկեր 

2.2.1. Թողարկողին առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը 

Թողարկողին առնչվող ռիսկերի ամբողջական նկարագրությունը ներկայացված է 
Ազդագրի 4.2 մասում: 

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

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

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

Տոկոսադրույքի ռիսկ - այս ռիսկը տոկոսադրույքների անբարենպաստ 
փոփոխման արդյունքում ֆինանսական գործիքների ապագա դրամական հոսքերի 
կամ դրանց իրական արժեքի հնարավոր փոփոխության ռիսկն է: 
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Արտարժութային ռիսկ - այն ռիսկն է, որ ֆինանսական գործիքի արժեքը 
կտատանվի արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքով: 
Արտարժույթի ռիսկն առաջանում է, երբ արտարժույթով արտահայտված ակտիվները 
գերազանցում են կամ պակաս են նույն արտարժույթով արտահայտված 
պարտավորություններից: 

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

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

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

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

Անհամապատասխանության (non-compliance) ռիսկ - Բանկի հանդեպ 
իրավական, վարչական կամ կարգապահական պատժամիջոցների կիրառման, 
էական ֆինանսական կորուստների և համբավին սպառնացող վտանգի ռիսկն է:  

Երկրի ռիսկ - կախված է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացվածության 
մակարդակից, նրա տեղից և դերից, ինչպես նաև տիրող քաղաքական 
իրադրությունից: Ներքաղաքական իրավիճակի անբարենպաստ փոփոխությունները 
կարող են առաջացնել այնպիսի բացասական գործոններ, որոնք կարող են բերել 
տնտեսական ակտիվության և բնակչության եկամուտների նվազման, որն էլ 
բացասաբար կանդրադառնա Բանկի կողմից վարկավորվող տնտեսության բոլոր 
ճյուղերի վրա: 

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

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

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

թողարկողն ապագայում հնարավոր ֆինանսական վիճակի վատթարացման և 
սնանկացման հետևանքով չի կարողանում ժամանակին վճարել արժեկտրոնային 
վճարումները կամ մայր գումարները: 
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Տոկոսադրույքի ռիսկ - հաշվի առնելով, որ շուկայական տոկոսադրույքները և 
պարտատոմսերի գները գտնվում են հակադարձ կապի մեջ՝ շուկայական 
տոկոսադրույքների բարձրացումը կհանգեցնի պարտատոմսերի գների անկմանը այլ 
հավասար պայմաններում: 

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

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

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

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

 

2.3. Բանկի զարգացման միտումները 

2.3.1. Զարգացման միտումները 

Առաջիկա ժամանակաշրջանի համար Բանկը շարունակելու է շեշտադրել իր 
գործունեությունը մանրածախ, ՓՄՁ, գյուղատնտեսական ուղղություններով: 
Կարևորելով հաճախորդներին հեռահար եղանակով տրամադրվող ծառայությունները՝ 
Բանկը շարունակելու է ընդլայնել հեռահար ծառայությունների մատուցման ուղիները։ 
Այս առումով, Բանկի գործունեությունը նպատակաուղղվելու է ինչպես մատուցվող 
ծառայությունների շրջանակի ընդլայնմանը, ծախսերի կրճատմանը, սպասարկման 
որակի բարձրացմանը, այնպես էլ նոր ծառայությունների տրամադրմանը: 
Մասնավորապես՝  

 առաջիկա տարիներին բանկը խիստ ուշադրություն է դարձնելու վարկավորման 
գործընթացների ավտոմատացման և արդյունավետության բարելավման վրա՝ 
հնարավորինս կրճատելով վերջիններիս գծով կատարվող գործառնական 
ծախսերը 

 Բանկի կողմից կտրամադրվեն գյուղատնտեսական վարկեր ՀՀ մարզերում միջին 
և խոշոր գյուղացիական տնտեսություններին, գյուղատնտեսական մթերքների 
արտադրությամբ և վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպություններին, ինչպես 
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նաև առևտրային վարկեր կտրամադրվեն արտադրության, առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտների իրավաբանական անձանց և ձեռնարկատերերին 

 կարևորելով Բանկի հաճախորդներին հեռահար եղանակող տրամադրվող 
բանկային ծառայությունների ընդլայնումը, ինչպես նաև հաճախորդների կողմից 
բանկային ծառայություններից օգտվելու հարմարավետության բարելավմանը՝ 
նախատեսվում է անընդհատ համալրել բջջային և վեբ հավելվածներով 
մատուցվող ծառայությունների ցանկը: 

 Բանկը կընդլայնի նաև քարտերի տրամադրման և սպասարկման ծավալներն ՀՀ 
ողջ տարածքում, ինչին զուգահեռ Բանկը կշարունակի ընդլայնել քարտերով 
տրամադրվող վարկային գծերի ընդհանուր ծավալը, որոնք կառաջարկվեն 
ինչպես ֆիզիկական անձանց, այնպես էլ կազմակերպություններին: 

Ի հավելումն վերոնշյալի, հարկ է նշել նաև, որ Բանկը՝ հավատարիմ մնալով իր 
սկզբունքներին, չի ֆինանսավորում շրջակա միջավայրի պահպանությանը վնասող 
գործունեությունը, զենքի/զինամթերքի արտադրությամբ և առևտրով, ինչպես նաև 
խաղատնային և վիճակախաղային գործունեությամբ զբաղվող 
կազմակերպություններին։ Ավելին, ֆինանսավորում իրականացնելիս հնարավորինս 
ուսումնասիրում է տվյալ գործունեության ազդեցությունը սոցիալական և շրջակա 
միջավայրի վրա, ինչպես նաև խթանում է էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների 
օգտագործումը։ 

 

2.3.2. Դատական հայցեր, սպասվող փոփոխություններ 
Բանկի Գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը և լիցենզիաները 
ուժի մեջ են: Բանկը ներգրավված չէ դատական, արբիտրաժային և (կամ) վարչական 
իրավական վարույթների մեջ, որոնք կարող են էականորեն ազդել Բանկի 
ֆինանսական վիճակի կամ շահութաբերության վրա: Չեն սպասվում նաև 
կազմակերպական փոփոխություններ: 

 Մինչև Ազդագրի գրանցման ներկայացման օրը Բանկի գործունեության և 
ֆինանսական վիճակի փոփոխությունները ներկայացված են հետևյայ աղյուսակում.   

                                                                                                      Հազ. ՀՀ դրամ 
 

Ֆինանսկան  
ցուցանիշներ 

31.12.2020 
(Աուդիտ անցած)

31.12.2019 
(Աուդիտ անցած) Աճ/նվազում 

Կապիտալ 70,509,102            68,642,564  

 

1.45% 

 

Ակտիվներ 
495,631,691 432,612,975 14.28% 

 

Պարտավորություններ 
425,122,589 363,970,411 16.70% 
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                                                                                                         Հազ. ՀՀ դրամ 

 

2.4. Աուդիտն իրականացնող անձինք և խորհրդատուներ 

Բանկի անկախ աուդիտը վերջին հինգ տարիներին իրականացրել է. 
 2016-2020թթ.՝  «Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ: 

«Էրնսթ Ընդ Յանգ» ՓԲԸ - հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0001, Հյուսիսային պող. 1,  
գրասենյակ 27 

հեռ.՝ +(374)10 50 07 90, 
ինտերնետային կայք` www.ey.com/am, 

կազմակերպության տնօրեն` Հակոբ Սարգսյան: 

 

2.5. Ղեկավարությունը և բաժնետերերը 

Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված են Բանկի կառավարման հետևյալ 
մարմինները՝ 

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

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

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

Ֆինանսկան  ցուցանիշներ 
01.01.20-31.12.20 
(Աուդիտ անցած) 

 
01.01.19-31.12.19 
(Աուդիտ անցած) 

 

Աճ/նվազում 

Շահույթ/վնաս մինչև 
հարկումը 3,773,917 

 
8,997,928 -72.38% 

Զուտ տոկոսային 
եկամուտներ 25,904,432 20,958,111 22.50% 

Գործառնական 
եկամուտներ 

32,740,768 27,644,141 17.78% 
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Համապատասխանության ապահովման գործառույթի իրականացման համար 
պատասխանատու անձ և Կորպորատիվ քարտուղար: 

2.5.1. Բանկի բաժնետերերը 

 Բանկի նշանակալից բաժնետերերը ներկայացված են Ամփոփաթերթի 2.1.3 
մասում: 

2.5.2. Բանկի խորհուրդը 

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

Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառություն 

Մարատ Հարությունյան Բանկի խորհրդի Նախագահ ավելի քան 24 տարի 

Բրունո Շարիե Բանկի խորհրդի անկախ 
անդամ ավելի քան 20 տարի 

Արայիկ Աբասյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 25 տարի 

Արմեն Մկրտչյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 26 տարի 

Հրաչ Սարգսյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 17 տարի 

Ցողիկ Ասոյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 24 տարի 

Հենրիկ Քոչինյան Բանկի խորհրդի անդամ ավելի քան 22 տարի 

2.5.3. Բանկի Գլխավոր գործադիր տնօրենը 

Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենն է Հակոբ Անդրեասյանը. փորձառությունն 
ավելի քան 25 տարի: Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենը ունի 5 տեղակալներ, որոնց 
կազմը ներկայացվում է ստորև ՝  

 
Անուն ազգանուն Զբաղեցրած պաշտոն Փորձառություն 

Նիկոլայ Հովհաննիսյան 
Գործառնական կառավարման 

գծով գլխավոր գործադիր  
տնօրենի տեղակալ 

ավելի քան 33 տարի 

Ստյոպա Զաքինյան 
Ֆինանսական գծով 

գլխավոր գործադիր տնօրենի 
տեղակալ 

ավելի քան 20 տարի 

Նորիկ Նազարյան 

Վաճառքների խթանման և 
ռեգիոնալ կառավարման գծով 
գլխավոր գործադիր տնօրենի 

տեղակալ 

ավելի քան 28 տարի 
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Արսեն Մելքոնյան 
Բիզնես գործառույթների 

համակարգման գծով գլխավոր 
գործադիր տնօրենի տեղակալ 

ավելի քան 20 տարի 

Տիգրան Սիմոնյան 

Պլատֆորմների և 
տեխնոլոգիաների զարգացման 

գծով գլխավոր գործադիր 
տնօրենի տեղակալ 

ավելի քան 11 տարի 

 

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

Բանկի աշխատակիցների թիվը 31.12.2020թ. դրությամբ կազմել է 1518 շխատող: 

 
                          2.6. Պարտատոմսերի հիմնական տվյալները 
 

Թողարկվող պարտատոմսերն անվանական են, ոչ փաստաթղթային, անբաժանելի 
են և փոխարկելի չեն: Տոկոսային վճարումները կատարվելու են արժեկտրոնների 
միջոցով: 

Թողարկվող պարտատոմսերը տեղաբաշխվում և մարվում են ԱՄՆ դոլարով/ՀՀ 
դրամով, դրանց դիմաց արժեկտրոնային վճարումները կատարվում են ըստ 
թողարկման արժույթի: Թողարկման (առաջարկի) ընդհանուր ծավալը կազմելու է 
առավելագույնը 15 000 000 (տասնհինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար և 2 000 000 000 (երկու 
միլիարդ) ՀՀ դրամ: 

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

 Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը համապատասխանաբար կազմելու է 
100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար և 100 000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 

Պարտատոմսերի մարման օրը ենթակա է որոշման Բանկի Գործադիր մարմնի 
կողմից՝ պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի համար: 

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

Բանկի կողմից պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական նպատակն է 
հանդիսանում շուկայից միջոցների ներգրավումը: Տեղաբաշխման արդյունքում 
ներգրավված դրամական միջոցներն ուղղվելու են վարկերի տրամադրմանը այդ թվում՝ 
էնեգոարդյունավետության և այլ  կանաչ նախագծերի ֆինանսավորմանը։ 
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2.7. Պարտատոմսերի առաջարկի նկարագիրը 
 

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

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

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

 
2.8 Ամփոփ ֆինանսական տվյալներ 

 
Ստորև ներկայացվում են Բանկի 2018-2020թթ.-ի ֆինանսական տվյալները`  

 հազ. ՀՀ դրամով 

Ցուցանիշի անվանումը 
2020թ. 

(Աուդիտ անցած) 
2019թ. 

(Աուդիտ անցած) 
2018թ. 

(Աուդիտ անցած) 

Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 
նվազեցումից հետո 

2,724,631 
6,955,228       6,247,488 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 69,575,833 66,165,930 61,996,475 

Սեփական կապիտալի շահութաբերություն 
(ROE) % 

3.92% 10.51% 10.08% 

    
Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո 
2,724,631 6,955,228 6,247,488 

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 464,122,333 391,052,470 330,206,459 

Ակտիվների շահութաբերություն (ROA) % 0.59% 1.78% 1.89%

    
Զուտ շահույթ շահութահարկի ծախսի 

նվազեցումից հետո 
2,724,631 6,955,228 6,247,488

Գործառնական եկամուտ 32,740,768 27,644,141 24,105,210

Զուտ շահույթի մարժա (NPM) % 8.32% 25.16% 25.92% 

    

Գործառնական եկամուտ 32,740,768 27,644,141 24,105,210

Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 464,122,333 391,052,470 330,206,459 

Ակտիվների օգտագործման գործակից (AU)
% 

7.05% 7.07% 7.30% 
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Ընդհանուր ակտիվների միջին մեծություն 464,122,333 391,052,470 330,206,459 

Սեփական կապիտալի միջին մեծություն 69,575,833 66,165,930 61,996,475

Սեփական կապիտալի մուլտիպլիկատոր 
(EM) % 

667% 591% 533% 

    

Զուտ տոկոսային եկամուտ 25,904,432 20,958,111 17,769,422

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 375,951,484 301,525,963 237,076,337 

Զուտ տոկոսային մարժա (NIM) % 6.89% 6.95% 7.50% 

    

Տոկոսային եկամուտ 46,090,166 39,167,652 31,945,974 

Եկամտաբեր ակտիվների միջին մեծություն 375,951,484 301,525,963 237,076,337

Եկամտաբեր ակտիվների 
եկամտաբերություն % 

12.26% 12.99% 13.47% 

    

Տոկոսային ծախսեր 20,185,734 18,209,541 14,176,552 

Պարտավորություններ, որոնց գծով 
կատարվում են 

տոկոսային ծախսեր 

406,533,171 
352,699,608 279,407,762 

Ծախսատարություն այն 
պարտավորությունների, 

որոնց գծով կատարվում են տոկոսային 
ծախսեր% 

4.97% 5.16% 5.07% 

    
Զուտ շահույթ շահութահարկի գծով ծախսի 

նվազեցումից հետո 
2,724,631 6,955,228 6,247,488

Բաժնետոմսերի միջին կշռված թիվը 5,000,000 2,500 2,500

Զուտ շահույթ մեկ բաժնետոմսի հաշվով 
(EPS)  

0.545 2,782              2,499 

    

Սպրեդ 7.29% 
7.83% 

 

8.40% 

Ֆինանսական գործակիցների հաշվարկման բանաձևերը ներկայացված են 
Հավելված  3-ում: 
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